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A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja  2019. január 26.

Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

Megjelenik: havonta  XXI. évfolyam 1. szám

2019. január 18–20-ig tartotta az osztály 
a 4. képzését női vezetők részére Pécelen. 
Az előadásokat Clair Sanches-Schutte, a 
Transzeurópai Divízió Női Szolgálatok 
Osztályának vezetője tartotta. 75 nő vett 
részt a képzésen – köztük sok fiatal –, 
akik elkötelezettek a női szolgálat iránt.

Az egész hétvége fő témája: Női ve-
zetők a Bibliában.

Isten az Ő bölcsessége által ismerve 
az értékeket és ajándékokat, melyeket női 
teremtményeibe helyezett, úgy döntött, 
hogy használja, amit teremtett, az Ő di-
csőségére. Isten olyan női vezetőket hasz-
nált, mint a samáriai asszony, akinek még 
a nevét sem tudjuk.

A 4. képzés további fontos témái voltak:
1. Kiemelkedő női vezetők a Bibli-

ában. – Sok nő töltött be kiemelkedően 
fontos vezetői szerepet. Mirjam, Debóra, 
Hulda és még jó néhányan, akik vezetői 
képességekkel megáldott nők voltak.

2. Jézus, mint vezető. – Vajon milyen 
vezetői elveket alkalmazott Jézus, az élet 
különböző helyzetiben? Vizsgáltuk ima-
életét, kapcsolatait, vezetési stílusát, nők-
kel való bánásmódját.

3. Hogyan lehet mentorálni a 21. szá-
zadi nőket? – Egyáltalán milyen a jó men-

tor?  Melyek a mentorrá válás 
lépései? Milyen alapvető elveket 
kell követnie a jó mentornak?

Minden témát kérdések 
alapján, csoportos beszélgeté-
sek keretében elemeztünk, és 
egymás tapasztalatai által fogal-
maztuk meg a feltett kérdésekre 
a válaszokat.

Az együtt töltött idő alkalmas volt a 
lelki elcsendesedésre, lelkierő gyűjtésére, 
kapcsolatok ápolására, tapasztalatok cse-
réjére.

Küldetéstudatunkban erősöd-
tünk, mely szerint a megkezdett 
munkát a férfiakkal együtt, közö-
sen kell befejezni. A kapott lelki 
ajándékainkat pedig – mint ve-
zetőknek – kamatoztatnunk kell, 
mások épülésére, Isten művének 
építésére.

A képzést 2020-ban újraindít-
juk, így aki nem tudott részt venni 

minden alkalmon, annak lesz lehetősége 
bepótolni.

A képzés anyaga letölthető a Női 
Szolgálatok Osztályának oldaláról.

A Bibliában vezető szerepet betöltött 
nők történetei a mi tanulságunkra és meg-
jobbításunkra írattak meg. Bárcsak tanul-
nánk és okulnánk belőlük!

Válaszoljunk Isten személyes hívásá-
ra, hogy betöltsük azt a feladatot, amivel 
személyesen minket bízott és ajándéko-
zott meg!

Bodnár Jánosné
megbízott osztályvezető

A nők mint vezetők
A Női Szolgálatok Osztályának negyedik képzése

Csoportos tanulmányozás  
és elmélyedés a témában Clair Sanches-Schutte, a TED osztályvezetője a képzés 

anyagát magyarázza. Fordítója: Kézsmári Ildikó

A képzés résztvevői a péceli központ főbejárata előtt
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Hirdetmény a XVII. Rendes Uniókonferenciáról
A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uni
ója az Unióbizottság UBXVI/717. döntése 
alapján meghirdeti következő Rendes Unió
konferenciáját, az Alapszabály 2.§ (1) Rendes 
ülésről szóló előírásainak megfelelően.

A XVII. Rendes Uniókonferencia idő-
pontja 2019. május 5., vasárnap 9 óra, hely-
színe: Bp., Terézvárosi Gyülekezet (Budapest, 
Székely B. u. 13.).

Az Uniókonferencia napirendje a követ
kező:

–  Mandátumvizsgálat.
–  A Szervezőbizottság és körzeteinek megala

kulása, és a Jelölőbizottság megválasztása.
–  Elnökségi jelentések.
–  Alkotmány és Alapszabály Bizottság jelen

tése.
–  Választás: főtisztviselők, az Unióbizottság  

tagjai, az Alkotmány és Alapszabály  
Bi zottság tagjai, főbb stratégiai irányvo na lak 
meghatározása a XVI. Unió bi zottság előter
jesztése alapján.

A 2019. januári körlevelünkben további 
részleteket közlünk a konferenciáról és a kül
döttállításról.

Isten áldásával, az Unióbizottság nevében:

Ócsai Tamás unióelnök, 
Csizmadia Róbert uniótitkár,

Dr. Zolyomi Renáta Edit uniókincstárnok

A Hetednapi Adventista Egyház Magyar 
Uniója pályázatot hirdet könyvelői állás 
betöltésére.

Várjuk jelentkezésedet, ha:
  az Adventista Egyház tagja vagy és 

rendelkezel mérlegképes könyvelői 
végzettséggel (vagy hamarosan meg-
szerzed);

  jól ismered az MS Excelt, beszélsz és 
írsz magyarul;

  szereted a rugalmas és önálló munka-
végzést;

  szeretnél családias, barátságos légkör-
ben dolgozni;

  szeretnéd elsajátítani egy nemzetközi 

színvonalú könyvelői program isme-
retét és az egyházi munka könyvelési 
fortélyait.

  Előny, ha tudsz angolul kommunikálni.

  Alkalmazás: 2019. március 1-től.
  Munkaidő: kötetlen, de havonta két 

napot az unióirodában kell tölteni.
  Munkáltató: a Hetednapi Adventista 

Egyház Magyar Uniójának alkalma-
zotti vagy megbízásos munkaviszo-
nyában.

  Munkavégzés helye: havonta két nap 
az unióirodában, auditálásokkor az 
unióirodában, amúgy otthoni irodában.

  Fizetés: egyházi bérskála szerint.
  Jelentkezési határidő: 2019. február 5.

Küldd el fényképes szakmai önéletrajzo-
dat (MS Word vagy pdf formátumban) 
és egy motivációs levelet a titkarsag@
adventista.hu e-mail címre!

További kérdéseidre válaszol Zolyomi 
Renáta a zrenata@adventista.hu e-mail cí-
men.

Várjuk mielőbbi jelentkezésedet!

Csizmadia Róbert
uniótitkár

K Ö N Y V E L ŐP á l y á z a t i  k i í r á s : 

A Hetednapi Adventista Egyház Magyar 
Uniója pályázatot hirdet a Bózsvai Biblia-
tábor gondnoki teendőinek elvégzésére.

Várjuk jelentkezésedet, amennyiben:
  a Hetednapi Adventista Egyház ren-

des tagja vagy;
  legalább B kategóriás vezetői enge-

déllyel rendelkezel;
  értesz az MS Word szövegszerkesz-

téshez, Excel táblázatkezeléshez, 
e-mailezéshez;

  önállóan és kreatívan végzed el az ad-
minisztratív feladatokat;

  jó vezetői kommunikációs készséggel 
rendelkezel;

  empatikus képességgel rendelkezel;
  tudsz alkalmazkodni, együtt munkál-

kodni munkatársaiddal;
  szeretsz embereknek segíteni, őket ki-

szolgálni.

  Alkalmazás: 2019. március 1-től 
szeptember 30-ig (időszakos).

  Munkaidő: kötetlen.
  Munkáltató: ÉletPont Kft.-nél alkal-

mazotti jogviszonyban.
  Munkavégzés helye: nyáron a bózsvai 

táborhelyen.
  Fizetés: bruttó 230 000 Ft, plusz teljes 

ellátás.
  Jelentkezési határidő: 2019. február 5.

Feladatok:
  A tábor működtetésének koordinálása.
  A tábori karbantartási feladatok meg-

szervezése, fejlesztési tervek előké-
szítése.

  Kapcsolattartás a helyi hatóságokkal.
  A tábor működéséhez szükséges sze-

mélyzetről való gondoskodás.
  Anyagbeszerzés megszervezése, fel-

ügyelete.
  Élelmezés megszervezése, felügyelete.

  Amennyiben a gondnok házastársa 
ért az adminisztrációs feladatokhoz, 
könyveléshez, az ő részleges foglal-
koztatása is lehetséges.

Küldd el szakmai önéletrajzodat (MS 
Word formátumban) és egy motivációs 
levelet a titkarsag@adventista.hu e-mail 
címre!

További kérdéseidre válaszol Zolyomi 
Renáta a zrenata@adventista.hu e-mail  
címen.

Csizmadia Róbert
uniótitkár

B Ó Z S V A I  G O N D N O KP á l y á z a t i  k i í r á s : 
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2019-ben ünnepeljük a Generálkonferencia 
Családi Osztályának 100 éves fennállását. 
Ebből az alkalomból idén az év missziós 
könyve is a család témáját öleli fel. Willie és 
Elaine Oliver: „Remény a mai családoknak” 
című kötete a családi élet különböző állomá-
sait járja körbe és megmutatja, hogy szere-
tetteljes hozzáállással, tudatos problémameg-
oldással és Istenbe vetett bizalommal miként 
hozhatjuk ki a legjobbat életünk legfontosabb 
emberi kapcsolataiból. 

A február 14-i Valentin-nap kiváló alka-
lom arra, hogy a könyv sok példányát elaján-
dékozzuk. Amikor benne van a levegőben a 
szerelemre, a családra való odafigyelés, ami-
kor a média tele lesz a Házasság hetéről szóló 
híradásokkal, az emberek örömmel fogadnak 
el ajándékba a témáról szóló irodalmat. Íme 
néhány ötlet, hogy miként ajándékozhatod el 
a könyvet:
  A gyülekezet megajándékozhatja a ve-

gyes házasságban élő tagok nem adven-
tista családtagjait egy-egy példánnyal 
egy kedves kísérőlevéllel.

