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A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja  2022. december 31.

Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

Megjelenik: havonta  XXIV. évfolyam 10. szám

A fenti címmel tartott emlékkonferenciát 
és kiállítást – a 130 éve született – Mich-
nay László tiszteletére a Hetednapi Adven-
tista Egyház és az Adventista Teológiai 
Főiskola 2022. december 8-án Budapesten, 
a Terézvárosi Gyülekezetben.

Michnay László adventista lelkész és a 
magyarországi Hetednapi Adventista Egy-
ház elnöke volt tizenhat éven át. Budapes-
ten, a VI. kerület Székely Bertalan utcai 
kápolnában élt feleségével és hat gyerme-
kével. A német megszálláskor családja éle-
tét kockáztatta, hogy megmentsen mintegy 
18 üldözött zsidót. (De összesen közel 60 
menekültet is ellátott.) A Michnay által 
segített zsidók között volt Román Vilmos 
és felesége, Teréz. Michnay átadta Román 
Vilmosnak személyes papírjait, és részben 
ezeknek az iratoknak köszönhető, hogy a 
házaspár túlélte a háborút, és kivándorol-
hatott Izraelbe. Michnay üldözött zsidókat 
is bújtatott. Többek között Várnai Zseni 

írót és férjét, Peterdi Andort. 
Jeruzsálemben a Jad Vasem 
parkban első magyarként kap-
ta meg a faültetés jogát 1964-
ben, amelyet Zarka Magdolna 
és Motti Alon 1981-ben ülte-
tett el.

A tudományos emlék-
konferencián dr. Tokics Imre 
lelkész, a program szervezője 
Michnay László korábbi egy-
házelnöktől idézte: „Üzenték 
nekem… hogy nagyon sajná-
lom a zsidókat… én sajnálom 
a keresztényeket, a világot, a 
gyűlölködőket, mert gyűlöle-
tük nyomán gázkamrák, véres 
háborúk nőttek… Sajnálom a gyűlölködő-
ket is, mert halálos betegségben szenved-
nek, nem tudnak azzá lenni, amivé Isten 
teremtette őket, Isten fiaivá, mert Isten a 
Szeretet.” 

Ezután Bakos Bence kiváló előadásá-
ban felcsendült J. S. Bach: Air BWV 1068 
című orgonamuzsikája. 

A Hetednapi Adventista Egyház el-
nöke, Ócsai Tamás köszöntő szavaiban 
hangsúlyozta: „Tanulságokat vonhatunk 
le egy olyan életútból, amely minden kor-
ban példa a generációk számára”.

Ezt követően az „Ékember. Michnay 
László és társai emlékére” című, Restás 
László által készült filmből, valamint a 
Michnay László tiszteletére 2006-ban tör-
tént emléktábla-avatásról tekintettek meg 
részletet a jelenlévők. 

Dr. Karasszon István professzor előa-
dásában szólt a zsidóüldözésről az Ószö-
vetségben. Antiokhosz Epiphanész korát 
tárta a hallgatóság elé, kiemelve, hogy: 
„hálásak lehetünk a Bibliának, mert nem-
csak szép iratok gyűjteménye, hanem van 
benne csúnya is, amiért szintén hálásak 
lehetünk, mivel felkészít bennünket arra, 
hogy a mi életünk sem csupa szépség… 
de hittel, Isten üdvtervét megértve, hogyan 
viselhetjük el a csúnya dolgokat.”

Michnay László arcképe az emlékkonferencia plakátján

„Egy ember  
az embertelenségben”

Emlékkonferencia Michnay László tiszteletére

Az emlékkonferencia résztvevői, köztük az első sor közepén Zarka Tamás és Zarka Péter, Michnay 
László unokái
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Az Adventista Teológiai Főiskola 
rektora, dr. Tonhaizer Tibor professzor 
testvér a történelmi egyházak szerepvál-
lalása a holokauszt idején témakör kap-
csán megjegyezte: „Az egyházak valamit 
próbáltak tenni a zsidómentés érdekében, 
még akkor is, ha nem mindig sikerült ösz-
szefogniuk. Akár a kormányzónál, akár a 
miniszterelnöknél, voltak egyéni megke-
resések az ő részükről, tehát voltak bátor 
kiállók közöttük… mintegy hatvanezer 
embert mentettek meg egyéni módon…” 
Előadását az ismert talmudi idézettel zár-
ta: „Aki egy életet megment, az egész vi-
lágot menti meg.” 

Dr. Radnóti Zoltán főrabbi Ézsaiás 
56:5 versét idézte, és megjegyezte, hogy 
ebből a mondatból származik a Jad Vasem 
kifejezés. A „Világ Igazai” azokat a nem 
zsidó személyeket jelenti, akik zsidókat 
mentettek a holokausztban. „A világ né-
peinek jámborai a haszidok, akik életüket 
kockáztatják a másik emberért” – mondta. 
Ugyanakkor hangsúlyozta: „A zsidóság a 

Tóra alapján a világnak átadta az egyis-
tenhitet.”

Az emlékülésen előadást tartott még 
dr. Szécsi József vallásfilozófus, prof. 
dr. Kiss Endre egyetemi tanár, az MTA 
doktora, prof. dr. Szita Szabolcs, a Ho-
lokauszt Emlékközpont igazgatója és dr. 
habil. Koltai Kornélia, az ELTE BTK 
egyetemi docense. 

