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Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

Omikron eljárásrend
A Magyar Unió vezetőinek vírushelyzetre vonatkozó körlevele
Kedves Testvérek!

ség szintje, korosztály, létszám) alkalmasak-e közös étkezésre, vagy inkább
szüneteltesse az asztalközösséget az
ötödik hullám alatt.
7) E fenti rendelkezések minden
gyülekezetre vonatkoznak és
felváltják a korábbi eljárásrendet. Részletszabályok megfogalmazását és a szabályok
alkalmazásának rendjét a helyi
bizottságokra bízzuk.

„Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok” (Mk 13:33, SZIT).
Mindig várjuk azt a pillanatot,
amikor leírhatjuk, hogy véget ért
a járvány, minden a régi kerékvágásba kerülhet, de még nem jött el
a megkönnyebbülés ideje. Kitartást és figyelmet kérünk, mert a baj
megelőzhető!
Az omikron variáns tömegfertőződés kezdeti szakaszában vagyunk. Elég
nagy eséllyel a többség találkozni fog a
vírussal. Ezen a héten egyházvezetők és
ESZO szakemberek, egy COVID nemzetközi konferencián vettünk részt, a TED
szervezésében. A GK Vallásszabadsági,
valamint az Egészségügyi Osztályának
vezetői tájékoztatást adtak a járvánnyal,
oltásokkal kapcsolatos kérdésekről. Az
egyik előadó, a Loma Linda Orvostudományi Egyetem immunológus professzora
megerősítette, hogy tapasztalataik és a tudományos felmérések szerint az omikron
enyhébb tüneteket produkál, de a nagy
fertőzőképessége miatt mindenhol drasztikusan megemeli a kórházi esetek számát.
Bár a többszöri mutáció miatt az oltások
hatékonysága csökkent, a három oltással
rendelkezőknél minimális a kórházi esetek
száma.

Kép: Pete Linforth/Pixabay

Mit tehetünk, mint közösség?
1) Gyülekezeteinkben szigorúan tartsuk
be az előző körlevélben részletesen
leírt közegészségügyi rendelkezéseket:
kézfertőtlenítő használata belépésnél,
gyakori szellőztetés, megfelelő távolságtartás, két közösségi alkalom között
15-20 perc szünet.
2) Minden gyülekezetünkben kötelező a
maszkviselés. Szakembereink bemutatták azokat a friss kutatásokat, amelyek

3)
4)

5)

6)

megerősítették az FFP2 maszk védőhatását. A textilmaszk használata nem
elegendő.
Ha valakinek tünetei vannak (nátha,
köhögés, láz, izomfájdalmak, hányinger) ne jöjjön közösségbe!
Gyülekezeti szinten beszerezhetünk
nagyobb tételben (25 db-os kiszerelés)
gyorsteszteket, amelyeket, ha szükséges, a közösség tagjai, családjai rendelkezésére lehet bocsátani, mert a tesztelés segíti a fertőzés korai szakaszban
történő beazonosítását.
Ha valaki a családban megbetegszik,
izoláljuk külön szobában. A tünetmentes családtagok látogathatják a
közösséget a fenti feltételek mellett.
Amennyiben a lelkész családjában
megbetegedés van, csak negatív gyorsteszt esetén szolgálhat a közösségben,
tünetmentes állapotban.
Ha egy gyülekezet közös étkezés mellett dönt, nagy körültekintéssel végezze. A maszkot csak akkor lehet levenni,
amikor valaki már leült az asztalhoz
(így csökken azoknak a száma, akikkel közvetlen kapcsolatba kerül). A
gyülekezet bizottsága döntse el, hogy
a feltételek (terem nagysága, védett1

A GK vezetői hangsúlyozták, hogy a
korábbi nyilatkozatok, egyházi állásfoglalások érvényben vannak.
1) A Generálkonferencia vezetése, a Bibliakutató Intézet, a Generálkonferencia
Egészségügyi Szolgálatok Osztálya, a
Vallásszabadsági és Társadalmi Kapcsolatok Osztálya, a Generálkonferencia Jogi Osztálya és a Loma Linda
Egyetem COVID–19-re adott válaszának megerősítése https://webgalamb.adventista.hu/page.php?message_ID=2407&code=ebkak8857ka69k7413ak8c7a85b3a9c8k3ca6c
2) COVID–19 vakcinák: aggodalmak és
tanácsok – https://adventista.hu/rendkivuli-eszo-info/
3) Tanulmány: Oltás, bibliai-teológiai
mérlegen https://adventista.hu/download/covid/Oltakozas_bibliai_teologiai-ertelmezes_AR-tanulmany-2021-.
pdf
Köszönjük az együttműködést! Vigyázzunk
egymásra!
Ócsai Tamás, unióelnök
Csizmadia Róbert, DET elnök
Hegyes-Horváth Géza, TET elnök
Dr. Ősz-Farkas Ernő ESZO vezető
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„Örökkévaló evangélium egy örökké változó világban”
Adventista identitás és a küldetés
Adventistaként az egyházról szóló hitelvünkben a következőt valljuk: „az egész
emberiség szolgálatára és az evangélium
egész világon való hirdetésére léptünk közösségre egymással.” Tehát az egyház, a
gyülekezet nem egy öncélú szerveződés,
hanem létünk és identitásunk alapja, hogy
hirdessük annak hatalmas dolgait, aki a

sötétségből az ő csodálatos világosságára
hívott el minket (1Pt 2:9).
Az idei, V. Duna Bibliakonferencia
erről az adventista küldetéstudatról szól,
ahol a Szentírás elveinek és történelmünk
tanulságainak áttekintése mellett szeretnénk olyan gyakorlati és mai módszereket
is bemutatni, melyek segíthetnek abban,

hogy az evangéliumot még jobban megoszthassuk másokkal.
Részletek és információk: www.dunabibliakonferencia.hu
Tóth Szilárd
DET titkár

„Öröm van a mennyben…”
Keresztség Lovasberényben
Gyönyörű napunk volt 2021. október
30-án, hiszen Gutveiler László keresztségének lehettünk szemtanúi. Öröm volt
a mennyben és öröm volt mindannyiunk
szívében.
Az Úr megszólította Lacit, és emiatt
kereste a kérdéseire a válaszokat. Isten
arról is gondoskodott, hogy küldjön neki
egy segítőtársat, akivel együtt kutatták az
Igét. Laci a kedvese hívására eljött a gyülekezetbe, megismerte hitünket, elveinket,
de legfőképpen a Megváltót.
Az alámerítést a lelkészünk, Hites
Gábor végezte, aki a következő igei gondolatokat helyezte mindannyiunk szívére. A keresztségi szertartás három döntő
üzenetet hordoz: a keresztség, a Krisztus
halálába való keresztelkedés, egy temetés.

Elfogadjuk, hogy Jézus a mi elfedező áldozatunk, és elismerjük, hogy szükségünk
van Isten segítségére. A keresztség ígéretei
szerint pedig tiszta lappal indulhatunk, Isten velünk van és erőt ad, bűnbocsánatot
nyerünk és vesszük a Szentlélek ajándékát.
Az igei gondolatok mellett sok szolgálat dicsőítette Istent. Versek, hangszerek dallamai és a kórus énekei vidámítot-

ták lelkünket. Nagyon hálásak vagyunk
Laciért, mert az első pillanattól kezdve
szolgálatával segíti a gyülekezet életét.
Sok áldást kívánunk Lacinak, és azt,
hogy tapasztalja meg nap mint nap az Isten szeretetét és gondoskodását.
Szenes Dóra

Presbiterszentelés
és gyermekbemutatás
Hónapokkal ezelőtt, egy fiatal házaspár kereste fel gyülekezetünk lelkészét, dr. Szabó
Jánost egy imakéréssel. Gabriella és Arnold gyermekáldásra vártak. A sok-sok ima
végül meghallgatásra talált és megajándékozta a mennyei Atya őket egy gyönyörű,
egészséges kislánnyal, akit december 18án az Úr és a gyülekezet elé hoztak.
Ezen a kedves, ünnepélyes alkalmon
Sági Réka Gabriella és szülei életére kértünk közösen áldást dr. Szabó János lelkésztestvérünk vezetésével.
„Bizony az Úr ajándéka a gyermek és
az anyaméh gyümölcse jutalom” (Zsolt