  Ha a Házasság hetére szerveztek előa-
dást, adjátok a résztvevőknek ajándékba 
a könyvet.

  Ha magatok nem szerveztek rendezvényt, 
akkor keressétek meg városotokban azo-
kat a közösségeket, akik szerveznek és 
ajánljatok fel a könyvből egy komolyabb 
mennyiséget, amit ők odaadhatnak a 
résztvevőknek. Tehettek bele egy-egy kis 

kártyát is „Szeretettel az adventista gyüle-
kezettől” felirattal.

  Családként látogassátok meg a szomszé-
daitokat, és adjatok nekik a Valentin-nap 
alkalmából egy példányt egy személyes 
dedikálással. Ügyeljetek arra, hogy házas-
párként együtt adjátok át a könyvet, ne-
hogy valaki félreértse a közeledéseteket!

  Vigyetek néhány példányt a helyi orvo-
si rendelőkbe, fodrászüzletekbe, vagy 
olyan szolgáltatóirodákba, ahol az em-
berek sokáig ülnek, hogy sorba kerül-
jenek. Ne felejtsétek el beleírni, hogy 
kitől kapták a könyvet! 

  Tartsatok a táskátokban egy példányt és 
ha valakivel utazás közben beszélgetésbe 
elegyedtek, akkor ajándékozzátok meg 
vele. A család nagyon jó beszélgetésté-
ma, mert valamilyen formában minden-
kit érint.
A könyv megrendelhető az Advent Ki-

adónál, 450 forintért.
Dr. Mihalec Gábor

Családi Szolgálatok Osztálya

AZ ÉV MISSZIÓS KÖNYVE  –  Így adhatod át a barátaidnak

Az országos Gyermektanítók és szülők képzé-
sén, 2018. november 18-án, a digitális generá-
ció gondolkodásmódjába vezetett be bennün-
ket a nap előadója, Miklya Luzsányi Mónika. 
Mónika 20 év kutatómunkájának eredményét 
osztotta meg velünk, saját családi életéből vett 

példákon keresztül. Elmondása sze-
rint a gyermekei miatt lett író, és mi-
attuk folyt bele a digitális generáció 
kutatásába is. 

Mónika öt gyermek édesanyja, 
pedagógus, teológus, a KateTéka 

hitoktatói portál főszerkesztő-
je, számos gyermekkönyv és 
módszertani segédkönyv meg-
alkotója.

Az előadáson elhangzott, hogy 
akik ma jelen vannak a hitoktatásban, 
azok az alfa és a z generáció tagjai. A 
szülők egy része pedig már az y gene-
rációból jön. De mit jelent a generáci-
óknak az ilyen jellegű felosztása? 

A mai gyerekek már digitális benn-
szülöttek (z generáció: 1995 után szüle-

tettek, alfa generáció: 2000 után születettek), 
akiknek szinte a vérében van a digitális ké-
szülékek használata. Ugyanakkor nagyon má-
sok, mint amilyenek mi voltunk gyerekként. 
Mindannyiunknak ismerős a kép: fiatalok egy 
csoportja, akik ahelyett, hogy beszélgetné-
nek, a telefonjuk képernyőjét nézik, a telefon 
gombjait nyomogatják... Visszafejlődnek a 

gyerekeink? Sokszor mi szülők 
mondjuk, hogy van a gyereknek 
esze, de lusta, és nem teljesít jól az 
iskolában. Tény az is, hogy a mai 
gyermekeknek nagyon lecsökkent 
a monotóniatűrése, a jelenlegi ál-
láspont szerint mindössze 2 perc 
(2 perc elteltével új dolgot kell 
biztosítani, hogy fenntartsuk az 
érdeklődésüket), és kevésbé vagy 
egyáltalán nem tisztelik a felnőtt 
tekintélyét.

Nos, egy dolog biztos: a gye-
rekeink nem butábbak, mint mi 
voltunk, sőt! Csupán másként 

A digitális generáció hitoktatása
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szerzik az ismeretet (nem feltétlenül nyom-
tatott könyvekből), és ennek megfelelően ők 
mindkét agyféltekéjüket használják, tehát au-
diovizuális módon tanulnak. Míg mi a digitális 
eszközökhöz való ragaszkodásukat tárgyfüg-
gőségként érzékeljük, ők bizonytalannak érzik 
magukat ezek nélkül, hiszen ezen keresztül 
élik meg társas kapcsolataikat. 

Mit tehet a hitoktató? Ahhoz, hogy eze-
ket a gyerekeket elérjük, egyértelmű, hogy 
módszertani változtatásokra és új pedagógus 
szerepre – partneri pedagógiára van szükség. 
Lépjünk le a pulpitusról és menjünk a gyere-

kek közé! Mutassuk meg a gyerekeknek, ho-
gyan kell csinálni, de legyünk hitelesek, mert 
csak így lesz tekintélyünk! Ne ellenségnek 
tekintsük a digitális eszközt, hanem vonjuk 
be az oktatásba! Ne vigyük be a térképet, ha-
nem kerestessük meg velük! 

Ezek a gondolatok csak egy kis szeletét 
képezik annak a tudásanyagnak, amit Móni-
ka a mintegy 80 résztvevővel megosztott. Az 
előadó a mikéntekre próbált rávezetni bennün-
ket azzal, hogy a tanultakat átültettette velünk 
a gyakorlatba. A feladatunk az volt, hogy a 
különböző intelligencia típusoknak megfelelő 

játékokat, feladatokat állítsunk össze a kará-
csony, Jézus születésének témakörében. 

Ezúton szeretném megköszönni a Te-
rézvárosi Gyülekezetnek és a Zarka lelkész 
házaspárnak, hogy készségesen a rendelkezé-
sünkre bocsátották az imatermet, valamint a 
gyülekezet tagjainak is, akik szeretettel segí-
tettek és a hangosítási feladatokat is ellátták. 

A következő képzés 2019. november 
17-én lesz, ahová szeretettel várjuk ismét a 
tanítókat és a szülőket!

Mihalec Dóra
Gyermekszolgálatok Osztálya

„Kik ezek, akik a fehér ruhákba vannak öltöz-
ve, és honnét jöttek?” (Jel 7:13) – tettük fel mi 
is a kérdést 2018. december 22-én, a baptista 
imaházban, ahol szem- és fültanúi lehettünk 
Ombódi Attila és felesége, Kriszti bizonyság-
tevésének és azon döntésének, hogy életüket, 
„ruhájukat megmossák a Bárány vérében.” 

Keresztségük és a róluk sugárzó boldog-
ság nyomán mindannyian mi is újra átéltük 

az önátadás örömét és megerősödhettünk Is-
ten iránti elköteleződésünkben. S mi mást kí-

vánhattunk és kívánhatnánk 
nemcsak az újjászületett, ha-
nem minden hittestvérünk-
nek? „Légy hű mindhalálig 
és néked adom az élet koro-
náját” (Jel 2:10). „Aki mind-
végig kitart, az üdvözül” (Mt 
24:13).

TSZ

Fehér karácsony Győrben

Zsúfolásig megtelt a Hangvilla 110 fő be-
fogadására alkalmas előadóterme és a zirci 
könyvtár előadója a december 10-12-ig tar-
tó adventi minisorozaton, melynek előadója 
Kovács-Bíró János volt.

A három alkalomból álló  
sorozat „Az advent rejtett üze-
netei” főcímet kapta. Estéről 
estére egyre többen voltak 
kíváncsiak arra, mi az advent 
igazi üzenete a mai ember szá-
mára. Hallhattunk a reménység 
Fejedelméről; a „napnyugati” 
bölcsekről; és a számunkra is 
megszületett Megváltóról, Jé-
zusról, aki advent ünnepeltje, 
és helyet kér szívünk trónusán.

Feltűnő volt, hogy az emberek nemigen 
akartak hazamenni, az előadásokat követő-
en tovább ültek a helyükön, gondolataikba 

merülve. Úgy éreztük, Isten 
közel jött hozzánk ezeken az 
alkalmakon.

Az esteket helyi zenészek, 
énekesek és versmondók, vala-

mint Szerekován János operaénekes szolgálata 
tette még meghittebbé. Néhány visszajelzés a 
program látogatóitól: 

„Harminc éve nem talál-
koztam Jánossal, jó volt újra 
látni. Mindig öröm hallgatni 
őt. A téma és az előadó is  
léleknyugtató volt. Köszö-
nöm, hogy ott lehettem.” (Cs. 
Norbert)

„Hálásak vagyunk a jó 
Istennek és mindazoknak, 
akik az előadás-sorozat lét-
rejöttében tevékenyen szere-
pet vállaltak, abban aktívan 

részt vettek, felejthetetlenné téve számunkra 
ezeket az estéket. Munkájukat Isten áldása 
kísérte.

Személy szerint még nem volt ilyen él-
ményben részem. Az adventi várakozás ezi-
dáig egyet jelentett számomra a karácsony 
előtti megszokott rohanással. Munka, vásár-
lási láz, zaj, tömeg, időkényszer. Az advent 
üzenetei rejtve maradtak számomra…

Ezek az esték azonban rádöbbentettek 
arra, hogy mennyire másról szól ez az időszak. 

A téma aktualitása, János színvonalas 
előadásai – kiegészülve a közreműködő mű-
vészekkel – csodálatos élményekkel ajándé-
koztak meg bennünket. 