Az emlékkonferencián részt vettek 
egyházunk vezetői: Ócsai Tamás elnök, 
Fenyvesi Péter Pál főtitkár, dr. Zolyomi 
Renáta Edit kincstárnok, valamint a Du-
namelléki Egyházterület részéről Tóth 
Szilárd egyházterületi titkár. Az ország 
különböző részéből érkeztek testvérek, 
hogy együtt emlékezzenek a „Világ Iga-
za” emberére. Békéscsabáról, Michnay 
testvér szülővárosából és Miskolcról – a 
helyi lelkész vezetésével – szintén eljöttek 
a testvérek, ahol ő lelkészként szolgált, de 
ott voltak Békésről és a helyi, Székely 
Bertalan utcai gyülekezetből is többen 
voltak jelen. 

Az eseményen részt vett Zarka Tamás 
és Zarka Péter lelkész, Michnay László 
unokái. Zarka Péter a családi emlékezés-
ről tartott beszédében kiemelte: „Megtisz-
teltetésnek érzem, hogy egyházunk ezen 
székhelyén emlékezhetünk meg Michnay 
Lászlóról és feleségéről Bach Jolánról, 
akik a II. világháború idején az ember-
baráti és életmentő tetteiket elvégezték. 
Nagyapám bátorsága és Istentől kapott 
lelkesedése a családra és egyházunk kö-
zösségére is átragadt… A nagymamám 
szintén megkapta 2017-ben a Jad Vasem 
parktól és a jeruzsálemi Parlamenttől az 
engedélyt arra, hogy a nagypapám em-
lékfája előtt lévő táblára az ő nevét is 
odahelyezzék. Amikor nagymamámtól 
megkérdeztem, hogy nem félt-e ő maga is 
abban a nehéz időben, a nagymamám egy 
mosollyal válaszolt az arcán, és elmondta, 
hogy a nagypapa biztos volt abban, hogy 
az Úr gondoskodni fog a családunkról és 
ugyanakkor az egyházról is és a bújtatott 
emberekről is. »Egyszer sem bizonyta-

lanodott el« – mondta. És ez a bizalom 
átragadt a feleségére, a gyermekeire, a 
közösségre, valamint azokra a zsidó test-
véreinkre, akikről gondoskodtak.”

Az emlékkonferencián tíz kiváló szó-
nok méltatta a 130 éve született Michnay 
László lelkész és egyházvezető munkás-
ságát, aki együttérzésével több üldözött 
zsidó honfitársunkat mentett meg. 

Az archív dokumentumokból a kiállí-
tást Kisgyörgy Ervin példás gondossággal 
készítette el Michnay László hagyatéká-
ból, amit a résztvevők csodálattal tekin-
tettek meg.

Az ünnepélyes emlékkonferencia vé-
gén a helyi gyülekezet tábeavezetője által 
felszolgált süteményt és teát fogyaszthat-
ták el a konferencia résztvevői. 

Az emlékkonferencia dr. Radnóti Zol-
tán főrabbi héberül elmondott imádságával 
zárult: „Halld Izráel: az Úr a mi Istenünk, 
egy Úr! Szeressed azért az Urat, a te Is-
tenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és 
teljes erődből. És ez ígék, amelyeket e mai 
napon parancsolok néked, legyenek a te 
szívedben. És gyakoroljad ezekben a te fia-
idat, és szólj ezekről, mikor a te házadban 
ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefek-
szel, és mikor felkelsz. És kössed azokat a 
te kezedre jegyül, és legyenek homlokkötő-
ül a te szemeid között. És írd fel azokat a 
te házadnak ajtófeleire, és a te kapuidra” 
(5Móz 6:4–9).

TINÉ

Dr. Tokics Imre, a program szervezője nyitotta meg a konferenciát (balról az első képen). Prof. dr. Karasszon István (a középső képen) és Radnóti 
Zoltán főrabbi (a jobb szélső képen) előadása az emlékkonferencián

Kisgyörgy Ervin a kiállított Michnay anyagok 
őrzője az általa elkészített kiállítás előtt

Jó tudni!Jó tudni!
Az Adventista félóra 2023. évi  

műsorainak tervezett időpontjai:

január 27.,  március 17.,   
május 26.,  július 14.,   

szeptember 8.,   
november 10.,  december 1.
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Az Adventista Teológiai Főiskola könyv-
tárában idén is nagy munka folyik. A 
könyvtári állomány kiemelkedő ékköve 
az Ellen G. White-gyűjtemény, aminek a 
könyvtárban jelenleg zajlik a feldolgozá-
sa, és visszakereshetővé tétele. A gyűjte-
mény érdekessége, hogy nemcsak magya-
rul, hanem angolul, németül, franciául, 
olaszul, cseh és lengyel, valamint szlovák 
nyelven is megtalálhatóak benne Ellen G. 
White írásai. 

A könyvtárban nemcsak teológiai, 
hanem szépirodalmi könyvek is találha-
tóak. Ezek a könyvek hasznos barátaink 
egy hűvös estén, amikor bekuckózva, 
otthonunk melegében kikapcsolódásra 
vágyunk. Jelenleg ennek az állományrész-
nek a feldolgozása is zajlik.

A főiskola előfizet különböző adat-
bázisokra, egyik ilyen a MERSZ (https://
mersz.hu/) adatbázis. Abban tér el más 
adatbázisoktól, hogy más a megjelenés és 
a kereshetőség, amit teljesen más struk-
túrával építettek fel. A MERSZ letölthető 
applikációval rendelkezik.