127:3) – az imádság, az
útravaló, kedves gondolatok, a jókívánságok után
a gyülekezet énekkara a
jól ismert, szép dallamú,
Ároni áldást énekelte el a
Sági családnak.
Kívánjuk mindannyian, hogy kísérje áldás Réka és szülei életét, Isten óvja,
egyengesse földi életútjukat, hogy majd
hamarosan a mennyei, örök hazában is
együtt lehessünk.
Ezen a szombaton egy másik különleges eseménynek is részesei lehettünk. Gyü2

lekezetünkből 3 testvér kapott presbiteri
megbízatást: Krajcsik Ramon, Orbán Zoltán és Tyentés László testvéreink. Felszentelésük ünnepélyes alkalmát 3 lelkipásztor
igeszolgálata tette emlékezetessé.
Heli Otamo-Csizmadia lelkésznő a
vezetés, a vezetői szerep bibliai mibenlé-
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téről szólt, majd dr. Szabó János lelkésztestvér 1Thessz 5:12–15 alapján bocsátotta útjukra az új presbitereket, kiemelve a
gyülekezet szerepét is.
A felelősségteljes elöljárói szolgálat
felszentelő imáját dr. Szabó János mondta
el, ahol testvéreink feleségei és gyermekei is az Úr és a gyülekezet előtt térdeltek,
majd pedig a 3 férfi testvér megbízatásának igéje hangzott el (ApCsel 20:28).

Az ünnepélyes alkalmon a presbitertársak is köszöntötték igei gondolataikkal
a három testvért, majd a frissen felszentelt
testvérek is szót kaptak. Zárásul Bodnár
János lelkésztestvér szolgálata hangzott
el, melyben felhívta a felszentelt presbiterek figyelmét arra, hogy akkor lesznek a
gyülekezet áldására, ha mindig figyelnek
a Szentlélek hangjára, és példamutató,
hívő életet élnek továbbra is.
A presbiterszentelés az
Ároni áldással zárult.
Az igeszolgálatok, köszöntések előtt és után a
Terézvárosi
Gyülekezet
énekkara szolgált.
A különleges istentiszteleten sok-sok tanács, biztatás, buzdítás hangzott el.
Kívánjuk, hogy ezek a szép
igei gondolatok és Isten áldása kísérje gyülekezetünk
régi és új presbitereinek
szolgálatát!
V. Zs.

Ünnep az ünnepben
A karácsonyi ünnepély mellett gyermekbemutatás és keresztség is volt a Terézvárosi
Gyülekezetben 2021. december 25-én.
Az istentisztelet előtt karácsonyi éneket, kórusművet, zenei szolgálatot hallhattunk, néhány verssel fűszerezve.
Mária és József egy különleges ajándék részesei lehettek, amikor Jézus megszületett. Kisgyermeküket hamarosan elvitték a templomba, hogy bemutassák az
Úrnak. Barbara Bucur (Takács Barbara)

és férje, Mario is elhozták
kislányukat, Ariana Maria
Bucurt, ezen a szombaton
gyülekezetünkbe, hogy az
Úrnak ajánlják fel őt, és Isten
oltalmába helyezzék legféltettebb kincsüket.
„Ezt mondja megváltód, az Úr, aki az
anyaméhben formált: Én, az Úr, alkottam
mindent...” (Ézs 44:24/a). Az áldáskérő
imát dr. Szabó János lelkész mondta el,
majd az Ároni áldás hangzott fel gyülekezetünk énekkarától.
Kívánjuk, hogy Isten óvja, vigyázza
Ariana Maria életét, és kísérje áldás őt és
szerető családját!
Az igeszolgálat után, a keresztségi
alkalom szertartását Szerekován János
énekszolgálata nyitotta meg, melyet angol nyelven adott elő, hisz a három, bemerítkező személy közül Troy és szülei,
rokonai angol nyelvűek, ezért ezzel a ked-

ves gesztussal tettük még személyesebbé
számukra az alkalmat.
A vallástételt követően Zohán Nikolett, Mickle Dóra és férje Mickle Troy
keresztségének örömében osztozhattunk.
Mindhármójuk felkészítésében, tanításában lelkészünk és felesége, Szabó Tímea
vettek részt.
Ezen a szombaton öröm volt a mennyben és a mi gyülekezetünkben is, azonban
egy távoli országban is különleges nap
volt ez: Troy szülei és rokonsága számára, akik online követhették az eseményt.
Mint gyülekezet, szeretnénk továbbra
is támogatni, szeretetünkkel mind jobban
és jobban körülvenni fiatal testvéreinket, segítve
mielőbbi beilleszkedésüket a közösségbe.
Kívánjuk
mindhármójuk életére Isten gazdag
áldását!
V. Zs.
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Adventi koncert és segítségnyújtás
A Terézvárosi Adventista Gyülekezet
énekkarának egy része és önkéntes szolgálattevők karácsonyi koncerttel és hasznos
ajándékokkal látogatták meg a 6. kerületi
hajléktalan családok átmeneti otthonának
lakóit 2021. december 22-én.
Az Ige adventi üzenetét Bodnár János
lelkész tolmácsolta. Az ADRA Adventista
Szeretetszolgálat képviseletében Bodnár
Zsóka névre szóló ajándékokat készített a

lakóknak, és történetet mondott a gyermekeknek. Molnár Imre
verset mondott, Szentes Klára egy zsoltárt
olvasott.
Végh József és
Klepács Csilla a kamaszoknak készített
ajándékcsomagokat.
A családapák ajándékairól Molnár Imre
és Vízvári Aladár
gondoskodott.
Az otthon családjainak támogatására céladomány is érkezett Novák Zita és
Áchim Kovács Anikó hegedűművészektől, amit a gyülekezetünk kiegészített.
Az otthon szükségleteit felkutatva, négy
darab porszívót vásároltunk az adományból, amit a takarításhoz és a gyermekek

orrszívásához kétfunkciósan is
tudnak használni a családok és
a gondozók.
Az adventi örömhírt dallamok szárnyán – Molnár Aranka, Szigeti Gabriella, Karsai
Ildikó, Chelcea Dorin Emilian,
Nagy Péter és Tajti Enikő tolmácsolták a
hallgatóknak.
Megtapasztalhattuk Isten áldását és
érezhettük, közvetíthettük a karácsony valódi üzenetét. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön jóakarat az embereknek!
TE

„Egyik szemünk sír,
a másik nevet”
Jótékonysági koncert a Székely Bertalan utcai gyülekezetben
Ezzel a mondattal kezdte Tajti Enikő, a
Székely Bertalan utcai gyülekezet zenei
osztályának vezetője a szombat délutáni
jótékonysági koncert bevezető gondolatait. A szombati alkalmat Boros István,
Jász-Nagykun-Szolnok megyei Besenyszögön élő családjának megsegítésére
tartottuk a gyülekezetben. Testvérünk
novemberben COVID-fertőzésben hunyt
el, és három gyermek maradt utána árván,
köztük egy súlyos fogyatékkal élő leánygyermek.
Az elmúlt közel két esztendőben sok
veszteség érte nemcsak hazánkban, hanem
szerte a világban a családokat, közössége-