Együtt dobbant a szív, megállt az idő, 
szólt a dal, dicsérve azt, akiről igazán szól-
nia kell ezekben a napokban. Elcsendesed-
tem, úgy éreztem, velünk volt a jó Isten.” 
(Vass Imre)

A vendégek biztatására már szervezzük 
a következő alkalmat. Húsvétkor újra együtt 
ünnepelhetjük a feltámadott Megváltót. 

Isten neve legyen áldott!
KáTé

Adventi minisorozat Veszprémben  
és Zircen

Az  Adventista  félóra   
következő  műsorát   

március  1-jén,  pénteken,   
13.30-kor  sugározza   

a  Kossuth  Rádió.
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Az elmúlt 4 év tapasztalata arra bátorított 
bennünket, hogy idén is megrendezzük a 
rézfúvós jótékonysági koncert. Mint azt 
mindannyian tapasztaljuk, az embereket na-
gyon nehéz megszólítani, elérni, ráadásul 
gyülekezetünk elég kis létszámú, de zenei 
szolgálataink és a jótékonyság révén mindig 
megnyílnak az emberi szívek. Ezért minden 
évben megszólítottuk a városunkban működő 
gyerekkórusokat, felnőtt kórusokat, hangsze-
res együtteseket, szólóénekeseket, akik szíve-
sen részt vettek ezen eseményeken.

Az öt segélykoncert alatt 9 családnak 
próbáltunk anyagilag segítséget nyújtani. 
Idén egy kilencéves kisfiú (aki súlyos szem-
betegségben szenved) családján, és egy négy 
gyermekét egyedül nevelő anyuka anyagi 

gondjain segítettünk. A koncerten 884 700 
Ft-ot osztottunk el a két család között, illet-
ve pár nappal később további 117 000 Ft-ot. 
Voltak tárgyi felajánlások is (mindenből két 
darab) mintegy 90 000 Ft értékben. Így ösz-
szességében valamivel több, mint egymillió 
forint készpénz, illetve a fent említett tárgyi 
ajándékok kerültek átadásra. 

Hála az Úrnak, rengeteg támogatónk 
van, a helyi és környékbeli cégektől kezdve 
a 200-300 fős résztvevőkig. A hallgatók és a 
fellépők már a koncert előtti hónapokban ér-
deklődnek a lehetséges időpontról. Az idén, 
amikor a cégek vezetőit megkerestem, már 
nem volt kérdés, hogy támogatják-e a kon-
certet, hanem mindenki azt kereste, mivel te-
hetnek többet az előző évekhez képest, illet-
ve már várták a megkeresésemet. Sokan már 

most megígérték a jövő 
évi támogatásukat, hiszen 
egy ilyen „önzetlen, nemes 
célt” szívesen támogatnak, 
ahol az összegyűlt összeget 
a családok nyilvánosan ve-
hetik át.

A koncerten a jelen-
lévőket köszöntötte, a fel-
lépőket konferálta, Nagy 

Imre. Megnyitó beszédet tartott 
Fehérgyarmat város polgármestere, 
dr. Péter Csaba, igei gondolatokkal 
Bálint György lelkész szolgált.

Az ADRA bemutatásáról 
hallhattunk pár gondolatot Sitkei 

Zoltántól. Ezt követően cselló- és zongo-
rakísérettel, hegedű-, illetve citerazenekar 
előadását élvezhettük. A két család bemuta-
tása után a helyi adventista kórust és a ze-
neiskola gyerekkórusát hallhattuk. Idén elő-
ször Baksa András színész, énekes barátom 
három musicalszámmal örvendeztetett meg 
bennünket. Ezen színes zenei szolgálatok 
után következett a Debreceni Martin Brass 
rézfúvós együttes közel egyórás szolgálata. 

A két és fél órás koncert végeztével a 
távolról érkező zenésztársainkkal és a két 
családdal egy közös vacsorán élvezhettük 
egymás társaságát. 

Minden egyes rendezvényünkön meg-
tapasztaljuk embertársaink segítő szándékát 
és a jó Isten áldását! S.D.G.

HCs

Az advent öröme
Négy előadást hallhattunk az adventről Simon 
Csaba adventista lelkésztől december első két 
hetében a Kamuti Művelődési Házban. Az 
advent szó eljövetelt jelent, és akit várunk, 
örömöt hoz életünkbe. A négy alkalom ve-
zérfonalát a Szigeti Jenőtől hallott, Bod Péter, 
XVIII. századi erdélyi református lelkész, 
egyházi és történetíró jól ismert gondolatai ad-
ták: „A Krisztusnak négy adventusa, eljövetele 
vagyon: midőn a testben megjelent, midőn a 
szívbe beszáll és az embert megtéríti, midőn 
halála óráján elmégyen az emberhez, midőn 
eljő az utolsó ítéletre.” 

Az egyes előadások nem szorítkoztak a 
fenti négy „eljövetelre”, hanem a mai, helyi 
emberek szükségleteihez szabtuk őket. 

Az estéken a helyi gyülekezet tagjainak 
fele jelen volt. A jelenlévő vendégek mind 
személyesen meghívott ismerősök, szom-
szédok, barátok voltak, akik esetenként töb-
ben voltak a gyülekezeti tagoknál is. Együtt 
olvastuk az igéket, melyek a négyféle ad-
ventről szólnak. Érdeklődve hallgattuk az 
előadásokat, és örömmel vettük tudomásul, 
hogy amíg élünk, változtathatunk hozzáállá-
sunkon és választhatjuk az életet, ami maga 
Jézus Krisztus.

Hortobágyi Mártonné

Ötödik jótékonysági koncert 
Fehérgyarmaton

Ezzel a címmel próbálja elérni és az egészséges életmód 
felé vezetni az Óbudai Gyülekezet a III. kerületi lakossá-
got. Erősen hisznek abban, hogy az embereket Isten Igé-
jén kívül megnyerhetik úgy is, ha gyakorlati életmód-ta-
nácsadással bemutatják, hogy milyen egészségügyi és 
persze lelki előnyei vannak a tiszta étkezésnek, valamint 
életvitelnek.

A  Beszterce utcai imaház tagjai 2018. december 5-től kezdve heti rendszerességgel 
főzőköröket szerveznek, Horváth Róbert vegán séf segítségével.

Immáron a 3. alkalom előtt állva folyamatosan érzik a jó Isten gazdag áldását, ugyanis a 
viszonylag kis méretű alagsoruk alkalomról alkalomra megtelik szép számmal olyan érdek-

lődőkkel, akik nem az egyházunk tagjai. A vendégek hálásak az 
előadásért, a finom falatokért, a szervezésért és természete-

sen a séf kedvességéért.
Hatalmas missziós lehetőség ez a gyülekezet számá-

ra, akik kérik a jó Istent, hogy látogatóik éhsége az Isten 
Igéje iránt is felerősödjön.

Horváth-Miklós Zsuzsanna

Életünk, egészségünk
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2018-ban egy kicsit másképp gondoltunk az 
adventi ünnepélyre. Ajándékokat készítet-
tünk! A hódmezővásárhelyi kórus és a sze-
gedi ifjúsági kórus együttműködésével aján-
dékoztuk meg a vendégeket és a testvéreket 

az ének ajándékával, 
felajánlásainkkal, 
adományainkkal pe-
dig a Waltner Károly 
Otthon lakóit örvendeztettük meg. Viszkok 

Andrea, aki az Otthont 
képviselte és bemu-
tatta közel háromszáz 
résztvevő előtt, fogadta 
meglepődve a bőkezű 
adományt 163 175 fo-
rintot és 20 eurót. 

Egyre többen nőnek 
úgy fel, hogy a valaho-
va tartozás tapasztalata 
a családon belül problé-
mássá válik. Sokan nem 

élik át azt, hogy a 
család az a hely, aho-
va valóban tartozni 
lehet. A valahova 
tartozás jellemzője: 
gyengédség, viszon-
zott szeretetkapcsolat 
A valahova tartozás 

lényege nem abból alakul ki, hogy én meny-
nyire vagyok jó, hanem abból, hogy én Jézusé 
vagyok! (Ézs 43:1–3) 

Ezért készítettünk egy kis videót, amit 
a YouTube-on „Így lehet az idei karácsony 
más, mint az eddigiek” címmel lehet megte-
kinteni (https://www.youtube.com/watch?-
v=3vU9T-eTYes), és amely videót a Face-
book-on több mint 116 ezer ember látta, és 
közel 800 megosztást kapott.

Osvald László

Szegedi adventi ajándék

A Békés–Csongrád megyei Advent Kórus 
közreműködésével adventváró koncertre 
hívtuk  azokat az embereket, akik el akartak 
szakadni kis időre a világ zajától, és az ün-
nepekre készülődés jegyében Jézusról szóló, 
lélekemelő énekeket kívántak hallgatni.

Az adventi ünnepély Orosházán 2018. 
december 15-én, Gyulán december 23-án 
került megrendezésre.

Magasztos  igei üzeneteket hallhattunk. 
Bicskei Róbert, az Orosházi Gyülekezet lel-
késze szerint a karácsony valódi üzenete a 
remény. Az igazi ajándék Jézus. Meg kell 
nyitnunk szívünket számára, és személyesen 
találkozhatunk  vele.

Czinkota András, a Gyulai Gyülekezet 
lelkésze szerint a karácsony rá kell, hogy éb-

resszen mindenkit arra, hogy 
sötétségben vesztegelünk, de 
van kiút, van remény, és ez 
nem más, mint a világ Vi-
lágossága, azaz maga Jézus 
Krisztus.

Hogy az igei üzenetek halló fülekre ta-
láljanak, ehhez segítették hozzá vendégein-
ket a Pörneki Attila által vezetett kórus fel-
emelő, reményre biztató énekei. Az énekek 
egy része  Jézus születéséről szólt, a másik 
része pedig arra irányította figyelmünket, 
hogy a betlehemi történésnek köszönhetően 
várhatjuk Jézus második eljövetelét. 