Végezetül következzék egy kis köny-
vajánló: Palackposta Márai Sándortól. 
Azért van óriási jelentősége ennek a mű-
nek, mert Szigeti Jenő szerkesztette, aki-
nek oroszlánrésze volt abban, hogy a Má-
rai-hagyaték hazakerült Magyarországra. 
A könyv kölcsönözhető a könyvtárban, 
szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

Molnár Zsuzsanna, könyvtáros
G. Tóth Aletta, segédkönyvtáros

Könyvtári Hírlevél Kivonat
2022. november

HÖK az ATF-en
Sikeres évet zárt a Hallgatói Önkormány-
zat az Adventista Teológiai Főiskolán 
2022 őszi félévében is. Az új tanévben 
is igyekeztünk színes és közösségformá-
ló programokat hozni diákjainknak, amik 
úgy az épülésükre, mint a beilleszkedé-
sükre is hatással vannak. A főiskolás évek 
korosztálytól függetlenül életünk leg-
szebbjei, és mi, a HÖK nemrégiben meg-
választott tisztségviselői ezeket az éveket 
szeretnénk felejthetetlenné tenni. 

Első körben egy társasjátékestét szer-
veztünk, ahol a jó hangulat garantált volt. 
Mindenki hozott magával egy bizonyos 
játékot, ami csapatépítő volt. Egyesek 
megmozgatták a gondolkodásunkat, míg 
mások a kreativitásunkat vették igénybe. 
Ez az alkalom elég nagy sikernek örven-
dett.

Örömünkre szolgált, hogy ebben a 
félévben lehetőségünk nyílt kéthetente 
programokat szervezni, így a következő 

programunk egy kávédél-
után volt. A hallgatók szü-
netekben, egy nehéz óra 
után vagy a nap végén átjö-
hettek a kollégiumba, ahol 
kávéval és forró csokival 
vártuk őket, eközben ők mi-
nőségi időt tölthettek együtt 
a tantermen kívül is. Volt, 
aki erre az alkalomra is ho-
zott társasjátékot, így még 
érdekesebben tölthették el a 
rendelkezésre álló időt. 

November elején a taná-
rok közreműködésével sike-
rült megszerveznünk egy zsinagógaláto-
gatást a Hunyadi téren levő zsinagógába. 
Az ottani zsidó testvérek nagy vendég-
szeretettel fogadtak minket. Az elején kü-
lön foglalkoztak a főiskolai hallgatókkal, 
majd az ottani szokások szerint részt is 
vehettünk egy istentiszteleten, betekintést 
nyerve a kultúrájukba. A program végén 
egy kis vacsorával kedveskedtek nekünk, 
így megkóstolhattuk, milyen hagyomá-
nyos ételeket fogyasztanak ők. Fontosnak 

tartom, hogy a diákok ne csak elméleti sí-
kon tanuljanak, hanem a gyakorlatban is 
szemlélni tudják az órán elhangzottakat, 
így az hosszabb távú tudásként és egy jó 
emlékként maradhat meg. 

A vizsgaidőszak előtti utolsó progra-
munk egy palacsinta-délután volt. Erre 
az alkalomra mindenki hozott valami 
apróságot, amit fel lehetett használni a 
palacsinta elkészítéséhez. A palacsintasü-
tés egyfajta hagyománnyá vált nálunk a 
kollégiumban, amikor esténként csak úgy 
összeülünk, palacsintát sütünk és beszél-
getünk. Mindenki szeret finomakat enni, 
így az ilyen összeülések elég népszerűek 
és közösségépítőek a diákok körében. 

Reméljük a következő félévben is 
rengeteg programot tudunk hozni majd 
diákjainknak, ami mindenki érdeklődési 
körét lefedi. 

Kovács Andrea
ATF HÖK elnök
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A koncertsorozaton nagyszerű művészek, 
zenetanárok léptek fel. A hangverseny szó-
listája és fő támogatója: Áchim Kovács 
Anikó hegedűművész volt. A koncertsoro-
zat bázisművészei: Novák Zita hegedűmű-
vész a Magyar Állami Operaház zenekará-
nak szólistája, Rigó Tamás hegedűművész 
– az összkoncert ,,Nyár” tételének szólistá-
jaként is hallhattuk – aki   szintén a Magyar 
Állami Operaház zenekarának zenésze és 
szólamvezetője, továbbá Kovács Ildikó 
hegedűművész, aki Anikó húga és Tamás 
felesége. A zárókoncert különlegessége 
Rigó Dorina virtuóznövendék káprázatos 

hegedűjátéka volt, a Tél – lassú tétel szó-
listájaként hallhattuk korát meghazudtoló 
zenei tudását. Dorina, Kovács Ildikó és 
Rigó Tamás kislánya. Tóka Szabolcs orgo-
naművész orgonán, Karsai Ildikó brácsán, 
Kaposvári Tamás csellón színesítette a 
négy évszak zenei harmóniáját.

A zenei darabok felcsendülése előtt dr. 
Szabó János lelkésztől elmélkedést hallhat-
tunk a zene hatásáról: ,, A zene világa el-
bűvölő, mely megragadja a képzeletünket. 
Ahol az emberi támogatás és a szavak már 
nem segítenek, a zene ott is képes gyógyí-
tani, vigasztalni, felfrissíteni, felemelni, 

mint egy öle-
lés, behatol a 
szívbe és ké-
pes gyógyítani 
a lelket.” A 
felemelő zenei 
élmény után 
Major Zoltán 
nyugalmazott 
lelkész vitt 
el bennünket  
gondolataink 
szárnyán azon 
reményteljes 

jövőbe, amikor láthatjuk majd Istenünk di-
csőséges második eljövetelét.