ket. Így mindenhol egyre jobban
felértékelődik az
egészség fontossága, továbbá a gyakorlati, együtt érző és tevékeny szeretet.
A családfő, édesapa nélkül maradó
családot Bodnár János nyugdíjas lelkészünk mutatta be a jelenlévőknek. A család számára is vigasztalást jelentő igét a
Jelenések könyvéből választotta: „Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg,
mostantól fogva...” (Jel 14:13). Lelkész
testvérünk bátorított bennünket a bajban
lévők megsegítésére, felhívta figyelmünket az egymás iránti odafigyelés, támoga-
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tás fontosságára és az elesettek, özvegyek,
árvák iránti együttérzésünk kimutatására,
mert egyre nagyobb szükségünk van ezek
megtapasztalására, továbbadására.
A délutáni alkalom J. S. Bach, szívünket megnyugtató muzsikájával (C-moll
kettősversenyével) kezdődött Áchim Kovács Anikó és Novák Zita hegedűművészek előadásában.
Ezután József Attila: Tél című versét
hallhattuk Vízvári Aladár testvérünk tolmácsolásában, majd Tóka Szabolcs orgonaművész szólójától csendesedhettünk
el ismét. Még a jelenlévő gyermekek is
a szokásosnál csendesebbek, nyugodtabbak voltak, talán a csodálatos zenének
köszönhetően.
Ezután gyülekezetünk lelkésze, dr.
Szabó János néhány perces igeszolgálata
következett. János evangéliumának első
fejezetéből arra a megdöbbentő igazságra
fordította a figyelmünket, miszerint „Az
Ige testté lett, közöttünk lakott...” Lelkész
testvérünk azt üzente a gyászoló családnak és mindannyiunknak, hogy Isten velünk van. Elkötelezte magát mellettünk,
osztozik az életünkben, ott van megpróbáltatásainkban, és velünk együtt szenved. Ilyen fájdalmas helyzetben nehéz
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érezni Isten segítségét, jelenlétét, de Ő itt
van velünk. Jézus a velünk élő Isten. Nem
arra vagyunk elhívva, hogy legyőzzük a
sötétséget, hanem arra, hogy világossággá
legyünk! Mert maga Isten lesz velünk, és
végül letöröl minden könnyet a szemünkről, és nem lesz többé gyász. Ez adjon
vigaszt a gyászoló családnak, és nekünk
is! – fejezte be igehirdetése bátorító gondolatait lelkészünk.
A koncert Vivaldi Négy évszak művének Tél tételével folytatódott, az évszakhoz illően. A csodálatos zene tovább

mélyítette, erősítette bennünk az igei gondolatokat.
Hála adakozó kedvű testvéreinknek, a
fellépő művészeknek és a bennünket erre
megszólító Istennek, összesen 336 500 Ft
összegű adomány gyűlt össze, ezt az ös�szeget a művészek kiegészítették 60 000
Ft-tal így 396 500 Ft-ot utalt el gyülekezetünk a Boros családnak. A szép délután
Pellegrini: Ó jöjj le Messiásunk c. kórusművének eléneklésével és áldásmondással
zárult. Mi is a kórusmű záró soraival köszönünk el: Jövel, jövel, jövel!

A programot követően ismét kaptunk
egy jó hírt, miszerint újabb 300 000 Ft
adomány érkezett. Aki szeretné még támogatni a családot, megteheti az alábbi
számlaszámon, a közleménybe írják be:
„Vivaldi – Tél koncert”; számlaszám:
OTP 11773456-07559299; Boros Rebeka
Judit
Tyentés László

Az a bizonyos 7 kulcs
Így, február közeledtével mi az, ami elsőként eszedbe jut? A Valentin-nap, nem?
Vagy más szóval, a szerelmesek napja.
Hogy miért fontos ez most? Először is
emlékeztetlek, hogy február 14-e Valentin-nap, szóval ne felejts el kedveskedni
szerelmednek valami aprósággal! Másodszor pedig szeretnék egy házaspároknak
szóló programról mesélni.
Január 15-én dr. Mihalec Gábor (párterapeuta és lelkész) látogatott el a lovasbe-

Dedikálás

rényi művelődési házba, ahol
megtanultuk, mi a viharálló
házasság titka. A pandémia
különbözőképpen hatott a házasságokra, voltak, akik még
közelebb kerültek egymáshoz,
mások eltávolodtak. Gábor 7
„kulcsot” adott át nekünk, melyek szükségesek a viharálló
kapcsolat eléréséhez.
Ezalatt a körülbelül másfél óra
alatt olyan értékes gondolatok és
hasznos tanácsok hangoztak el,
amikkel még inkább közelebb
kerülhetünk társunkhoz ahelyett,
hogy távolodnánk.
Míg a „nagyok” tanultak, addig
a kisebbeknek Mihalec Dóra tartott
gyermekfoglalkozást.
Az előadás után lehetőségünk
volt a „PÁR-percek” c. könyvét
dedikáltatni, illetve néhány szót
váltani Gáborral.
Köszönjük a hasznos tanácsokat dr. Mihalec Gábornak, köszön-

Hírek az ATF Könyvtárából
Immár két éve dolgozom a főiskola könyvtárában. Mióta itt vagyok, folyamatosan
azon dolgozom, hogy az ATF Könyvtára
minél inkább megfeleljen a kor kihívásainak. Mivel az ország egyik legnagyobb
műszaki könyvtárából kerültem ide, ahol az
Olvasószolgálati Osztályon dolgoztam, óriási kihívást jelentett, hogy itt egy személyben több munkakörben is helyt kell állnom,
hiszen a nagykönyvtárban osztályokra
bontva végzik a könyvtári feladatokat.
Az elmúlt két év egyik legnagyobb
eredményének tartom, hogy a könyvtári
állomány mintegy 30%-a elérhető a HUNTÉKA Integrált Könyvtári Rendszer katalógusában. https://atf.opac3.monguz.hu/
Ez év tavaszától a hallgatók elektronikusan tudnak kölcsönözni, és saját ma-

guk is tudnak hosszabbítani és lefoglalni
könyveket, illetve előjegyezni.
Maga a gyűjtemény egyedülálló a
maga nemében, mert itt nemcsak a szokásos gyűjtőmunka eredményeképpen gyarapodott az állomány, hanem nagyon sok
magángyűjtemény is színesíti.
Nap mint nap emelek ki muzeális
könyveket, melyek helyben elérhetők és
megtekinthetők a könyvtárban. Itt emelném ki az Ellen Gould White-gyűjteményt,
ami egyedülálló az országban, egyelőre
még nem visszakereshető.
Az állomány rendezésében és a megfelelő raktári rend kialakításában sok önkéntes hallgató és két külsős segítő vett
részt. Két hallgató diákmunkában segítette
a munkámat. Nélkülük nem ment volna.
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Dr. Mihalec Gábor előadását tartja
jük az érdeklődést mindazoknak, akik
jelen voltak, és nem utolsó sorban köszönetet mondunk azoknak, akik valamilyen
formában hozzájárultak az esemény létrejöttéhez!
Azonban azok se csüggedjenek, akik
most nem tudtak eljönni, hiszen megjelent
Gábor „Viharálló szerelem” c. könyve,
amivel ti is megkaparinthatjátok a viharálló házasság 7 kulcsát!
Találkozunk legközelebb egy újabb
szuper programon!
Gutveiler Nikolett
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Tavasz óta a főiskola intézményi adminisztrátora lettem az MTMT-ben, ami egy
külön munkakör, és hatalmas felelősség.
Az 2021-es őszi félévben könyvtáros
blogot indítottam; egyelőre egy hallgató
ír rendszeresen cikkajánlókat, de nyitva
áll az ajtó, hogy ha valaki szeretne bekapcsolódni ebbe a munkába, akkor várom
szeretettel.
https://adventistakonyvtar.
blogspot.com/

Novemberben sikeresen lezajlott a
második könyvtáros este, ahol a fő téma
„Miért szeretjük Luther Mártont?” volt.
Az este kellemes, interaktív beszélgetés
formájában zajlott, a hallgatók bevonásával.
A könyvtár nyitvatartása a főiskola
honlapján elérhető. https://atf.hu/konyvtar-es-dokumentacios-kozpont-2/ Várom
Önöket, várlak Benneteket sok szeretettel