Az igei üzenet, a csodálatos énekek meg-
érintették az egész hallgatóságot. Babits Mi-
hály „Karácsonyi ének” c. versének Jézust 

megszólító szavai világlottak fel: „Lelkünkben 
gyújts pici gyertyát sokat./Csengess éjünkön 
át, s csillantsd elénk/törékeny játékunkat, a 
reményt.”

Ünnepélyünk elérte célját. Valamennyi 
jelenlévő  szívét  áthatotta a Jézus születése 
felett érzett öröm, és fellángolt a Jézus má-
sodik eljövetele iránt táplált reménység örö-
me. Mindannyiunk lelke ünneplőbe öltözött.

Schiller Alíz

„Megfáradt lelkünk  
 új reményre ébredt”

A Sátoraljaújhelyi Gyülekezet egyik jellem-
zője, hogy mindig megtalálja a rendkívüli 
lehetőségeket a misszióra. Ennek egy szép 
példája volt a december 15-i szombat!

A délelőtti prédikációban dr. Kormos Erik 
arra helyezte a hangsúlyt, hogy a misszió ak-
kor nyer igazán értelmet, ha a szent hely talál-
kozik a szent idővel. A szombat a szent idő, 
a szent hely pedig bárhol lehet, ha ott Isten 
jelenlétébe tudjuk vonni az embereket: ez a 
jelenlét több mint emberi közösség, klub vagy 
teadélután. Ott Isten van jelen!

A délutáni órában, mindezek jegyében, 
a Sárospataki Református Gimnázium 12/A 
osztálya érkezett hozzánk felekezetlátoga-
tásra, hogy részt vegyenek az istentisztele-

tünkön, és elvegyék az áldást Isten kezeiből, 
amit ezúttal is bőven osztott. Az elmúlt évek-
ben ez már a harmadik alkalom volt, hogy 
egy-egy teljes gimnáziumi osztály látogatott 
el hozzánk, jobban megis-
merni az általunk hirdetett 
evangéliumot.

Este véget ért egy 10 
részes evangelizációs so-
rozat, „Mi hiszünk a halál 
előtti életben, higgyen Ön 
is!” címmel. A záró al-
kalmon az evangelizációs 
programot ismét a Ker-
Songs együttes szolgálata 
gazdagította!

Kívánunk gyülekezeteinknek ilyen ál-
dásokban gazdag szombatokat, amit a mi-
nőség, a felkészülés és a tenni akarás jelle-
mez! Ennek pedig hatása van a gyülekezet 
légkörére is. Kívánjuk, hogy egyre többen 
tapasztaljak meg Istenünk gazdag áldásait, 
amelyeket még nem adott meg számunkra!

SDG

Amikor a misszió új(ra) értelmet nyer…
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Bizonyára többünkkel is előfordult már, 
hogy olyan feladatot vállaltunk el, aminek 
az elvégzéséhez egyáltalán nem éreztük ma-
gunkat kompetensnek vagy tehetségesnek.

Történt, hogy az Erasmusos kiutazásom 
előtt személyesen is megismerhettem a zenei 
menedzsment tanáromat, aki történetesen a 
Szegedi Szabadtéri igazgatója is. Azonnal 
kiderült számomra, hogy ez a kreatív és sike-
rorientált híresség tőlem is valami nagy dol-
got vár el „vizsga” címszó alatt, egy igazán 
újszerű művészi projekt megálmodását és 
kivitelezését. Zenésztársaim, énekversenyek, 
koncertek, illetve zenei meghallgatások, te-
hetségkutatók dokumentálására vállalkoztak. 
Én félig hangosan azt mondtam, hogy „csi-
náljunk egy flash mobot”.

Így karácsony előtt két hónapig azon 
dolgoztam nagyszerű segítőimmel, a kedve-

semmel és az adventista barátaimmal, hogy 
december 22-én a szegedi Árkádban egy 
villámcsődület alkalmával, hangszeres és 
vokális élőzenével lepjük meg az éppen arra 
járó vásárlókat.

A tanárom nagyon inspiráló keresztkér-
déseket tett fel, végig a szervezés alatt, ami 
segített egy igazán nemes célt meghatározni 
a flash mobbal kapcsolatban. Ezen az alkal-
mon 50 000 Ft önkéntes adományt gyűjtöt-
tünk a Rotary által, a Szegedi Gyerekklinika 
koraszülött babái számára.

Hálás vagyok minden szereplőnek, a 
kórusnak, a helyi és körzeti lelkészeknek 

és a lelkes híveknek, a civilszervezet kép-
viselőinek és legfőképp a jó Istennek, aki 
csodálatos módon fonta az eseményszála-
kat. Nem vagyok egy szervező típus, de Ő 
képessé tett rá.

Utólag kiderült, hogy a vizsgajegyet a 
projekt dokumentálására kapom, nem fel-
tétlenül a sikeres kivitelezésre. Hatalmas 
lehetőséget láttam a dologban, hasznos volt 
kilépni végre a komfortzónánkból, és újra 
megerősödtem abban, hogy az első számú 
Mentorom előtt minden ajtó elsőre kinyílik, 
ha Ő a projektmenedzser.

Szántó Zsuzsanna

Add elő Szegeden!
Adventisták a plázában!?

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormány-
hivatal vezetése 2018 decemberében kará-
csonyi ünnepi beszéd megírására és megtar-
tására pályázatot írt ki.

A kormányhivatal illetékességi területén 
16 járási hivatal működik. Minden járási hi-
vatal vezetője 1 főt terjeszthetett fel az adott 
témában. A Szerencsi Járási Hivatal vezetője 
tájékoztatott a kiírt pályázati lehetőségről, 
és elmondta, hogy azonnal rám gondolt, és 
amennyiben vállalom, benyújtja a pályázatot. 
„Természetesen nem lehet tudni, ki nyeri meg 
a nagy lehetőséget” – mondta.  

Egy pillanatig sem hezitáltam, vállaltam 
a feladatot. A Szentlélek pedig indított – még 
mielőtt tudtuk volna, hogy ki a pályázat nyer-
tese –, hogy írjam meg a beszédet.

Elővettem lexikonokat, tájékozódtam 
az interneten a karácsony története, hagyo-
mányok, szokások témakörében. De nagyon 
hamar rájöttem, hogy ezeket bárki meg tudja 
írni, ezek nem az én gondolataimat, nem az én 
belső, lelki mondanivalómat tükrözik. Beszé-
demet végül Jn 3:16 alapján írtam meg. 

Rövid időn belül jött a telefon és az 
e-mail, hogy a Szerencsi Járási Hivatal nyer-
te meg a pályázatot. Ezt követően a megírt 
beszédemet átküldtem Molnár Miklós lelkész 
testvérünknek, és váltottunk néhány gondo-
latot. Majd néhány minimális kiegészítést 
követően átküldtem a beszédet a Szerencsi 
Járási Hivatal vezetőjének és helyettesének. 
Dr. Ináncsi Tünde hivatalvezető az elolvasást 
követően átküldte azt a kormányhivatal ka-
binetfőnökségének. A megírt ünnepi beszéd 
teljes egészében elfogadást nyert.   

Néhány gondolat a beszédből. Beszéltem 
arról, hogy Isten maga a szeretet és mindennap 
körülvesz minket minden lelki és fizikai áldás-
sal, de legnagyobb ajándéka egyszülött Fiá-
ban, Jézusban nyilvánult meg felénk – mind-
azok ellenére, hogy mi elhajoltunk tőle. Arról 
is írtam, hogy az Ószövetség jövendölései 
előremutattak Jézus születésére, és Ő pontosan 
a megjelölt helyen és időpontban – az időnek 
teljességében – született meg. Bemutattam Jé-
zust, aki földi élete idején mindig csak jót tett, 
és aki a mennyei Atya jellemét mutatta be.

Idéztem Ellen G. White, A világ remé-
nye című könyvéből: „Ő volt a testet öltött 
Isten, a Menny és Föld világossága. Dicső-
ségének megnyilatkozását lepel fedte, isten-
ségét emberi mivolta takarta, a láthatatlan 
dicsőség megjelent látható, emberi alakban, 
hogy a mi emberi szemeink is szemlélhes-
sék csodálatos isteni jellemét.”

Beszédem utolsó részében felhívtam a 
hallgatók figyelmét, elmélkedjünk azon, hogy 
mi vagyunk az Isten által megajándékozottak, 
és idéztem Kovács-Bíró János, Ajándék című 
könyvéből: „Nekünk egy élő ajándékunk van. 
Krisztusban Isten a legértékesebb ajándékot 
adta az emberiségnek. Az ajándék átvételé-
nek egyszerű feltételei vannak. Értékeljük és 
nyújtsuk ki kezünket érte. Kérjük, hogy szí-
vünkben szülessen meg. Lássuk meg, hogy Ő 
már nemcsak egy kisded, hanem élő, hatalmas 
Úr és Király.”

Befejezésül idéztem Páskulyné Kovács 
Erzsébet (kedvenc költőm), „Karácsony van” 
című verséből: „Nekem mindennap karácsony 
az élet./Mindennap tudom: értem születtél 

meg./Mindennap érzem a szeretetedet,/s min-
dennap könyörgök, hogy szerethessek.”

Az ünnepi beszédet követően a meghí-
vott művésznő, Petrás Mária Magyar Örökség 
Díjas népdalénekes, keramikusművész, zenei 
kísérettel – Petrás Alina, Kiss Krisztián és Ke-
rényi Róbert – megénekelte Jézus születését 
népi irodalmi és zenei alkotások alapján. 