Isten neve dicsőítésére csodás zenei 
élményben lehetett részünk, és ezzel egy 
időben, bel- és külmissziót végezhettünk, 
lelki és fizikai segítséget nyújthattunk ott, 
ahol igazán szükség volt rá.

Az ,,Ősz” koncerten befolyt adomá-
nyokkal, a VI. kerületi Család- és Gyer-
mekjóléti központ által működtetett Csalá-
dok Átmeneti Otthonának lakóit támogatta 
a gyülekezet. A ,,Tél” koncert bevételét 
a Besenyszögi Boros család Covid-árvái 
támogatására juttattuk el. A ,,Tavasz” jó-
tékonysági koncerten összegyűlt pénzösz-
szeget a Magyar Gyermekmentő Alapít-
ványnak ajánlotta fel a közösség. A ,,Nyár” 
koncert bevétele a Terézvárosi Gyülekezet 
énekkarának hajdúszoboszlói misszióját 
támogatta. Az összefoglaló zárókoncert 
bevételét a gyülekezetünkben élő, nehéz 
helyzetbe jutott családok támogatására for-
dítottuk. A koncertsorozaton a gyülekezet 
és a támogatók jóvoltából több mint egy-
millió forintot juttathattunk el a bajbajutott 
embertársaink támogatására. 

Ezúton is köszönet mindenkinek, aki 
támogató kezet nyújtott és közreműködött 
a koncertsorozat megvalósításában.

A koncertsorozat megálmodója és 
főszervezője, a Terézvárosi Gyülekezet 
nevében és megbízásából, Tajti Enikő ze-
nei osztályvezető. 

A Vivaldi: Négy évszak záró hang-
versenye az alábbi linken tekinthető meg: 
https://youtu.be/1Ul7Y5CuzQc

Varjú Zsuzsanna

Vivaldi: Négy évszak jótékonysági 
koncertsorozat
A 2021 őszén indított jótékonysági koncertsorozatnak immáron az ötödik,  
záró részét hallgathattuk meg a Terézvárosi Gyülekezetben 2022. november 19-én  
szombaton 18 órai kezdettel

Ünnepségre jöttünk össze 2022. október 
22-én 10 órai kezdettel – az idősek hónap-
ja alkalmából – a Tiszáninneni Reformá-
tus Egyházkerület által fenntartott Idősek 
Otthonába.

Az 1989 augusztusától működő intéz-
mény életében hagyománnyá vált, hogy 
rendezvénysorozatot szerveznek október-
ben, és egész hónapban színes progra-
mokkal várják az időseket. A kultúrterem 
a mentálhigiénés munkatársak és az ágy 
mellett dolgozók segítségével megtelt 
idősekkel és munkatársakkal.  

Az istentiszteleten Müller Gábor in-
tézetvezető köszöntötte a jelenlévőket. A 
Ker-Songs együttes szolgálata tette színes-
sé az ünnepélyt. A költemény és ének-ze-
nei szolgálatok között körzetünk lelkésze, 
Várhelyi Zoltán igeszolgálatát hallhattuk, 
aki a szőlőtő és szőlővessző (János evan-
géliuma 15. fejezet) példázatán keresztül 

érzékeltette, hogy mennyire fontos éle-
tünk minden szakaszában Jézus Krisztus-
ban maradni és gyümölcsöt teremni Isten 
dicsőségére. Az intézet lelkésze, Balázs 
Pál az istentisztelet végén szolgált rövid 
igei résszel és méltatta szolgálatainkat. Ez 
alkalommal minden jelenlévő részére ad-
tunk át egy kis könyvecskét E. G. White: 
Velünk az Isten című művét. 

Köszönetünket fejezzük ki Ambrus 
András testvérnek, a hosszú évek óta 
fennálló missziós támogatásért.

Hatalmas lehetőség szerencsi kis 
csoportunk részére, hogy évek óta az in-
tézet könyvtárában kapunk lehetőséget 
istentiszteleteink megtartására, térítés-

Ünnepség a TIREK  
Szerencsi Idősek Otthonában
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„A jótékonyságról és az adakozásról pedig 
el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatok-
ban gyönyörködik Isten” – írja a Zsidók-
hoz írt levél 13:16. Ennek jegyében telt 
a Zuglói Gyülekezet tagjainak a szombat 
december 3-án, amikor a Tündérpakk köz-
hasznú alapítvánnyal a kerület szívében, a 
Zuglói Civil Házban 120 rászoruló család 
számára gyűjthettek tartós élelmiszert, ru-
házatot, majd egy adventi ünnepség kere-
tein belül a remény üzenetét, az evangéliu-
mot is átadhatták számukra. 

A gyülekezet jelentős része aktívan 
becsatlakozott a kezdeményezésbe, és min-
denki talált magának feladatot: volt, aki a 
ruhatárban szorgoskodott, volt, aki az elő-
térben fogadta a vendégeket, vagy éppen 
személyes beszélgetésbe elegyedett velük 
egy nyugalmasabb pillanatban a kézműves 
sarokban és az arcfestésen, ahol szorgosan 

igyekeztek Krisztus 
szeretetét úgy sugároz-
ni, hogy azt a hétköz-
napi ember is megért-
se. Tapasztalható volt, 
milyen nagy ereje van 
annak, amikor egy gyü-
lekezet különleges fi-
gyelemmel, tapintatos-
sággal és mosollyal örömet szerezhet a ne-
héz körülmények között élő szülőknek, és 
szebbé teheti a rászoruló gyermekek szom-
batját. A nap egyik fénypontja az volt, ami-
kor a zuglói gyereksereg jelenlevő tagjai 
előadtak egy csengettyűs szolgálatot, majd 
cserkész egyenruhában megmutathatták, és 
elénekelhették, hogy kihez is tartoznak. A 
legtöbb rászorulónak még sosem volt ilyen-
ben része, mégis örömmel vonódtak be a 
cserkészek interaktív előadásába.