Könyvterjesztés Sopronban
Teljes bizonyossággal kijelenthetjük, hogy
az Úr Jézus gondviselésének köszönhető,
hogy a Sopron GYSEV állomás vezetősége már évek óta engedélyezi karácsony és
húsvét táján a váróteremben a könyvterjesztést. Ugyanis rajtunk kívül egyedül egy
rokkant személynek engedélyezik az árusítást a váróteremben. Ezért ezt a különleges
lehetőséget mi igénybe is vesszük.
Az elmúlt, vagyis a 2021-es évben
karácsony előtt december 8-tól 20-ig voltunk jelen könyveinkkel. Az első három
nap ajándék könyveket osztogattunk, amit

sokan szívesen el is fogadtak. Ezeket az
ajándék könyveket – köztük Bibliákat is –
Jakab Csaba testvér biztosította. Miután az
„igazolást” is megkaptuk a Magyar Unió
részéről, pénzért is árusítottuk az állományban levő könyveket, melyeket Csatári Ferenc traktátos három nehéz dobozban
hozott ki a váróterembe. Asztalokról és
székről az állomás illetékese gondoskodott, így az utazó, érkező közönség előtt
volt lehetőségünk a könyveket bemutatni,
árusítani. Különösen az ajándék könyveket vitték, de a pénzért adott könyvekből

nyitvatartási időben, illetve a könyvtár
alábbi elérhetőségein!
Molnár Zsuzsanna, ATF Könyvtár
E-mail: konyvtar@atf.hu
2119, Pécel, Ráday utca 12;
Tel.: +36-28-547-285;
Skype: Könyvtár ATF;
E-mail: atf.konyvtar@adventista.hu
is – nem nagy összeg, de – 17 500 Ft jött
be. Azonban tudjuk és hisszük, hogy az
Úr ezt is megáldja, és mint a kenyeret és a
halakat, meg tudja sokasítani. S a hatás, a
könyvek mint „néma tanúk” olvasása, felbecsülhetetlen.
Hisszük, hogy drága Jézusunk áldása fogja kísérni és kamatoztatni a soproni
könyvterjesztést. S miként a régi időkben,
amikor Sopron az elsők között volt a dunántúli gyülekezetalapítások között, most
is, mint 100 évvel ezelőtt, buzgón, lelkesen
imádkozunk és dolgozunk, hogy Sopron
újra gyülekezet legyen, ne szórvány.
Horváth Sándor

Adventista cserkészvezetői
hétvége
A Tábortűz, a Magyar Cserkészszövetség
adventista lelki közössége, idei első vezetői hétvégéjét Lakitelek-Tőserdőn tartotta.
Szombaton a cserkészet alapítója,
Robert Baden-Powell lelkiségét tanul-

mányoztuk a műveiből
vett idézetek segítségével. Sokunknak új felismerés volt, hogy ennek
a rendkívül gyakorlatias
élménypedagógiának
a
megalkotója milyen sokat
foglalkozott a mozgalom vallásos alapjaival, amelynek középpontjába a teremtett
világ megismerését és embertársaink szolgálatát állította.
Este a Cserkészszövetség vadonlakó
szakágának vezetője adott betekintést az
általa vezetett szervezet fejlődésébe, és
igyekezett tanácsokkal szolgálni tervünkhöz, miszerint mi is hasonló működési
modellt szeretnénk követni a jövőben.
Vasárnap
ennek
jegyében folytattuk a
lelkiségi különpróbák
rendszerének
kialakítását. A különpróbák
a cserkészet nevelési
programjának azon elemei, amelyekkel arra
ösztönözzük a fiatalokat, hogy elmélyüljenek
azokban a témákban,
amelyek az átlagosnál
jobban érdeklik őket.
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Ezek jellemzően gyakorlati jellegűek,
ezért látjuk fontosnak, hogy kiegészítsük
a választékot olyanokkal, amelyek a lelki
élet különböző területein való elmélyülést
segítik, különös tekintettel a Szentírás ismeretére, a missziós lelkületre és az adventista identitás erősítésére.
Végezetül Ócsai Tamás unióelnökünkkel, a magyar adventista cserkészet egyik
alapítójával beszélgettünk az egyház és a
cserkészet kapcsolatáról, és annak fejlesztési lehetőségeiről.
A hétvégét az ASI és az unió Ifjúsági
Osztálya támogatta. Köszönet érte!
H. M.



Adventista cserkészek a FaceBookon:

Adventista cserkészek
és barátaik
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Irányvonal
A válaszok készen állnak,
csak kérdezned kell!
A világháló és azon belül a közösségi média számos missziós lehetőséget rejt magában. Segítségével nagy távolságokat áthidalva tudunk elérni olyanokat, akik talán
még sosem tanulmányozták a Bibliát; de
olyanokat is, akik ugyan jól ismerik Isten
tanítását, de a bennük kavargó sok-sok
kérdés még bizonytalanná teszi hitüket.
És még nem is beszéltünk a járvány alatti
bezárkózásról, amikor az internet maradt
majdnem az egyetlen lehetőség közelebb
hozni az embereket egymáshoz és Istenhez.
Ennek a bibliai ismeretterjesztő sorozatnak a különlegességét az adja, hogy
minden egyes rész csupán egy-egy kérdésre keresi a választ, mindössze 10 percben.
A rövid videók célja, hogy – a közösségi médiából áradó információdömping
közepette – meg tudjuk szólítani főképp a
fiatalokat, de mellettük a Facebookon/You-

Tube-on jelenlevő idősebb generációkat is.
A részek témája a nézőkön múlik, mégpedig úgy, hogy az előre beérkező kérdések, vagy a korábbi kommentekben felvetődött témák a következő alkalmak alapjai.
Ennek köszönhetően számos érdekes
kérdésre kerestük már meg a választ – eddig több mint 160 alkalommal – úgy mint:
„Bűnt követett-e el Ráháb, amikor hazudott?”, „Bűnhődik-e a gyerek a szülők
vétke miatt?” vagy, hogy „Hányszor írták
át a Bibliát? Vajon szavahihető-e még?”.
De megvizsgáljuk azt is, hogy mit mond
a Biblia a hipnózisról, vagy, hogy „Van-e
emberáldozat a Bibliában?”.
Nemrégiben pedig egy nagyon aktuális és égető téma került elő, mégpedig
a koronavírus és Jézus visszajövetelének
összefüggése.
A válaszok megtalálásában kezdetekben egyházunk volt lelkésze, egyháztörténésze, a néhai prof. dr. Szigeti Jenő volt a
segítségünkre. Tudásával és tapasztalatával
hiteles emberként olyan háttér-információkat és érdekességeket ismerhettünk meg,
amelyek mindenki számára hasznosak le-

hetnek. Idővel a műsorunkban már több
neves előadóval is találkozhattunk (prof.
dr. Szilvási József, Fenyvesi Péter Pál,
Cserbik János, Végh József, Nagy Tamás,
Szabó Attila, Kovács-Bíró János).
A kérdések sokszínűsége, néha provokatív volta mutatja azt a célunkat, hogy
valóban a 21. század emberében felötlő
gondolatokra, kétségekre keressük meg
a választ. Emellett a Facebook/YouTube
lehetőségeit kihasználva szeretnénk minél
interaktívabbá tenni a műsort, így a videók alatt megjelenő kommentek is egy következő rész témáját képezhetik.
Ezért is hívunk mindenkit, hogy látogasson el az Irányvonal Facebook-oldalára, kedvelje és ossza meg barátaival
is! Hisszük, hogy így olyanokat is megszólíthatunk, akiket a hagyományos evangelizációval talán nem tudnánk elérni, és
közben mi is nagy áldásban részesülhetünk a sorozat követésével. Az oldal címe:
fb.com/iranyvonal

Szeretettel ajánljuk figyelmetekbe a legközelebbi, soron következő, fiataloknak
szervezett országos programot az Ifjúsági
Szolgálatok Osztálya és az Egészségügyi
Szolgálatok Osztálya közös szervezésében, fiatal és kevésbé fiatal szakembereink bevonásával.

Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/1327170087733599
Regisztrációs link: https://bit.ly/ESZnapok
Hamarosan plakátokat is küldünk!

 Helyszín: Debrecen
 Időpont: 2022. február 18–20.
 Célcsoport: 14-35 éves fiatalok

ESZO Infó – Járványaktualitások
Egyházi COVID konferencia
A Transzeurópai Divízió szervezésében
egy COVID szemináriumot tartottak
(2022. 01. 19-én) a Divízió YouTube csatornáján, ahol teológus, jogász, orvos és
mikrobiológus-virológus adventista szakemberek adtak elő a COVID-19 okozta
vallási, jogi, életmód és virológiai kérdé-

seiről. Jelen volt a Generál Konferencia
Vallásszabadsági, valamint az Egészségügyi Osztályának vezetője, egy egyházjogász, és a Loma Linda-i Orvostudományi
Egyetem egyik világhírű immunológus
professzora.
https://www.youtube.com/watch?v=W7mnJVaSk0s&list=PLHlTyU7ArSTL0iQ4srsanO7JKiMeybUTX
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Márffy Anna

Palotás Kristóf
Ifjúsági Szolgálatok Osztálya
Dr. Ősz-Farkas Ernő
Egészségügyi Szolgálatok Osztálya
Az ESZO Infó következő számaiban,
kisebb részletekben adunk rövid beszámolót a 4 órás konferencia anyagáról. Az
első beszámolót az ESZO Infó mellékletében olvashatjátok és a szimpózium után
elhangzó kérdésekre adott válaszokat tartalmazza.
A tartalomból:
 Nemzetközi egyházi COVID konferencia – első beszámoló a mellékletben
 Genetika és súlyos tünetek
 Várandósok és az oltás
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Koraszülés és COVID
Ritka mellékhatások
Oltás és omikron – Izraeli adatok
Egy szándékos fertőződés tragédiája
Hány darab vírus okoz fertőzést?