Az ünnepségen részt vett a kormány-
megbízott úr, a kormányhivatal munkatár-
sai, a főigazgatóság, a kabinetfőnökség, 
valamennyi járási hivatalvezető és helyette-
seik, valamint  beosztottaik (meghatározott 
létszámban). Az ünnepséget Demeter Ervin 
kormánymegbízott úr zárta.

Mindenkit bátorítani szeretnék arra, 
hogy ragadjunk meg minden kínálkozó 
lehetőséget embertársaink szolgálatára az 
ünnepek alkalmával is. Ha elvégeztük fela-
datunkat, kérhetjük mindenható Istenünket, 
hogy áldja meg tevékenységünket a hallga-
tók szívében.

Akácosiné Nagy Ágnes

Ünnepi  beszédem története

Fotó: https://minap.hu/cikkek/karacsonyi-un-
nepseg-b-z-megyei-kormanyhivatalban
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 A tavalyi év utol-
só két napját és az 
új év első napját 
Orosházán töltöt-
tem. Szervezőként 
vettem részt rajta, 
de még számomra 
is voltak meglepeté-
sek. Sikerült össze-
hoznunk egy moz-
galmas és élvezetes 
alkalmat. 

A három nap 
alatt volt lehetőségünk sportolni, fürdőzni a 
gyopárosi élményfürdőben, társasozni, cso-
csózni, pingpongozni és rengeteget beszél-
getni. Emellett magunknak tudhattunk értékes 
gondolatokat, melyek egész évben végigkí-
sérnek minket. Úgy érzem, minden megvolt, 
amire vágytam egy ilyen alkalom kapcsán.

Groska Adrienn

 2018. december 30. és 2019. január 1. kö-
zött „Évzáró Virológiai Értékelő Konferen-

cián” vettünk részt 
Ráckevén. A konfe-
renciára az ország 
különböző pontjairól 
érkeztek „tudósok”. 
Ám a résztvevők kb. 
60 fős táborát meg-
fertőzték egy halálos 
vírussal, amelynek 
ellenszerét december 
31-én, 24.00h-ig meg 
kellett találnunk.

Az ellenszer 
keresése közben sem csüggedtünk: közös 
sporttal, vetélkedőkkel és társasjátékokkal 
töltöttük az időt. A Biblia alapján arról is 
beszélgettünk, hogy egy lassabb, ám sokkal 
halálosabb vírus áldozatai is vagyunk, amely-
től csak Jézus tud megszabadítani bennünket.

Végül megtaláltuk a gonosz Bird Brain 
professzor titkos naplójának darabjait, és an-
nak segítségével az ellenszert is.

Január 1-jén egy utolsó közös étkezés 
és takarítás után búcsút vettünk tudóstársa-

inktól és hazatértünk. Hálát adunk Istennek 
azért, hogy Ő is velünk volt, megáldotta az 
alkalmat és mindenki jól érezhette magát!

Cserpán Ádám

Örömteljes és hálás megemlékezés napja volt 
január 12-én a Nyírbogdányi Gyülekezetben. 
A szombat megünneplésén túl együtt köszön-
töttük Csalami Géza testvért, aki most töltöt-
te be a 90. évét.

Géza bácsi Isten kegyelméből máig jó 
testi és szellemi egészségnek örvend. Hosz-
szú élete során sok nehézséggel és nélkülö-
zéssel kellett megküzdenie, különösen fiata-
labb éveiben. 1955-ben kötött szövetséget 
az Úrral, akit azóta is szeretettel szolgál. 
Feleségét 59 év házasság után veszítette el. 
Az Úr három gyermekkel ajándékozta meg 
őket.

A gyülekezet nevében Kerékgyártó Já-
nos lelkész testvér köszöntötte Géza bácsit 
az Ige szavaival buzdítva őt.

Kívánunk további jó egészséget, az Úr-
ban való békességet, hittel és reménységgel 
teljes éveket! „Várván ama boldog remény-
séget és a nagy Istennek és megtartó Jézus 
Krisztusunknak dicsősége megjelenését; aki 
önmagát adta mi értünk, hogy megváltson 
minket minden hamisságtól, és tisztítson ön-
magának kiváltképpen való népet, jó csele-
kedetekre igyekezőt” (Tit 2:13–14).

KJ

Hunor és Máté
2018. december 8-án két ifjú lelket mu-
tattak be szüleik a Kiskőrösi Gyülekezet-
nek. Rárósi Ildikó és Rárósi Dávid, Hunor 
nevű kisfiukat, Farkas Izabella és Sebes-
tyén Endre, Máté nevű kisfiukat hozták 
el Isten és a gyülekezet színe elé, hogy 
áldást és vezetést kérjenek gyermekeik 
életére a mennyei Atyától. 

A gyülekezet tagjai biztosították a 
kedves szülőket arról, hogy örömeikben 
és nehézségeikben egyaránt mellettük áll-
nak, s imáikkal átölelik családjaikat. 

Árvai Pálma lelkész és Mészáros Fe-
renc presbiter testvérünk a közösség ne-
vében emléklappal, könyvvel és virággal 
tette e szép napot még emlékezetesebbé 
az édesanyák, az édesapák és gyermekeik 
számára.

KN

Csalami Géza 
köszöntése

Ifjúsági szilveszterek
2018. december 30. és 2019. január 1. között több helyszínen országszerte helyi gyülekezetek 
és az Ifjúsági Szolgálatok Osztálya szervezésében óévzáró-újévnyitó alkalmak kerültek  
megvalósításra. Minden egyes helyszínen kiváló programokon vehettek részt a fiatalok. 

Bodnár István 
köszöntése
Gyülekezetünk legidősebb tagját és egy-
ben Újfehértó város legidősebb polgárát 
köszönthettük 99. születésnapja alkalmá-
ból 2018. december 22-én. Bodnár Istvánt 
ünnepélyes istentiszteletünkön gyermekei, 
unokái és dédunokái körében köszöntötte 
Nagy Sándor polgármester úr, Lipták Pál 
nyugalmazott református lelkipásztor és 
gyülekezetünk közössége is. 

Testvérünk immáron 69 éve megkeresz-
telt tagja a Hetednapi Adventista Egyház-
nak. Hálásak vagyunk testvérünk példamu-

tató életéért és kívánjuk, hogy Isten éltesse 
még sokáig jó erőben, egészségben!

Sz. Z.
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„A fizikai egészség és a jellemtisztaság 
mellett nagyon fontos az alapos irodalmi 
tudás is” (E. G. White: Nevelés. AK. Bp. 
2015. 244. o.).

Az elmúlt évekhez hasonlóan az Advent 
Kiadó elsőrendű terve, hogy az egyház 
osztályainak, intézményeinek munkáját 
segítő kiadványokat jelentessen meg. 
 A könyvek nyomdából való kijö-

vetele után órákkal később már web-áru-
házunk kínálatában megjelennek az új 
kiadványok, amelyekről a Kommuniká-
ciós Osztályt és a két egyházterületet is 
tájékoztatjuk. Az Advent Kiadónak van 

facebook oldala, a jö-
vőben a szerzőkről ter-
jedelmesebb bemutatást 
tervezünk, és a könyv 
rövid tartalmát is össze-
foglaljuk. 
 2019 nyarán Bózs-

ván Olvasótábort terve-
zünk, amelyre már most 
hívjuk a szorgalmas 
ol va sókat és egyben a 
BSZE-hallgatókat is.
 2019-ben 18 Ki-

adói Napot tervezünk, 
amelyek szombatra esnek.

 A mozgó egészségügyi központot 
segítendő többféle egészségügyi köny-
vecske, brosúra kiadása elengedhetet-

lenné vált. Ezt meg kell 
valósítanunk. Az első rö-
vid könyv dr. Ősz-Farkas 
Ernő: Optimizmus, derű, 
egészség címmel január-
ban már kapható a kiadó-
ban. Következő kötetünk 
lesz Horváth Gábor: Élni 
szabadon c. könyve, majd 
Szabó Attila: Gyógyító 
megbocsátás c. műve. 
Más, az egészségünket 
érintő témákban is folya-
matosan fognak megjelen-
ni kis lélegzetű, olcsóbb 
kiadványok.

A 2019. év folyamán az Alapítvány tevé-
kenységének iránya az innovatív fejleszté-
sek irányába mozdul el. A korábbi sikeres 
programokat folytatva, országon belül és 
kívül egyaránt a felvetődő és kielégítetlen 
szükségletek felé helyeződik a hangsúly. 
Mindez a Stratégiai terv változást szolgá-
ló céljai alapján olyan programok megva-
lósításával történik, melyek a humanitári-
us programokra vonatkozó ciklus szerint 
épülnek fel: szükségletek felmérése és 
kiértékelése, stratégiai tervezés, megva-
lósítás és nyomon követés, összegzés és 
értékelés. Mindez az alapvető felkészült-
ség fenntartása és a források hatékony fel-
használása mellett kell történjen.

Tervezett tevékenységek:
Fejlesztési programok bel- és kül-

földön – olyan hiánypótló programok 
kidolgozását és megvalósítását jelenti, 
melyek az adott közösség számára élet-
minőségük valamilyen paraméterének ja-
vulását eredményezi olyan módon, hogy 
saját erőforrásaikat is fel tudják használ-
ni, az általunk nyújtott segítség képessé 
teszi őket a változtatásra. Így szeretnénk 
Kárpátalján intézmény-fejlesztési prog-
ramot indítani az oktatás és egészségügy 

területén, valamint Magyarországon szo-
ciális intézmény-fejlesztési programokat 
a szakemberek képzésével, kiégésük meg-
előzésével, valamint az „Élet lehelete” 
oktatás-fejlesztési programmal, mellyel 
az újraélesztés technikáját fogjuk oktatási 
intézményekben megtanítani. 