Közösségeinkben sokszor előtérbe 
kerülnek a belmissziós törekvések, azon-
ban a szegényekről és rászorulókról néha 
elfelejtkezünk, pedig hisszük, hogy egy-
házunk nem önmagáért, hanem másokért 
létezik. Ezen a jótékonysági napon, a 
szerető Isten örömhírét elhozva a rászo-
rulóknak, a Zuglói Gyülekezet különö-
sen érezte és éreztette az Isten áldását, és 
örömhírét.

H. Zs.

Zuglói jótékonysági nap

mentesen. Ez alkalomból hálánk jeléül a 
Tiszavidéki Egyházterület vezetése és az 
ADRA Adventista Szeretetszolgálat segít-
ségével ajándékot jelenthettünk be, mely 
futárszolgálattal érkezett október 24-én az 
intézet részére. Tartalmazott 34 db ágyta-
karót és 10 db nyári takarót. Az ajándékot 

Várhelyi Zoltán lelkésztestvérünkkel kö-
zösen adtuk át az intézet vezetése részére 
ellátottak és munkatársak jelenlétében. 

Hálásak vagyunk a jó Istennek és az 
intézet vezetésének, hogy összejöveteli 
lehetőséget biztosítanak kis csoportunk 
számára, továbbá hálásak vagyunk a bi-

zonyságtételi és szolgálati lehetőségért is, 
valamint hálánkat fejezzük ki az egyház-
terület és az ADRA vezetése felé, hogy 
támogatják szolgálatunkat.

Akácosiné Nagy Ágnes
szerencsi csoport

Ismét csoda történt Siófokon 2022. de-
cember 3-án este. A Down-szindrómás, 
autoimmun beteg 4 éves Alexandra és a 
15 éves autista Viola szülei könnyek kö-
zött köszönték meg a támogatók összefo-
gásával jótékonysági estünk teljes bevéte-
lét, fejenként 1 261 000 Ft-ot.

Covid után, háború árnyékában a csil-
logó zene, a szárnyaló ének megállíthatat-
lanul csendült fel Siófok szívében. Marsi 
Anikó műsorvezetése, dr. Ősz Farkas Ernő 
lelkész erőt adó gondolatai, és Kenyér 
Anikó képviselőnk fővédnöki gondolatai 
bearanyozták az egész estét Alexandra és 
Viola családja számára. És akik ott voltunk 
– életünk talán legszebb perceit élhettük át. 
Látni a széteső világban az összefogás, az 

összetartás erejét. „A világ egy kicsit újra 
igazságosabb lett” – mondta fővédnökünk. 
És igaza van. Tenni azért, hogy másoknak 
is könnyebb legyen. A mennyország érkez-
ne el, ha mindenki így tudna gondolkodni, 
szólni és élni. Addig is marad az öröm, 
hogyha nem is tudtunk mindenkinek segí-
teni, de e kettő család élete könnyebb lett, 
mint ahogy dr. Ősz-Farkas Ernő felidézett 
történetéből hallhattuk.

„A partra vetett haldokló tengeri csil-
lagok nagyon sokan voltak, és az emberek 
csak nézték őket. Aztán egy kisfiú felkapott 
néhányat, hogy visszavigye őket a vízbe. 
Majd megkérdezte egy fiatalember, hogy 
miért teszi ezt, hiszen úgysem tud minden-
kinek segíteni. Úgyis el fog pusztulni egy 

csomó tengeri csillag. Akkor nem mind-
egy? A fiú kis gondolkodás után, mosollyal 
az arcán azt mondta a kezében levő csillag-
ra nézve: »Neki nem mindegy.« És vitte, 
csak vitte vissza a többit is a vízbe. Ezt lát-
va, csatlakozott hozzá a fiatalember, majd 
még ketten, 10-en, majd százan, ezren…”

A jóságban való összefogás a földre 
születő Megváltó adventi ajándéka. Az 
ajándék pedig akkor válik áldássá, ha 
részt veszünk a szeretet ajándék „osztá-
sában”. Így tettünk, így teszünk és így 
szeretnénk élni.

A koncerten közreműködött a Dél-ba-
latoni Advent Kórus, a Ráckevei Kórus, a 
támogató zenészek, szólisták, Szerekován 
János operaénekes, Bati Zoltán művészeti 
vezető. A helyszínt a város vezetése biz-
tosította. A koncert végén áldást kértünk 
a családokra, és a „Csendes éj” közösen 
énekelt dallamával zártunk. Az állófoga-
dáson mindenkinek jutott a felajánlások-
ból sütemény, innivaló.

Köszönet a nagyszerű alkalomért 
minden támogatónak, felajánlónak. Kü-
lön köszönet a pékségeknek, éttermek-
nek, pizzériáknak, üzleteknek, helyi vál-
lalkozásoknak, szállásadóknak a tárgyi 
felajánlásokért.

Hálás szívvel, áldott 2022. évi adven-
tet és értékes, békésebb új évet kívánva:

Benkő Tünde és Bánhidi Tibor

„Erőt adó” siófoki advent
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– Milyen családból származol? Milyen 
nyomot hagytak benned gyermekkorod 
évei, eseményei? 
– Nem adventista családból származom. A 
gyerekkorom nagyon nehéz volt. 12 éves 
voltam, amikor anyukám rákos lett. Bár a 
szüleim nagyon szerettek, emiatt kevés jó 
emlékem van gyerekkoromból.