Melléklet:
 Oltás vagy életmód?
 Melyik a leghatékonyabb vakcina?
Mik a valós mellékhatások?
 Miért változnak az intézkedések?
 Emeljük fel a szavunkat a kormányok
intézkedései ellen?

A teljes ESZO infót itt érhetitek el: https://
drive.google.com/file/d/1sKjY7-eAV8k_
Ihqct8O9ZlgbytSF1ZcH/view?usp=sharing
Dr. Ősz-Farkas Ernő
ESZO vezető

A nemzetközi ADRA híre
Amint a hírekből is értesültünk, hatalmas
tájfun pusztított a Fülöp-szigeteken múlt év
decemberében. A Rai tájfun december 16-án
sújtott le a Siargao-szigetre, majd 185-195
km/h sebességgel végigsöpört a szigetország
középső részén, a széllökések a 240 km/h-t
is elérték.
A helyileg Odettenek elnevezett tájfun
pusztító szeleket hozott és több helyen árvizet váltott ki, a sok eső miatt. A nemzetközi
közösség 5. kategóriás szuper tájfunnak minősítette, és decemberben ez volt a legerősebb vihar az északi féltekén.
A katasztrófa sújtotta településeken sem
áram, sem kommunikáció nem volt: a vihar
letépte a házak tetőit és az energiaszolgáltatást is tönkretette.
A két napon keresztül tomboló tájfun a
2022. január 10-i jelentések szerint összesen
7 974 767 személyt (2 232 384 családot)
érintett, 168 526 személy a kialakított 1027
evakuációs központban kényszerült lakni.
Az Országos Katasztrófakockázat-csökkentő és -kezelő Tanács jelentése szerint 407
személy vesztette életét a katasztrófában, 66
főt eltűntnek nyilvánítottak és 1261 sérült van.
A katasztrófa hatásai különböző ágazatokat érintettek.
Az UNOCHA (ENSZ Humanitárius
Ügyeket Koordináló Hivatala) által kiadott
jelentésben csaknem 30 000 iskola érintett,
ahol az oktatási tevékenységek azóta is szünetelnek.
227 település maradt áram nélkül, január
11-ig csak 21 településen történt helyreállítás.
A károk súlyossága miatt a becslések
szerint egyes települések akár 3 hónapig

sem jutnak majd áramhoz. Számos település már helyrehozta a kommunikációs vonalakat, de 159 településen még várják a javításokat. 356 998 ház/otthon teljesen tönkrement, 241 út és 27 híd rongálódott meg.
Hasmenéses járvány kitörését jelentették Siargao-szigetén, mely egyre nagyobb
aggodalmakat okoz a tiszta ivóvíz hiánya
miatt. 3 személy halálát a kiszáradás okozta.
Az ADRA tevékenységei e súlyos
pusztítás után:
 Aktívan közreműködött a január elején
közzétett OCHA Kollektív Szükségletfelmérési Jelentés létrehozásában.

 870 családnak (a Dinagat-szigeteken)
élelmiszersegélyt és ivóvizet osztott helyi adakozások támogatásával.
Példaértékű összefogás és adakozás volt
tapasztalható a térségben, hiszen a helyi
gyűjtések során számos, a környékbeli országokban működő Adventista Egyház tagjainak adományozása tette lehetővé a nagyobb
mértékű segítségnyújtást, melynek megvalósításában lényeges szerepet vállaltak a helyi
ADRA iroda munkatársai és önkéntesei.
(Felhasznált forrás: a Fülöp-szigeteki
ADRA Iroda 2022. január 11-i helyzetjelentése)

 Átfogó ágazati értékelést készített a Japán Platform támogatásával.
 Január 9-éig az ADRA 5055 szükségben lévő családnak segített készpénz-támogatással és élelmiszerosztással az alábbiak szerint:
 1450 család segélyezése a nemzetközi
ADRA NEMP programjának támogatásával, Surigao, Cebu és Talisay városokban, 50 000 USD értékben;
 815 család segélyezése a Dél-Leyte és
Palawan régiókban helyi gyűjtésből,
30 000 USD értékben;
 1620 család segélyezése Cauayan, Ilog,
Negros Occidental régiókban a nemzetközi ADRA Initial Response programjával – 57 400 USD támogatással;
 300 családnak (a Negros Occidental
tartományban) élelmiszercsomagot juttatott a Japán Magánalapok támogatásával, 10 000 USD értékben;
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Lőrincz Melinda
ADRA munkatárs

Jó tudni!
Az Adventista félóra 2022. évi
műsorainak tervezett időpontjai:
február 25., április 29.,
május 27., június 24.,
augusztus 5., október 21.










Az AdventInfo következő
száma február 26-án jelenik meg.
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VIRÁGZÓ

NŐK

a Női Szolgálatok Osztályának interjúsorozata

I S T E N K E R TJ É B E N

Bátran élni, a jutalomra tekintve
Rovatunkban egy örök optimista, vidám
lelkészfeleséget mutatunk be, aki hűséges
segítőtársa, szövetségese férjének.
Együttmunkálkodásuk a misszióban,
közös céljaik még edzettebbé és erősebbé
forrasztják kapcsolatukat.
– Nem adventista családban nőttél fel,
mégis van-e valamilyen meghatározó
gyermekkori élményed, találkozásod
Istennel?
– Szüleim nem voltak adventisták, de
anyukám megtanított a Mi Atyánk imádságára egy vihar alkalmával, mondván,
hogy ha valami baj ér, csak mondjam el,
és Ő megszabadít. 18 éves koromig eredményesen használtam is.
Az adventista gyülekezethez, ahová
egy szomszéd lány hívott meg, két év után
csatlakoztam.
– Mikor ismerted meg férjed, Szőllősi
Bélát? Mint lelkészfeleség, hogyan tudtad segíteni, támogatni munkáját?
– Férjemet egy rokonom által ismertem
meg, amikor már keresztségre készültem.
1974-ben házasodtunk össze Marosvásárhelyen, ahol az 500 tagú gyülekezetnek
oszlopos tagja volt. A férjemre felnéztem,
mivel nagyon jól ismerte a Bibliát. Rendszeresen jártunk a gyülekezetbe, ahol
sokat tanultam. Férjemmel és barátaival
hétköznap esténként a környező falvakba jártunk evangelizálni. 1975–1989-ig
minden ősztől tavaszig munkálkodtunk a
misszióban.
– Milyen múltbeli, közös missziós élmények kötnek össze benneteket?
– Az evangélista munkában segíteni tudtam azzal is, hogy a Gálfi Lajos prédikátor