Segélyezési programok belföldön – 
önkénteseinket képzés útján támogatjuk 
majd, hogy képesek legyenek önállóan 
helyi szintű segélyezési programokat ko-
ordinálni a támogatások és források helyi 
szintű felkutatásával.

Vészhelyzetekben történő segítség-
nyújtás és készültség a beavatkozásra 
–  tovább erősítjük a hazai mentőszerve-
zetekkel meglévő kapcsolatainkat és az 
Alapítvány Nemzeti Vészhelyzet-kezelési 
Terve alapján az esetlegesen bekövetke-
ző katasztrófáknál első beavatkozóként, 
majd a helyreállítási munkákban is részt 
venni. A mentésben korábban szerzett 
tapasztalatot az ADRA világa felé is fel-
ajánljuk, mint olyan tudást, amely nem-
zetközi szinten is hasznos.

Együttműködés a Hetednapi Ad-
ventista Egyház Magyar Uniójával – to-
vábbra is szeretnénk együtt munkálkodni 

az Egyház osztályaival, közös programok 
megvalósítása szintjén, illetve az Egyház 
által szervezett programok színvonalának 
emelésével.

Együttműködés a Hetednapi Ad-
ventista Egyház gyülekezeteivel – ön-
kéntes képzési programunkkal támogatjuk 
a helyi kezdeményezéseket, szakmai hát-
teret biztosítunk a helyi munkának.

Hatékony együttműködés más 
ADRA irodákkal – szakmai és szemé-
lyes kapcsolatokat kívánunk kialakítani 
és erősíteni a környező országok ADRA 
irodáival, közös tevékenységeket, projek-
teket végrehajtva. Ugyanakkor keressük a 
lehetőséget közös pályázati források kiak-
názására is.

Magasabb szintű pénzügyi függet-
lenség és fenntarthatóság elérése – pá-
lyázati forrásokat keresünk, illetve támo-
gatóink körét kívánjuk bővíteni, mellyel 
az Alapítvány szervezeti függetlenségét 
erősítjük majd. Ugyanakkor az olyan ren-
dezvények körét is bővítjük majd, melyek 
a forrásteremtést szolgálják (pl.: jótékony-
sági koncertek, sportesemények). Továb-
bá erőteljesebb marketingtevékenységgel 
az Alapítvány ismertségét mozdítjuk elő 
szélesebb társadalmi szinten – programja-
ink hatékony kommunikálásával. 

Sitkei Zoltán
ügyvezető igazgató

A Magyar Unió intézményeinek  
és osztályainak tervei 2019-re

A Plenáris Unióbizottság 2018. december 6–9-ig Mátraházán megtartott tanácskozásán elfogadta intézményei  
és osztályai idei esztendőre szóló terveit és célkitűzéseit, melyek rövidített változatát az alábbiakban ismertetjük.

Az ADRA Adventista Fejlesztési és 
Segély Alapítvány 2019. évi tervei

Az Advent Kiadó 2019es tervei
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 Nem csupán egészségügyi terüle-
ten vannak hiányok rövid, nagyobb betűs, 
gyorsan átolvasható, de a hétköznapokban 
gyakorlati útmutatást adó kiadványokra, 
hanem a következők területén: Jézus kö-
zeli visszatérése a reményünk; teremtés; 
család; gyermekek; Női Szolgálatok Osz-
tályának bátorítást, megbecsülést sugárzó 
brosúrák kiadása. 2019-ben szeretnénk 
megvalósítani.
 A GyeSzo már jelezte, legalább 4 

kötet magyar nyelvű megjelentetésének 
igényét, ezenkívül egy fontos kiadványt kel-
lene szorgalmaznunk: Exploring Intergene-
rational Worship (Intergenerációs istentisz-
telet). Ezt 2019 fontos feladatának tartjuk, 
amely egyben a Családi Osztályt, az Ifjúsá-
gi Osztályt és a Nevelési Osztályt is érinti.
 2019 első negyedévében új fordí-

tásban, új köntösben megjelenik a Pátri-
árkák és próféták c. E. G. White könyv.
 Szeretnénk erőteljesen forgalmazni 

az Európa Bibliája c. művet.  Ez a könyv 
olyan munka, amelyre nem volt még példa 
világviszonylatban sem. A Cserbik-Ton-
haizer szerzőpáros a ma fellelhető összes 
európai bibliafordítás történetét térké-

pezte fel, amelyek a 
refor máció, vagy azt 
rövid del megelőző, 
majd azt követő ide-
jében születtek. Így 
olvashatunk a szláv, 
a spanyol, az olasz, 
skandináv és még jó 
néhány eddig ismeret-
len vagy kevéssé is-
mert bibliafordítóról 
és bibliafordításról. A 
könyv olyan színvo-
nalon készült, hogy a 
teológiai egyetemek 
és főiskolák nyilván-
valóan érdeklődést 
fognak iránta mutatni.
 Az Advent Kiadó segít bármely 

intézménynek és egységnek színvonalas 
szórólapok szövegezésében és kiadásában.
 Még az év elején szeretnénk meg-

jelentetni prof. dr. Szilvási József: Az el-
pecsételtek c., részletekben már digitáli-
san ismertté vált művét.
 Graham Maxwell: Szolgák vagy 

barátok c. műve heteken belül megjelenik.

További, mintegy húsz 
olyan munka vár még ki-
adásra, amely hitéletünknek 
támasza lehet. Ezek mind-
egyike nem biztos, hogy a 
2019-es évben kerül kiadás-
ra, de folyamatosan sorra 
fog kerülni.

Szeretnénk megszívlel-
ni E. G. White tanácsát: „Ne 
légy nyugtalanul tevékeny, 
légy buzgó a hitben, és egy 
cél vezéreljen, mégpedig az, 
hogy lelkeket vonzzál Jézus 
Krisztushoz, a megfeszített 
Üdvözítőhöz” (Manuscript 
Releases. 14. köt. 276. o.).

Köszönve Isten kegyelmét tekintünk a 
jövő elé. Talán nem lesz mindig ennyire 
szabad egyházunk élete, és nem mindig 
tudunk majd ilyen mennyiségű művet ki-
adni, de addig is beszéljenek a könyvek, 
minél több és minél többet Jézusról.

Egerváriné Kökényes Zsuzsa
kiadóvezető

Ellen G. White szolgálata által segítséget 
kapunk az élet minden területén, valamint 
azzal kapcsolatban, hogyan készülhetünk 
fel a Jézussal való találkozásra. A kincs, 
amit a prófétai üzenetek jelentenek, az éle-
tünk egészére kihat, ezért olyan fontos az 

Ellen White által leírt üzenetek ismerete, 
terjesztése.

Kiemelt programként 2019. szeptem-
ber 28-ára az Ifjúsági Osztállyal közösen 
konferenciát szervezünk Budapesten, a 
Terézvárosi Gyülekezetben, amelynek főe-

lőadója dr. Radisa Antic lesz a Transzeuró-
pai Divíziótól.

A Magyar Unió éves tervében megje-
lölt White napokat tartok az ország gyüle-
kezeteiben, amikor Ellen White személye, 
szolgálata, különösen időszerű próféciái, 
üzenetének bizonyos részei kapnak nagy 
hangsúlyt.

Zarkáné Teremy Krisztina
koordinátor

Az Ellen G. White Szolgálat  
terve 2019re

Nálunk 2019 is a Családok éve. A Családi 
Szolgálatok Osztálya éves tervének főbb 
elemeit az alábbiakban foglaljuk össze:

1) Intergenerációs istentiszteletek 
A divízió törekvését támogatva, miszerint 
havonta legyen egy intergenerációs is-
tentisztelet gyülekezetenként, szeretnénk 
továbblépni a megkezdett úton és nem-
csak bátorítani a gyülekezeteket a minden 
korosztályt bevonó színes és interaktív 
istentiszteleti stílusra, de ehhez megfelelő 
segédanyagokat is biztosítani. 

Ennek keretében lefordítjuk és az Ad-
vent Kiadó gondozásában kiadjuk Karen 
Holford könyvét, amely kellő mélységgel 
és gyakorlatiassággal dolgozza fel az is-
tentisztelet teológiáját és mutatja be az in-
teraktivitás lehetőségeit. 

Emellett szeretnénk magyar példákat is 
kidolgozni és a gyülekezetek számára elér-
hetővé tenni.

2) Érzelmileg egészséges tanítványok 
Az év kiemelt projektjeként szeretnénk 
ke zelni az érzelmi egészség témáját. A 
divízió felismerte, hogy az elmúlt évtize-
dekben a hangsúly a megélésről túlságo-
san eltolódott a tanításra, a vitatkozásra  
és az érvelésre, ezért felkért minket, hogy 
dolgozzunk ki egy érzékenyítő előadást  
az érzelmi egészség témájára. Ezt a mun-
kát itthon is szeretnénk hasznosítani, ezért 
a Családi Osztály forrásanyagok kidolgo-
zását vállalja fel ebben az évben lelkipász-
torok számára. 

Egy 5 részes prédikációsorozatot állí-
tunk össze (PPT-vel és szövegkönyvvel), 

emellett pedig érzékenyítő szórólapokat, 
amelyeket ingyenesen lehet terjeszteni a 
gyülekezetekben.

3) Családi evangelizáció
Ezúttal a Tiszavidéki Egyházterületre vi-
szünk egy kiemelt, nagyobb erőforrás 
igényű programot. A Befolyási Központ 
kapcsolatrendszerére és tudatos, jól ösz-
szeállított Facebook és offline kampányra 
építve tartanánk egy párkapcsolati trénin-
get házaspárok számára. Az előadások 
tematikája: „Házasság 2.0 – a kapcsolatot 
cseréld, ne a társad!” 

A felsoroltak mellett természetesen 
idén is lesznek gyülekezeti családi napok, 
családi workshop a missziókonferencián, 
családi témájú cikkek az egyház lapjaiban, 
illetve a Családi Osztály más osztályok 
munkáját is támogatja. 