– Iskolai tanulmányaidra, fiatalkori 
éveidre hogyan emlékezel vissza?
– A család helyzete miatt 14 évesen már 
dolgoznom kellett. A helyi tsz-ben végez-
tem sokféle munkát, köztük nehéz fizikai 
munkát az aratásnál, cséplésnél. 16 éve-
sen kévevágó voltam a cséplőgép tetején. 
Nagyon nehéz munka volt.

V I R Á G Z Ó  N Ő K  I S T E N  K E R T J É B E N
a Női Szolgálatok Osztályának interjúsorozata

…a lélekmentés munkája  
a legszebb és a legfontosabb…
„Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr!  
Boldog az az ember, aki őbenne bízik” (Zsolt 34:9).

Interjú Ömböli Gyulánéval

Az Ömböli házaspár

2022. december 1-jén éjszaka, két utánfu-
tós, dobozos autó indult el egy 3.5 tonnás 
segélyszállítmánnyal Magyarországról 
Kijevbe. A magyar testvérek által adomá-
nyozott, összességében mintegy 13 millió 
forint értékű szállítmány egy részét (11 
darab aggregátort) napokkal ezt megelő-
zően szállították le Kijevbe, Herszonba és 
Kárpátaljára. A szállítmány további részét 
az Ukrán Unió központi gyülekezetében 
adtuk át istentisztelet keretében. Sem az 
ének-zenei szolgálatokat, sem az igehir-
detést nem tudta megzavarni az áramszü-
net és a fűtetlen imaház.

Leírhatatlan légkör jellemezte a szom-
batot. Nem örömnek nevezném, ami kiült 
az arcokra, inkább egyfajta béke. Abban a 
két órában az emberek engedélyeztek ma-
guknak egy kis normalitást az őrületben, 
egy kis szünetet a rettegésben. Talán így 
helyes leírni a benyomásainkat. Ahogy 

elmondták a testvérek, nem volt ilyen 
ünnepélyük, amióta kitört a háború. A há-
ború, amiről mindenkinek van véleménye, 
s amire meggyőződésem, hogy csak egy 
releváns válasz létezik: segíteni. („Mindig 
szeret a barát, de testvérré a nyomorúság-
ban válik” [Péld 17:17].)

Milyen érzés volt úgy szolgálni, hogy 
bármikor történhet valami tragédia? Érde-
kesen működünk. Távolról minden olyan 
ijesztő és félelmetes. Ha azonban közelebb 
lépsz a valósághoz, akkor szinte megfeled-
kezel magadról, és csak embereket látsz, 
akik szükségben vannak. Nagy szükségben. 

Az áramhiány miatt lift nélküli panelházak-
ban, nulla fok körüli lakásokban, a magas 
élelmiszerárak mellett, sokszor bevétel nél-
kül tengetik életüket a férfiak nélküli csa-
ládok, és a Magyar Unió egyetlen külföldi 
adventista szervezetként, személyes jelen-
léttel áll a testvérek mellett a bajban.

Amikor megkérdeztem a lelkészeket, 
hogy bírják lelkileg ezt a nyomást, elgyö-
törten azt mondták, jó lenne már pihenni 
egy kicsit. Értettem is, meg nem is. Meg-
magyarázták. Szinte minden héten van 
30-40 keresztség. Mivel az imaházban 
nincs víz, a testvérek otthonról, palackok-
ban hozzák a vizet, hogy megteljen a ke-
resztelőmedence.

Átéltünk dermesztő hideget, légiri-
adót, áramszünetet (ritkán volt áram), 
kb. 2400 km zötykölődést, de hálát adok 
Istennek, hogy részese lehettem ennek a 
csodának. Látni Őt visszatükröződni az 
emberek szemében, az felbecsülhetetlen 
ajándék, az Ő vigasztalását vinni a szen-
vedőknek kiváltság!

Azzal a fájó tudattal hagytuk ott test-
véreinket, hogy ha a felhők elvonulnak, 
újra jönnek a rakéták. Isten oltalmazza 
szeretett testvéreinket!

A projektben résztvevő személyek 
és szervezetek: Apa László, Bede Cristi-
na, ifj. Bede László, Bíró Róbert, Farkas 
Gyöngyi, Kalocsai Tamás, Levi Tobias, 
Pircsák Albert, Sallai András, Fejes Zol-
tán, ADRA Hungary, Dunamelléki Egy-
házterület, Magyar Unió.

A szombati szolgálat felvétele: 
https://youtu.be/Aest8Js-gms 

További képek és videós beszámolók  
a DET Facebook oldalán: 

https://www.facebook.com/hnadet 
Videóriport a DET Hírháló YouTube csatornáján: 

https://youtu.be/osDNbaZ9H2w

Kalocsai Tamás
DET elnök

Célba ért a nyolcadik csomag
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– Mikor és hogyan lettél az egyház tag-
ja? Megtérésedről, keresztségedről mit 
tudnál mondani?
– 17 évesen keresztelkedtem. Gyula révén 
ismertem meg az egyházat és kezdtem el 
gyülekezetbe járni Hidasra. Makón, a 
Marosban keresztelkedtem egy nagyon 
szép helyen. A keresztségem után rövi-
desen összeházasodtunk. Apósom nagyon 
szeretett és támogatott, ő jó példa volt a 
hitéletben.