Ildikó férjével, Szőllősi Béla testvérrel

által elkészített és bemutatott prédikációs
vázlatokat legépeltem a 20-25 majd 45-50
tagú ifjú evangélista csapatnak. Beevangelizáltuk a Maros, a Nyárád és a Küküllő
mentén levő falvakat. Ott a rendszerváltás
után 28-30 gyülekezet létesült és imaházak épültek. Az 1980-as években elvégeztünk egy hároméves teológiai képzést.
– Tartottál keresztségi oktatást is?
– Célirányos keresztségi órát nem tartottam, de gyermek-szombatiskolai tanító
voltam 15 évig. Ifjúsági tanító pedig 14
évig. Jelenleg szombatiskolai tanító vagyok.
– Többször költöztetek a lelkészi szolgálat során. Melyik gyülekezet állt hozzád a legközelebb, és miért?
– 1989-ben költöztük haza Debrecenbe,
ahol Béla előbb bibliamunkásként, majd
segédlelkészként dolgozott, miközben a
lelkészképzőt, majd a hittanári szakot végezte el az ATF-en. A Debreceni Gyülekezetbe a megjelenésünk után több olyan
család költözött Erdélyből, ahol két-három serdülő ifjú is volt. Megalakítottuk
az énekkart, úgy 40 taggal. Serdülő ifjainknak külön 14-16 fős szombatiskolát
szerveztük. Többször mentünk kirándulni,
volt eset, hogy 50-en is osztoztunk az üstben főtt gulyásból. Volt több keresztség,
ünnepélyes alkalmak, gyerekbemutató 10
gyermeknek. Felejthetetlen élményeket
hoztunk magunkkal.
– Hogyan élted át az Erdélyből való hazaköltözést?
– Az erdélyi könyvhiányt hamar elfelejtettük, mivel szabadon hozzájutottunk a White- és egyéb irodalomhoz. Nyilvános evangelizációkat tarthattunk 70-80
hallgató előtt. Ez felszabadító
érzés volt számunkra.
– Hogyan teszitek hasznossá
nyugdíjas éveiteket? Milyen
örömöket találtok együtt
vagy külön-külön férjeddel?
– Négy éve vagyok nyugdíjas,
de továbbra is 8 órás munkaidőben dolgozom, mint házi
betegápoló. Béla sem hagyta
abba tevékenységét. Minden
szombaton szolgál az ország
valamelyik gyülekezetében,
9

Szőllősi Béláné, Ildikó
feladatának tartva most már a „megtartás”
munkáját (az Úr is kettős célt követett.
Jött „megkeresni és megtartani az elveszetteket” (Lk 19:10). Rendkívüli öröm
számunkra, amikor együtt tanulmányozzuk a szombatiskolát. Meg szoktuk hallgatni a szombatiskola Budapest, Bukarest
Scoala Cuvantului, Speranta TV, Bécs,
Loma Linda, Marosvásárhely, Madrid
feldolgozásait. Élmény számunkra a közös tanulás, a szombati áldások. Volt több
betegem, akik több evangelizációs sorozaton vettek részt.
– Mint egészségügyi dolgozó, hogyan
tudod bátorítani, lelkileg támogatni
gondozottaidat?
– Sok alkalmam van reményvesztett,
csüggedő embereket vigasztalni, bátorítani. Isten kegyelméből, nem egy embert
tudtam lábra állítani, akiről lemondtak.
– Hogyan tud egy házaspár idős korban
is virágzó életet élni?
– Csodálatos az Isten vezetése, szervezése az ember életében, mások véletlennek
mondják, de mi Isten vezetését látjuk a
dolgokban. Férjem nagyon szereti a zenét,
de mint lelkész, legtöbbször csak hallgatni tudta. Zeneiskolát végzett, hegedűt és
karvezetést tanult. Ez utóbbiból 1974-ben
diplomát is szerzett, gyakorlatra azonban
alig egy-két évre futotta. Tavaly az Úr
vezetése által találkozott valakivel egy
temetésen, aki panaszolta, hogy a gyülekezetük jól működő énekkara nem tud
tevékenykedni, mert a karvezetőjük Budapestre költözött. Béla felajánlotta, hogy
megpróbál segíteni nekik, bár nem sok
gyakorlata van. Rövid idő alatt jól összeszoktak, és a gyülekezet lelki színvonalát
azóta a kórus szolgálata újból emeli a Soli
Deo Gloria jegyében.
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– Elmeséled a legszebb tapasztalatod
Istennel?
– Legszebb tapasztalatom a sok közül az
volt, amikor 1983-ban a marosvásárhelyi
Megyei Kórházba felvettek orvosi írnoknak, ugyanis két hónappal felvettek egy
irodai munkába, de a szombatnap megtartása miatt másnap eltanácsoltak. Reménytelenül vártam a hétvégét, hogy innen is elbocsátanak. Amikor kértem, hogy minden
szombaton szeretnék szabad lenni, már
vártam, hogy a munkakönyvemet kapom
kézbe, de a főnővér azt mondta, hogy örül,
hogy vasárnap dolgozok a szombat helyett,
mert akkor neki nem kell bejönnie vasárnap. Így dolgoztam hat évet.
– Milyen egészségügyi és óvintézkedéseket tesztek a pandémia idején ti magatok, és mint egészségügyi dolgozó, mire
hívod fel az olvasók figyelmét?
– 1989-ben Debrecenben a fertőző osztályra vettek fel. Így megkaptam a védőoltásokat és hála legyen az Úrnak, nem
is lettem beteg. Tudom, hogy mi a pandémia és mik a teendők, ha ilyesmi fordul
elő. Izráel fiai is a 40 éves pusztai vándorlás idején az Úrtól kaptak szigorú törvényeket a fertőzések elkerülése végett. A
kapott útmutatás napjainkig érvényes az
egészségünk védelme érdekében: mosa-

Búcsúzunk...

Szigeti László Attila
1940–2021
Gyászistentiszteletre gyűlt össze a Szigeti család 2021. december 28-án, amikor
Szigeti László Attila testvérünket elbúcsúztatták földi útjáról. Az istentiszteleten
dr. Tokics Imre testvér igei gondolatokkal vigasztalta a gyászló családot. Balázs
László presbiter testvér dr. Szigeti Jenő
verséből olvasott fel részletet, és olvasta
fel a nekrológot.
Szigeti László Attila 1940. január
1-jén született Budapesten, Szigeti Jenő
és Krupcsinszky Irén második gyermekeként. Bátyja, Jenő és öccse, István szerető

kodás, 1-2 hetes karantén, távolságtartás,
5Móz 23:13-ban a szigorú tisztaság megtartására kaptak utasítást a halálos szalmonella ellen.
Ilyenek ma is vannak és működnek.
Az egészséget óvó alkalmazások: maszk,
mosakodás, védőoltás, mind segítenek,
hogy ne betegedjünk meg, de ha valaki
mégis megbetegszik, a betegség lefolyása sokkal enyhébb. Tájékoztatást nyújtok
azoknak, akik megkérdeznek, hogy milyen védőoltás felel meg az illető kora és
egészségmutatója szerint. Ha a válaszom
nem kielégítő, akkor szakemberhez – akár
virológushoz – küldöm, nem bízom a tudatlan álorvosokra. Sajnos sokan az ilyenekre bízzák magukat. Nem hit, hanem
vakmerőség azzal dicsekedni, hogy Isten
ezek nélkül is megvéd. A Biblia példái is
tanítanak: Ezékiást fügekaláccsal gyógyították meg, Naámánt a Jordán vizében, a
vak szemére sarat tettek.
– Mit üzensz a posztmodern kori lelkészfeleségek számára?
– Üzenem a mai kedves lelkészfeleségeknek, hogy maximálisan támogassák férjüket az Úrért és az emberiségért végzett nemes munkában. Tanulmányozzák közösen
Isten Igéjét, ne hanyagolják el a bibliatanulmányokat, mert ez a világ legértéketestvéri közösséget nyújtott számára. Hívő
adventista családból származik, édesapja
lelkészként végezte szolgálatát, édesanyja
mint bölcs asszony kiváló nevelést biztosított neki és szeretettel vette körül.
Az általános iskolai tanulmányait
Szombathelyen, Miskolcon és Budapesten
végezte. 1954 és 1958 között a Pestszentlőrinci Steinmetz Miklós Gimnázium humán tagozatára járt, ahol 1958-ban kiváló
érettségi vizsgát tett. Ugyanebben az évben
felvételt nyert a H. N. Adventista Egyház
Lelkészképző Intézetének Nappali tagozatára, ahol az utolsó félévet és a záróvizsgákat már levelező tagozaton végezte el.
Sajnálatos módon, egy egyházi adminisztrációs hiba miatt két év katonai szolgálatra
vonult be, ahonnan 1963-ban szerelt le.
Szülei anyagi támogatását szem előtt
tartva az egészségügyben helyezkedett
el. Kiváló és mindig szorgalmas tanulóként több iskolát, tanfolyamot elvégzett.
Megszerezte az emelt szintű közegészségügyi-járványügyi oklevelet, majd az
Orvostovábbképző Egyetem Egészségügyi
Főiskolai Karán közegészségügyi-járvány
ügyi, egészségnevelési, sugáregészségügyi,
röntgenasszisztensi okleveleket is. Tudásszomja mindig újabb és újabb kihívások
felé irányította, ezért tanulmányait tovább
folytatva a sugárvédelmi alap-, közép- és
felsőfokú képesítést is megkapta, ugyanakkor kiemelt szakértői tanfolyamokra járt
több alkalommal.
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sebb ismeretforrása, a gyülekezet vérkeringése. Támogassák imával, mert az Úr
is erre biztat: „Ti azért bátorságosak legyetek, kezeteket le ne eresszétek, mert a ti
munkátoknak jutalma van” (2Krón 15:7).
Szőllősyné Nagy Annamária
NSZO munkacsoporttag