Imádkozzunk az osztály szolgálatáért 
és az adventista családokért!

Dr. Mihalec Gábor
osztályvezető

A Családi Szolgálatok Osztályának 
tervei 2019re
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Dinamikus Egészség – túra- és biciklis élet-
módtábor (Bózsva, 2019. július 14–21.)
Bózsván a 4-ik életmódtábor az ESZO szer-
vezésében.

2019-ben dr. Helgi 
Jónsson, a TED új eü. osz-
tályvezetője ígéretet tett, 
hogy ha sikerül addig fel-
vennie a munkát, elfogadja 
a vendég előadói meghí-
vást.

Hegyi túratábor (Borzont, 2019. július 14–
21.) – A teljesítménytúrázásra szakosodott 
egész ségőrzők számára biztosított lehetőség.

Szombati egészségnapok 
9 szakember közreműködésével, 20 egészség-
nap. Az egészséges életmód bibliai és bizony-
ságtételi alapjainak átadása a bizonyítékalapú 
tudományos ismeretek hátterén.

(Szakembereink: Dr. Nagy Vilmos, há-
ziorvos; Dr. Sziebertné Egyed Gabriella,  
dietetikus; Dr. Gáspár Róbert, gyógysze-
rész, egyetemi tanár; Dr. Nagy Sándor, 
háziorvos; Dr. Bozó Zsuzsanna, radio-
lógus főorvos; Csarnai Mariann, gyógy-
tornász; Dr. Gábor Norbert, kardiológus;  
Dr. Négyesi Zsolt, főorvos; Dr. Szemenyei 
Gabriella, háziorvos – lásd jobbra, fent)

Szombati (Boldog Élet) egészségpercek – 
folytatás
Eü. vezetők kiképzése, hogy szombat dé-
lelőttönként, a kijelentések után, 5 percben 
egy-egy életmódtanácsot megosszanak a 
gyülekezettel. Az imádat nemcsak lelki te-
vékenység, hanem az egész lényünket érinti. 
Az istentisztelet nemcsak a liturgiában való 
részvétel, hanem életmód. 

Boldog Élet magazin 
Missziós eszköz. Segítjük tagjainkat a kapcso-
latteremtésben, hogy nyissanak új társadalmi 
rétegek felé a lap segítségével. Az előfizetések 

száma 2016-ban meghaladta a 
2000 példányt, és azóta is ezen 
a szinten maradt. Az előfizetés 
ára 2019-től 2990 Ft.

Journey to Wholeness
A GK által szerkesztett szakmai 
anyag, ami az AA által is hasz-
nált 12 lépéses, függőségektől 
való szabadulási folyamatot kí-
séri végig. A mentori képzésre  
2 főt már kiküldtünk. Az anya-
got TED és DET segítséggel le-
fordítottuk. A képzések elindul-
nak 2019-ben Horváth Gábor 
vezetésével és Horváth Péter 
közreműködésével. 

Mobil életmódközpont – a DET és az 
ESZO együtt 
Lelki és testi egészséget minden körzetbe! 
Önkéntesek bevonásával: egészség expók, 
szűrések, főzőpercek, előadások, egészség-
könyvek árusítása és minden, ami belefér. Új, 
kísérleti program. Koordinátor 2019. január 
1-től Gyurkó János, a DET alkalmazásában.
 
Egészséget az éveknek sorozat kiadása – 
az Advent Kiadó és az ESZO együtt
A Mozgó Egészségügyi Központ részé-
re SOROZAT a Boldog Életben megjelent 
cikkekből az AK–ESZO együttműködésé-
ben: Ősz-Farkas Ernő: Derű, optimizmus, 
egészség; Horváth Gábor: Függőségek – de 
mitől? (szerkesztés alatt); Gáspár Róbert: 
Hírek az egészség világából; Horváth Mik-
lós: Bakancsot fel! 

Újra-élesztés – iskolai elsősegély program 
az ADRÁ-val
„TED pályázati támogatással az újra-élesz-
tési protokollt bevisszük az iskolákba, ahol 
két opciót ajánlunk fel: 1. a diákok közül 
önkéntes instruktorokat képezünk, akik az 
iskolában vállalják a többi diák kiképzését, 

2. saját önkéntes csapatunkkal oktatjuk le a 
diákoknak az anyagot. Most önkénteseket 
keresünk (ESZO segítségével), akiket egy 
nagyon komoly tanfolyamra fogunk beisko-
lázni, hogy instruktorként egységes oktatási 
programmal jelenjünk meg mindenhol, aho-
vá eljutunk.” (ADRA) 

Vezetői utánpótlás – képzés
Július 9–13. között Loma Lindán kerül meg-
rendezésre a 3-dik életmód világkonferencia, 
melyen való részvételt egy fiatal orvostan-
hallgató pályázhatja meg az ESZO-nál.

Kultúra-Egészség-Lélek 
Az életmódklubok új koncepciójának továb-
bi átadása a gyülekezeteknek, amit a tavalyi 
képzésen elindítottunk.
 
Életmóddal az Egészségért – Életmódköz-
pont
Az egyház tulajdonában lévő ingatlan el-
adásra került, mert az önkormányzat nem 
engedélyezte a bővítést. Eladás után új hely-
színt keresünk.

Dr. Ősz-Farkas Ernő
osztályvezető

Az Egészségügyi Szolgálatok  
Osztályának tervei 2019re

Gyermek imahét (2019. március 16–23.)
A Biblia olyan, mint egy kincses térkép. A 
Kincsek Isten szavában című imaheti anyag, 
amelyet minden gyermekhez eljuttatunk, egy 
lehetőség a családok és a gyülekezetek szá-
mára a gyermekek hitének megerősítésére.
Országos gyermek szombat a helyi gyüle-
kezetekben (2019. június 1.) 

Csodák a tengeren – A gyermekszombat 
2019-ben Jézus gyógyító szolgálatát szeret-
né a gyermekek és gyülekezetek figyelmé-
nek középpontjába helyezni. 

Az anyag, amelyet minden lelkészhez 
és gyermekiskola-vezetőhöz eljuttatunk, a 
gyermekközpontú igehirdetésen kívül még 
meghívót, plakátot is tartalmaz, valamint 

ötleteket ad a nap további részében a gyer-
mekfoglalkozásokhoz. 

A Gyermekszolgálatok Osztályának 
2019es tervei és programjai
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Küldetésünk: „Nőként szolgálni Jézus jó híré-
vel a nőkért és a környezetünkben élőkért.”

Célkitűzéseink:
1) Segítse a lelki növekedést és megúju-

lást a nők között.
2) Erősítse azt a tudatot, hogy a nők 

teremtettségük és megváltásuk jogán nagy 

értéket képviselnek.
3) Cél, hogy a nők felkészültek legye-

nek a szolgálatra.
4) Cél, hogy a nők úgy éljenek, mint Jézus 

tanítványai és az Ő egyházának méltó tagjai.
5) Segítse a nőket, hogy aktív tagjai le-

gyenek az egyháznak lelki ajándékaik hasz-
nálatával.

6) Támogatni a nőket, hogy többet és 
kreatívabban tanulmányozzák a Bibliát és 
minőségi időt töltsenek Istennel.

Cél: képzés, közösségápolás, adventista 
identitás erősítése. Ennek három pillérét 
emelném ki:
1)  fiatalok, mint teljes értékű partnerek 

képzése és bevonása a szolgálatba;
2)  fiatalok megtartása;
3)  fiatalok elérése az evangélium üzenetével.

Egyetemisták és fiatal felnőttek moz-
galmának a kiépítése, erősítése (Budapest, 
Debrecen, Szeged).

  házi bibliakörök (Miskolc, Bp.);
  előadások, kiscsoportos alkalmak.

  weboldal;
  applikáció;
  lelki üzenet minden napra – egyperces 

motiváció;
  missziós szolgálati lehetőségek biztosí-

tása fiataloknak;
  vezetői fórum létrehozása és fenntartása 

ifivezetőknek (Facebook csoport);

  csatlakozás a világszéles „EGY ÉV 
MISSZIÓBAN” kezdeményezéshez;
  45-50 kiscsoportos alkalom fiata-

loknak (hét közben);
  22 regionális ifjúsági nap;
  20-25 ifjúsági istentisztelet;
  20 interaktív előadás fiataloknak;
  7 országos ifjúsági nap/hétvége;
  5 iCOR-képzés;
  3 ifjúsági koncert;
  2 tábor (ifjúsági tábor, fiatal felnőt-

tek tábora);
  2 fesztiválmissziós projekt;
  1 országos ifjúságvezető képzés;

Meggyőződésünk – még mindig –, hogy az 
ifjúság, az ifjúsági munka nemcsak a misz-
szió első számú területe, hanem leghatéko-
nyabb eszköze is a missziónak. 

Szeretnénk 2019-ben sok  fiatalt látni Is-
ten szolgálatában! Köszönjük a fiatalokért, 
az ifjúsági munkáért, az ifjúsági munkát 
koordináló bizottságokért és munkacsopor-
tokért elmondott imáitokat! 

Palotás Kristóf 
osztályvezető

Az Ifjúsági Osztály tervei 2019re

Szünidei Bibliatábor Balatonlellén (2019. 
június 24–30.)
Titkos ösvény a piramisok árnyékában -–
Megtalálod a helyes utat? 12-ből csak egy 
találja meg! Te melyik csoportba tartozol?  

A táborban szeretettel várunk minden 
7–14 éves gyermeket, aki szeretne egy bib-
liai időutazáson részt venni az ókori Egyip-
tomban, és meglelni József nyomdokaiban a 
helyes utat. József történetének feldolgozása 
lehetőséget ad, hogy beszéljünk a testvérek 
közötti féltékenységről, a családi veszekedé-
sekről, a felelősségről, az álomkarrierről stb. 