– Hogyan és hol ismerkedtél meg fér-
jeddel?
– A tsz-ben a szántóföldön ismerkedtünk 
meg, ő traktoros volt, én meg a cséplőgép-
nél dolgoztam. Ekkor Gyula még nem 
volt lelkész, neki is fizikai munkával kel-
lett a család megélhetéséhez hozzájárulni. 
Amikor megismertem, el is kezdtem vele 
gyülekezetbe járni.

– Mióta vagy lelkészfeleség?
– A férjemet 1975-ben szentelték fel lel-
késznek. Felnőttként szerzett érettségit 
és kertész szakmát, és mellette végezte 
a teológiát. Tanulmányai közben, hogy a 
családot fenn tudjuk tartani, a munkánk 
mellett kertészetet üzemeltettünk. Amikor a 
teológián és a kertben is sok dolog volt, én 
palántáztam a salátákat, ő pedig ült a fóli-
asátor végében, tanult, és közben időnként 
mondta az instrukciókat a kerti munkához. 
Ekkoriban volt, hogy egy étteremnek szál-
lították az általunk termelt zöldségeket. 
Amikor építkeztünk, nappal dolgoztunk a 
házon, éjszaka kesztyűt varrtam kézzel.

– Mely gyülekezetek voltak a szolgálati 
helyeitek, és miben tudtál segíteni fér-
jednek?
– Amikor Gyulát elhívták a szolgálatra, 
egy jól fizető, de kemény munkát hagyott 
ott miatta. Mindketten tudtuk, hogy így 
nehezebb lesz a megélhetés, de ő nagyon 
elhivatott volt, én pedig támogattam őt. 
Hidason indultunk és maradtunk is a szol-
gálata során. Nagyon nagy körzete volt. 
Hidas, Dávod, ahol ő alapított gyüleke-
zetet, Nagydorog, időszakosan Dombóvár 
és Baja. Kaposváron és Szekszárdon is 
szolgált, helyettesített. Bibliaköröket tar-
tott Csátalján, Dávodon, Hidason, Nagy-
dorogon. Különösen szívén viselte a hívő 
családok gyerekeit, akik nem, vagy csak 
sokára, akár a szülők halála után döntöt-
tek a keresztség mellett.

Rengeteget járt látogatni és szerette, ha 
ilyenkor vele megyek. Amíg ő a családok 
férfitagjaival beszélgetett, én meg tudtam 
hallgatni a feleségeket. Így nagyon jól ki 
tudtuk egészíteni egymást.

– Milyen közös élményed van a szolgá-
latban férjeddel, amit szívesen megosz-
tanál? Milyen kihívásaitok voltak?

– Az 1975-ös év rögtön a lelkészi pályája 
elején nagyon komoly kihívást jelentett, 
rögtön ekkor sok nehézséggel kellett meg-
küzdeni.

A lelkészkollégákkal és családjaikkal 
való barátságokra, az együtt töltött időre 
jó visszaemlékezni. Sok jó élményünk 
volt a gyülekezetben, a körzeti, baráti szil-
veszterezések. A dávodi gyülekezetalapí-
tás hatalmas öröm volt. Az udvarunkban 
saját maga ásott egy medencét, amelyben 
összesen 7 személyt keresztelt, ebből ötöt 
a Dávodi Gyülekezet tagjának.

Egy alkalommal nem voltam éppen 
vele Dávodon, amikor bibliakört tartott, és 
az egyik személy keresztségre jelentkezett. 
Ekkor még nem volt mobiltelefon, így mi-
kor Bajára beért, keresett egy telefonfül-
két és felhívott, hogy elújságolja. Sokszor 
későn ért haza ezekről az alkalmakról és 
éjszakába nyúlóan beszélgettünk, mesélte 
az élményeit, együtt örültünk a szolgálata 
eredményességének és együtt küzdöttünk 
imában a nehézségekben. Ezeken a bibli-
akörökön nagyon szerették Gyulát és na-
gyon ragaszkodtak hozzá.

Emlékezetesek voltak a végigénekelt 
szombat délutánok, például Szekszárdon, 
Dávodon és Hidason is. Sosem siettünk 
haza a gyülekezetből, együtt voltunk 
egész nap. Nagy élményt jelentettek a 
közös gyülekezeti kirándulások, ahova 
gyakran én sütöttem-főztem. Egy emléke-
zetes sötétvölgyi kirándulásra 15 ember-
nek fánkot sütöttem.

– Gyermekeidről, unokáidról, déduno-
káidról mesélnél az olvasóknak?
– Két gyermekünk született. Amikor is-
kolások voltak, arra kötelezték őket, hogy 
szombaton járjanak iskolába. Volt, hogy 
Gyula egy havi fizetését fizettük ki bünte-
tésként, mert nem akartak iskolába men-
ni. Nem kényszerítettük őket semmire, 
mégis tudták, hogy a szombat szent nap, 
és tudták, hogy nekik is a gyülekezetben 
a helyük. Amikor már végképp nem tud-
tuk kifizetni a büntetést, egy alkalommal 
kénytelenek voltak a gyerekek szombaton 
iskolába menni, ekkor együtt zokogtunk 
velük a reggeli induláskor.

Öt unokánk született, ebből kettő 
lelkész és egy presbiter, és mind az öten 
megmaradtak a hitben. Sajnos a férjem 
nem élte meg a dédunokái születését. 
Gyula temetése után érkezett a hír, hogy 
az első dédunoka úton van. Azóta össze-
sen nyolc dédunokám született.