Programajánlónk

Olvassuk együtt!
UTOLSÓ ALKALOM!
Elérkeztünk a „Tapasztalatok és látomások” c.
könyv utolsó fejezeteihez. A következő hónapban
a 247–264. oldalt olvassuk együtt. Ezek a fejezetek arról szólnak, hogy mit hoz a jövő.
„Barátaim kérésének engedve elhatároztam,
hogy tapasztalataimat és látomásaimat röviden
is, írásban is közzéteszem. Abban a reményben
tettem ezt, hogy ez a munka is hozzájárul Isten
alázatos gyermekeinek vigasztalásához és erősítéséhez” (E. G. White: Tapasztalatok és látomások.
9. o.).!
Bodnár Zsóka
Női Szolgálatok Osztálya
A biológia, az anatómia és az emberi test működése iránti érdeklődése arra
ösztönözte, hogy jelentkezzen az Orvostudományi Egyetemre – ahová három alkalommal is próbálkozott Budapesten, majd
egyszer Szegeden –, de az édesapja lelkészi munkaköre miatt sajnos nem nyerhetett
felvételt. Kitartó és szorgalmas fiatalemberként minden energiáját a továbbtanulásba fektette. Ennek köszönhető, hogy
1964-ben bejutott a Fodor József Állami
Egészségügyi Szakiskola Közegészség-járványügy Szakára. Az iskola befejezését
követően a Fővárosi Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnál (röv.
ÁNTSZ) helyezkedett el, ahol mint kiváló
dolgozó, évtizedeken át több száz egészségügyi előadást tartott, tanítva hallgatóit a
helyes életmód alapelveire. Az ÁNTSZ-től
vonult nyugdíjállományba 2005-ben.
Hűsége, kitartása, mások tisztelete és
megbecsülése mutatja az utókor számára,
hogy mit jelent nagybetűs Emberként élni.
1969-ben kötött házasságot Bene Ildikóval, akivel 35 évet élt boldog házasságban. 1970-ben megszületett fiuk, Zsolt,
akit féltő szeretettel neveltek és segítettek
minden élethelyzetében. Óriási örömöt és
áldást jelentett számára, amikor 2006-ban
megszületett unokája, Angéla, akit odaadóan szeretett, az Örökkévaló áldását kívánva rá, imádkozott érte.
Egyházi szolgálata mellett széles körű
társadalmi munkát végzett. A Magyar
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Vöröskereszt Budapesti Központjának
kerületi titkáraként, önkormányzati képviselőként, az Országos Dohányfüstmentes
Egyesület főtitkáraként páratlan szolgálatot látott el, így ismertté vált sokak számára. Tevékeny részt vállalt a sugárvédelmi
oktatásban, mint előadó, a szakmai cikkek
publikálásával maradandó értéket alkotott
és hagyott maga után.
A Hetednapi Adventista Egyháznak
1958-ban lett tagja, keresztség által. Ettől
kezdve aktív részesévé vált az egyházi
életnek, az igehirdetői szolgálatokkal, a
bibliaórák tartásával és a zenei tudásával.
1969-ben presbiterré szentelték, több mint
fél évszázadon át végezte ezt a nemes
szolgálatot, bátorítva és erősítve hittestvéreit. Élete során több mint húsz lelkésszel
együttműködve végezte presbiteri szolgálatát, amelyet mindig önzetlenül, Isten
iránti hűséggel látott el.
Gyülekezetalapító munkát is végzett:
Üllőn, Pátyon, Vecsésen s még számtalan
más helyen. Évtizedeken át vezette a Hetednapi Adventista Egyház Egészségnevelési és Mértékletességi Osztályát; egyik
alapítója a Boldog Élet újságnak, amelyben írásai, cikkei több mint harminc éven
át jelentek meg, gazdagítva az adventista
egészségügyi alapelvek ismertetését. „A
hosszú élet titka” c. írásában megjegyzi:
„Az élet meghosszabbításában, különösen idősebb korban, nagyban hozzájárul
valami olyan kedvtelés, amely az élethivatáson kívül van, például kertészkedés,
állatnevelés, régiséggyűjtés. Friss levegő
és egyszerű életmód: ezek azok a titkos
szerek, amelyekkel meghosszabbítjuk életünket…”
A Dunamelléki Egyházterület Bizottságának tagjává több alkalommal is
megválasztották, ahol bölcs tanácsaival
segítette az egyház fejlődését. A Balatonlellei Összeadtalak Alapítvány kuratóriumi elnökeként buzgón tevékenykedett,
egészen annak fennállásáig. Az ADRA
Adventista Segélyszervezetnek megalakulásától fogva tagja volt, és éveken át,
mint a kuratórium elnöke végezte önkéntesként munkáját. Az egyház zenei életét
minden képességével támogatta, kiválóan
harmóniumozott, orgonált, a gyülekezeti
munkában kántorként, kórusvezetőként is
szolgált, számos gyülekezetben pedig zenei- és kántortanfolyamot tartott és vezetett. Az egyház által kiadott énekeskönyv
megjelentetésében szintén aktívan részt
vett. 1954-től tagja volt az Advent Kórusnak, ahol példásan szolgált, a próbákról
soha nem hiányzott.
Pedáns, tiszta, rendszerető jellemét
mutatja, hogy fontos feladatának tekintette a gyülekezeti hangszerek állapotfelmérését, illetve azok kisebb javítását is.
A gyülekezeti szolgálat fontosságát, a
gyülekezetben való pontos jelenlétet, a hű-

séges, kitartó hitet, a bibliatanulmányozást
és az imádságot olyan értéknek tartotta,
amelyet minden körülmények között képviselt. Ezért illik rá Mt 25:21 verse: „Monda
néki az ő ura: Jól vagyon jó és hű szolgám,
kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután;
menj be a te Uradnak örömébe.”
Gyászolják: fia Zsolt, menye Ibolya,
unokája Angéla. Testvére István és családja, dr. Szigeti Jenőné és családja, a Hetednapi Adventista Egyház Pestszentlőrinci
és Terézvárosi Gyülekezete, a rokonok,
a hittestvérek, a barátai, az ismerősök,
mindazok, akik szerették és tisztelték őt.
Testvérünk emléke legyen áldott!
TIT






Rajki Jánosné
sz.: Lőrincz Ilona
1935–2021
Rajki Jánosné Lőrincz Ilona 1935. január 18-án született Békésen. Édesanyját,
Czira Esztert, az árva kisgyermeket Czira
Ferenc és Varga Julianna fogadta örökbe.
Ők a Békési Adventista Gyülekezet alapító tagjai voltak, így Isten különös kegyelméből az egész család megismerhette az
advent igazságot.
Még gyermek volt, amikor édesapja
elhagyta a családját. Az apa hiánya egész
életében fájó emlék maradt. Édesanyja nehéz körülmények között szegénységben, de szeretetben, tisztességben és
hitben nevelte három gyermekét. Így a
nélkülözések ellenére örömtelivé tette
gyermekei életét. Fiatalon kötött szövetséget az Úrral, és egész életében hűséges
maradt hozzá.
1953-ban férjhez ment Rajki Jánoshoz. Küzdelmes életük során a szegénységből apránként lábaltak ki. Mindketten

szorgalmas emberek voltak, kertészkedtek, amit mesterfokon műveltek.
1955-ben megszületett fiuk, János,
majd 1958-ban lányuk, Ilona. Ebben az
évben a család Kondorosra költözött és
1987-ig ott élt. Alapítói voltak a Kondorosi Adventista Gyülekezetnek.
Mivel gyermekeik elkerültek otthonról, egy idő után ők is Budapestre költöztek. Férjét 2001-ben veszítette el, ekkor
már 7 unokája született.
A jó Isten megadta neki, hogy a kezdeti nélkülözések után élvezhette keze
munkájának gyümölcsét és idős korában
nyugodt élete lehetett.
Nem voltak nagyravágyó tervei. Sokat
olvasott, szeretett utazni és hűségesen segítette gyermekeit az unokák nevelésében.
Néhány évvel ezelőtt komoly műtéti
beavatkozáson esett át, amelynek komplikációi miatt kétséges volt felépülése. Isten
azonban adott neki még néhány évet, és
ebben az időszakban még 5 dédunokája
születését érhette meg.
Haláláig a Székely Bertalan utcai
gyülekezet tagja maradt.
A család Nagyija nagy népszerűségnek
örvendett nemcsak családja körében, hanem ismerősi között is. Főzési és sütési tudományát mindenki elégedetten ismerte el,
aki megkóstolta az általa készített ételeket.
Nagyszerűsége abban is megnyilvánult, hogy jelenlétében minden családtag
úgy érezte, hogy számára ő a legfontosabb.
Unokáival és házastársaikkal is olyan kapcsolatot ápolt, hogy őszintén elmondhatták
neki minden problémájukat, és vidám, humoros természete felvidította őket.
Sajnos betegsége hamar legyőzte megfáradt szervezetét. Azt kérte Istentől, ne
kelljen sokáig szenvednie. A jó Isten meghallgatta imáját, így utolsó heteiben sokat
aludt, és ilyenkor nem érezte a fájdalmat.
Panasz nem hagyta el az ajkát. Folyamatosan kérte Istentől az erőt a rá váró nehézségek elviseléséhez. Megkapta. Szerettei
körében aludt el, betelve az élettel.
Temetésén Csókási Pál és Cserbik János hirdette a feltámadás üzenetét.
Halálával nagy űrt hagyott maga után.
Két gyermeke és azok házastársai, 7 unokája és házastársaik, valamint 15 dédunokája várja, hogy újra találkozhassanak vele.
R. I.






„ És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van… ”
(Jelenések 22:12)
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A 2021. évben beadott pályázatok
A NEAO-KP-1-2021/10-000558 azonosító
számú, „Adjunk esélyt minden diáknak!”
című pályázat keretein belül 9 000 000 Ft támogatást nyertünk. E pályázatot 2021.11.11én nyújtottuk be a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren keresztül, a megvalósítási
időszak 2021.04.01–2022.03.31, az elszámolási határidő 2022.04.30.
Ezen összeg egy részét laptopok vásárlására költöttük, melyeknek kedvezményezettjei Pest megyei lakásotthonokban lakó diákok. A lakásotthonokban dolgozó szakmai
vezetők és nevelők részére prevenciós előadást szerveztünk, melyet pszichopedagógus
és addiktológiai konzultáns szakember segítségével valósítottunk meg. E programunk

célja, hogy a nevelők – a függőség korai
jeleinek felismerésével – képesek legyenek
a veszélyek azonosítására, így hosszú távon
a függőségek kialakulása csökkenni fog az
intézményekben nevelkedő gyermekek köreiben.
A program során felmerült költség díját ebből a támogatásból finanszíroztuk.
Az adminisztrációs költségekre, valamint a
telefon- és internetszolgáltatás számláinak
kiegyenlítésére is e pályázati támogatást
tudtuk felhasználni.
A NEAN-KP-1-2021/5-000077 azonosító számú, „Jólétet minden ifjúnak!” elnevezésű normatív pályázaton megnyertük a
maximum elnyerhető 750 000 Ft támogatást.
házaspárnak segítettünk, ahol az apuka már
3 éve, karambol után, fekvőbeteg. A kúton
kívül az udvarban is sikerült egy betonjárdát
készíteni, így a beteg kerekesszékkel is ki
tud menni az udvarra” – mondta dr. Pircsák
Albert, aki a helyi ADRA Iroda vezetője. A
munkálatok anyagi hátterét az ADRA Alapítvány magyarországi felajánlásokból biztosította, melyek közül kiemelt partnerünk az
Oszkar.com Telekocsi Kft.
A rászoruló, támogatott családok részére nagy öröm volt ez a segítség, ezúton

„Élő víz”
programunk
Örültünk a lehetőségnek, hogy „Élő víz”
programunk keretein belül 2021 végén folytattuk a kutak fúrását Kárpátalján, ahol akár
50-60 ezer magyar ajkú roma embertársunk
él – közvetlen vízvételi lehetőség nélkül. A
munkácsi telep – amit a helyiek tábornak
hívnak – a legnagyobb roma közösség Ukrajnában, lakosainak száma eléri a 7-8 ezret.
Egy kút 4-5 családnak elégítheti ki a vízszükségletét, ezért 40-50 ember is használhatja ezt a vizet.
Decemberben 4 kút fúrására került sor,
ami közel 200 ember számára biztosít majd
vizet. „Hátrányos helyzetű családoknak segítünk legtöbbször, most se volt kivétel ebből a szabályból. Olyan 9 gyermeket nevelő

E pályázatot 2021.07.23-án nyújtottuk
be, a megvalósítás időszaka 2021.04.01–
2022.03.31, az elszámolás határideje
2022.04.30. Ezen pályázat összegét bérköltségekre költhetjük.
A nemzetközi ADRÁ-hoz és a TEDhez beadott gyermekjóléti és egészségmegőrző programokra vonatkozó 2 db pályázatunkkal nem nyertünk támogatást.
További pályázatot adtunk be HUNGARY HELPS támogatásokra 2 alprojektre, melyekkel a kenyai Migori megyében
tervezünk segíteni a fogyatékkal élő gyermekek oktatásban való felzárkózásához. Ezen
pályázat elbírálása lapzártáig még nem történt meg.
Lőrincz Melinda
ADRA munkatárs
tolmácsoljuk köszönetüket. A kárpátaljai
ADRA Iroda munkatársai is hálásak, hogy a
támogatás révén könnyebbé tudják tenni az
életét néhány nehéz sorsú családnak.
A program továbbra is támogatható a
11707024-20425539 számlaszámra utalással. Közlemény: „Élő víz”.
Sitkei Zoltán
ügyvezető igazgató

Karácsonyi ajándékdobozok
2021 december elején ismét érkeztek ajándékokkal tele cipősdobozok a nagy-britanniai
Blythswood Care partnerszervezettől, továbbá, a Péceli és Zuglói Gyülekezetek tagjai, a debreceni Ispotály lakópark néhány lakója és a Budapest X. kerületi Mászóka Óvodába járó gyermekek szülei is készítettek ajándékdobozokat. Pénzbeli adományokat is kaptunk a karácsonyi
ajándékozás céljára, melyekből további dobozokat tudtunk készíteni.
Összesen 1513 darab cipősdobozt osztottunk ki országszerte: A Tiborszállási Péchy László Adventista Általános Iskola minden diákjának, Bojt település minden
18 év alatti lakosának, a Győri Gyermekotthonhoz tartozó 5 lakásotthon lakóinak, a Bokréta Gyermekotthonhoz
tartozó lakásotthon lakóinak, anyaotthonok és családok
átmeneti otthona intézmények lakóinak.
Az országos ADRA képviseletek segítségével számos, mélyszegénységben élő embertársunknak is tudtunk örömöt szerezni, egy-egy cipősdoboznyi ajándékkal és élelmiszercsomagokkal.
Lőrincz Melinda
Dobozosztás Tatabányán
ADRA munkatárs

Az ADRA Alapítvány működését a Nemzeti Együttműködési Alap, a Miniszterelnökség
és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja a „NEAN-KP-1-2021/5-000077”
és a „NEAO-KP-1-2021/10-000558” pályázati azonosítószámú szerződések keretében.
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: Tóth Szilárd (DET), ifj. Szőllősi Árpád (TET).
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