– Milyen bátorítást üzensz a lelkészcsa-
ládoknak?
– Nem könnyű lelkészfeleségnek lenni, a 
férjem nagyon sokat volt távol. Sokszor 
éreztem azt, hogy jobb lenne, ha más 
munkája lenne és többet lenne a család-
dal, de szenvedélyesen szerette a szolgá-

latát és valójában nem lett volna szívem őt 
arra kérni, hogy hagyja abba. Lelkészgye-
reknek lenni szintén nem könnyű, velük 
szemben nagyobbak az elvárások. De a 
lélekmentés munkája a legszebb és a leg-
fontosabb, főleg, ha abban az egész család 
részt tud venni.
– Mit tanácsolsz a mai lelkészfeleségek-
nek?
– Erősítsétek a férjeteket a szolgálatban. 
Olyan rövid ez a földi élet, de amit a fér-
jetek végez, az a munka az örökkévaló-
ságban fog gyümölcsözni.

Bodnár Zsóka
NSZO vezető

Olvassuk együtt!
Az elmúlt év során megismertük Ellen G. 
White élettörténetét. A következő évben 
ismerjük meg írásait! Így egy új könyv ol-
vasását kezdjük el közösen. A Jézus élete 
c. könyv nem ismeretlen, de ha mi nők, 
női szemmel együtt olvassuk, akkor sok új 
ismeretet szerezhetünk. Célunk, hogy ad-
ventista identitásunkat a könyv olvasásával 
is erősítsük. 

Ebben a hónapban a 11–68. oldalig 
olvassuk együtt. 

„…és annak nevét Immanuelnek ne-
vezik, ami azt jelenti: Velünk az Isten” (Mt 
1:23).

  

Imareggeli
Imareggelire hívunk minden hölgyet 2023. 
január 8-án, vasárnap reggel! A Jézushoz 
vezető út című könyvből elolvasunk egy 
fejezetet és megbeszéljük közösen. Imád-
kozunk egymásért, gyülekezetünkért, lelké-
szeinkért és egyházunkért.

Az imareggelit 8–9 óráig Zoom segítsé-
gével tartjuk. Jelentkezni lehet a dzsenifer.
bakonyi@gmail.com e-mail címen. Bákonyi 
Dzsenifer elküldi a megadott e-mail címre a 
linket, amin lehet majd csatlakozni. 

„Sok ima nagy erő, kevés ima kis erő” 
(Ellen G. White).

Bodnár Zsóka
Női Szolgálatok Osztálya

Programajánló
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A korábbiakhoz hasonlóan az idei évben is 
– a sikeres együttműködésnek köszönhe-
tően a skót Blythswood Care szervezettel 
– lehetőségünk van a rászorulók számára 
szebbé tenni a karácsonyt. A szigetország-
ból érkezett mintegy 2000 db cipősdo boz-
ajándék december elején érkezett Magyar-
országra az ADRA raktárába. Nagyjából 
40 partnerszervezet és önkéntes segít a 

dobozok célba juttatásába, így lakásottho-
nokban élő állami gondozott gyermekek-
hez és nehéz sorsú családokhoz, hátrányos 
helyzetű települések lakosaihoz tudjuk el-
juttatni az ajándékokat.

A külföldi partnerszervezet mellé a 
gyűjtésben hazai intézmények is csat-
lakoztak az idén. A kőbányai Mászóka 
Óvoda és az Érdi Teleki Sámuel Általá-

nos Iskola együtt több mint 350 dobozt 
gyűjtött össze. Szülők és gyerekek fogtak 
össze a pedagógusokkal, hogy minél több 
rászoruló gyermek kapjon az idén ajándé-
kot – olyanok, akik a segítség nélkül nem 
kaptak volna semmit. 

Hálásak vagyunk az önkénteseknek, a 
partnerszervezeteknek, mindenkinek, aki 
hozzájárult a karácsony szebbé tételéhez 
mások számára!

Sitkei Zoltán
ügyvezető igazgató

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).

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

A D R A  h í r l e v é l

2022-ben kilencedik alkalommal került megrendezésre december 
11-én az a segélykoncert Fehérgyarmaton, melynek keretében is-
mét egy, a régióban nehéz helyzetbe került család megsegítésére 
volt lehetőség. Az adományozók között cégek, intézmények és 
magánszemélyek is voltak. Az idei kedvezményezett a Vovcsok 
család Penyigéről. Az édesapa három gyermekét egyedül neveli, 
mivel az édesanya nem sokkal a legkisebb gyermek születése után 
daganatos betegségben elhunyt. A mindennapi élet nehézségeivel 
küzdő család számára nagyon sokat jelent a külső segítség és az 
emberi odafordulás, ahogyan azt az édesapa is elmondta a koncer-
ten köszönő szavaival.

A koncerten felléptek a Fehérgyarmati Bárdos Lajos Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói, valamint a 
Martin Brass fúvószenekar. 

A jótékonysági eseményen 1 470 055 Ft értékű adomány 
gyűlt össze. Ehhez járulnak hozzá azok a természetbeni felajánlá-
sok, melyet a család az azóta eltelt időszakban kapott. Ezenkívül 
a koncert helyi szervezői fehérgyarmati üzletekben helyeztek el 

gyűjtőurnákat, melyekbe karácsonyig lehet adományokat elhe-
lyezni. A készpénz adományokból 50 000 Ft összeget a család 
megkapott, a többi pedig a gyermekek babkötvény számlájára 
kerül elhelyezésre.

Sitkei Zoltán
ügyvezető igazgató

Cipősdoboz akció,  
külföldi együttműködéssel

Segélykoncert 
Fehérgyarmaton