Szuper Szombat – országos gyermektalál-
kozó (Budapest, 2019. október 12.)
A Szuper Szombat:
 Egy gyermekeknek szóló istentisztelet sok-
sok énekléssel, jelenettel, bábelőadással.
 Lehetőség a különböző gyülekezetek gyer-
mekcsapatainak, hogy bemutatkozzanak egy 
rövid énekkel, verssel vagy jelenettel. 
 Interaktív délutáni foglalkozás, ahol bib-
liai, mozgásos, kézműves és játékos felada-

tokat kell megoldaniuk a gyerekeknek egy-
egy bibliai történethez vagy a nap témájához 
kapcsolódóan.

Gyermektanítók és szülők képzése (2019. 
november 17.)
2019. novemberében is szeretnénk gyüleke-
zeteink gyermektanítóinak és az érdeklődő 
szülőknek képzést szervezni gyermekneve-
lés, hitoktatás témájában. 

Adventista gyermekhonlap létrehozása
Ezzel a honlappal egy alternatívát szeret-
nénk nyújtani az adventista gyerekeknek és 
szülőknek az interneten töltött idő minőségi 
felhasználására. Keresztény gyermekéne-
kek, erkölcsi üzenetet tartalmazó hangjáté-
kok, bibliai témájú rajzfilmek (a Grace Link 
szombatiskolához kapcsolódó rajzfilmek) 
szerepelnének a honlap kínálatában. 

2019-ben is negyedévente meg fog jelenni 
a Mosoly újság, valamint továbbra is bizto-
sítjuk a gyermekek szombatiskoláit (5 kor-

osztályban) és az ehhez kapcsolódó Tanítói 
mellékleteket is, továbbá igyekszünk a 6 
Tesz-vesz gyülekezet munkájának folya-
matosságát biztosítani, és ha lehetőség van 
rá, akkor újabb gyülekezeteket bekapcsolni 
ebbe a gyermekmissziós munkába. 

Mihalec Dóra
Gyermekszolgálatok Osztálya

A Női Szolgálatok Osztály 2019. évi 
tervei
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Küldetésünk segíteni a gyülekezeteket, lel-
készeket és gyülekezeti tagokat lelki növe-
kedésükben és abban, hogy személyes bi-
zonyságtételükkel megdicsőítsék Istent és 
a megváltás örömüzenetét elvigyék mind-
azokhoz, akik még nem ismerték meg Őt.

A Személyes Missziószolgálatok Osz-
tálya a következő szolgálatokkal igyekszik 
segíteni a gyülekezeteket lelki növekedé-
sükben és missziós szolgálataikban:

1) A Higgyetek az Ő prófétáinak! ol-
vasómozgalom segítségével naponta egy 

fejezet a Bibliából és a hozzá kapcsolódó 
áhítat olvasására bátorítjuk testvéreinket, 
valamint Ellen White könyveinek rend-
szeres, naponkénti olvasására, amelyek-
hez heti rendszerességgel egy rövid írás 
is tartozik. Ezeket blogon, Facebookon és 
hírlevélben osztjuk meg naponként a test-
véreknek. A napi olvasmányokat itt lehet 
elolvasni: http://higgyetekazoprofetainak.
blogspot.hu/

2) Elkészítjük a 10 napos imaközös-
ség anyagait és interneten a gyülekeze-

ti tagok rendelkezésére bocsátjuk. Napi 
rendszerességgel blogon közzétesszük az 
aznapra vonatkozó felolvasásokat és ima-
célokat, amelyek itt találhatók meg: http://
40reggeljezussal.blogspot.hu/ 

3) Bekapcsolódunk a világszéles ima-
mozgalomba, amelynek segítségével heti 
rendszerességgel tesszük közzé a Gene-
rálkonferencia által megfogalmazott ima-
célokat egy inspiráló lelki olvasmány kí-
séretében. A világszéles imacélok mellett  
magyar vonatkozású imacélokat is közzé 
teszünk.

4) Az Imaszoba Facebook oldalon le-
hetővé tesszük imacélok és tapasztalatok 
megosztását. https://www.facebook.com/
groups/1500962713516181/?epa=SEAR-
CH_BOX 

Országos szinten kiemelt programok:
  január 18–20., Pécel – képzés Clair San-

ches-Schutte vezetésével (TED) 
  március 2., Nágocs – Nők Nemzetközi 

Imanapja
  június 8., Baja – Nők Kiemelt Napja
  november 9., Pécs – Erőszakmentes 

Nap
  NSZO napok a gyülekezetekben:
  március 30. – Sándorfalva
  április 20. – Geszt
  április 27. – Győr
  május 18. – Kecskemét
  szeptember 28. – Gyöngyös
  október 12. – Dombiratos
  október 19. – Veszprém

  november 2. – Telkibánya
  december 7. – Nagyszénás

Az éves terv stratégiája 3 alappillére épül.
Lélekápolás, képzés, misszió.

1) Lélekápolás segédanyagai: Jézushoz 
vezető út c. könyv színezővel, Nők a Bibli-
ában és… én. 

A legjobb, ami lehetsz (12 részes) anyag 
folyamatban. Vezérfonal a nők személyes 
növekedéséhez.

2) Képzés eszközei: Női vezetőképzés 
4. Modul, missziókonferencia női szekció, 
és az NSZO oldaláról letölthető anyagok.

3) Missziós lehetőségek: Tagmegtartási 
céllal: „Lányok Krisztusért” program. Női 

kör szervezéséhez: Remény és gyógyulás 
otthonai c. szemináriumi anyag. Erőszak-
mentes nap megtartása.

A szolgálat eredményességének érdeké-
ben fontosnak tartjuk:
  A gyülekezetek NSZO vezetőivel a szo-

ros kapcsolattartást.
  Az NSZO munkájáról rendszeres tájé-

koztatást adni az AdventInfóban.
  Az NSZO munkacsoportjába új munka-

társak bevonását.
  Fontosnak tartjuk a személyes lelki nö-

vekedést, nagyobb odaszánást, példaa-
dást és a hitelességet.

Bodnár Jánosné
megbízott osztályvezető

A Sáfársági Osztály Istentől kapott külde-
tése, hogy segítse a gyülekezeteket és gyü-
lekezeti tagokat abban, hogy Isten hűséges 
sáfárai legyenek életük, szolgálatuk és az 
Istentől kapott lehetőségeik minden terüle-
tén, így szerezve dicsőséget Istennek, aki 
életünk és minden javunk Ura.

A Sáfársági Szolgálatok Osztálya a kö-
vetkező szolgálatokkal igyekszik segíteni a 
gyülekezeteket sáfárságuk hűséges megé-
lésében:

1) Felolvasásokat készítünk a szombati 
istentiszteletekre a tized és az adományok 
összegyűjtéséhez és felajánlásához. Sok gyü-
lekezet él ezzel a lehetőséggel, aminek követ-
keztében áldásban részesülnek és az istentisz-
teletnek ez a része felemelőbb lesz. Bátorítani 
szeretnénk azokat a gyülekezeteket is, ame-
lyek nem kapcsolódtak be, hogy ne maradja-
nak ki azokból az áldásokból, amelyeket ez a 
lehetőség biztosít. Ebben az évben a sáfárság 
bibliai alapelveiről szólnak a felolvasások, 
amelyet itt lehet megtalálni: http://adventista.
hu/szolgalat-es-kuldetes/safarsagi-osztaly/ 

2) Egy rövid motivációs filmet készí-
tünk azzal kapcsolatosan, hogy ha valaki 
a tizeden felül önkéntesen felajánlja jöve-
delme további egy százalékát gyülekezeti 
ingatlanok felújítására, milyen változások 
történhetnek gyülekezeti ingatlanjaink kar-
bantartásában és felújításában, hogy méltó 
körülmények között tarthassuk istentisz-
teleteinket és végezhessük Istentől kapott 
küldetésünket. Ez a tervünk az elmúlt év-
ben nem valósult meg, viszont reményeink 
szerint ebben az évben elérhető lesz a kis 
film gyülekezeteink számára.

3) Sáfársági segédanyagokat készítünk 
gyülekezetek számára, amelyek segítségé-
vel sáfársági szombatokat és képzéseket 

tarthatnak gyülekezeti szinten is. A sáfársá-
gi konferenciák videó anyagait is a testvé-
rek rendelkezésére bocsátjuk. A segédanya-
gokat és videókat itt lehet letölteni: http://
adventista.hu/szolgalat-es-kuldetes/safarsa-
gi-osztaly/

 4) Az egységek (unió és két egyházte-
rület) pénztárosaival sáfársági szombatokat 
tartunk az unió gyülekezeteiben, ahol a sá-
fársági elvekről prédikálunk és fórum kere-
tén belül beszélgetünk a gyülekezetekkel. 

5)  Körzeti és regionális pénztáros kép-
zéseket tartunk az új kihívásokra való tekin-
tettel.   

6) Kiadtunk egy 49 napra szóló sá-
fársági áhítatos könyvet 7 hetes utazás az 
igazán nagylelkű életre címmel. Ezt egy 49 
napos áhítat formájában közzétesszük napi 
rendszerességgel internetes fórumainkon. 

7) Színes tizedborítékot készítettünk 
gyermekek számára. Ezt szeretnénk eljut-
tatni minden gyülekezetbe, hogy gyerme-
keinket is a sáfárságra neveljük.

8) Új, színes tizedborítékokat terve-
zünk, amelyek információt tartalmaznak és 
motiválnak.

Hegyes-Horváth Géza
osztályvezető

A Sáfársági Szolgálatok Osztályának 
2019es tervei

A Személyes Missziószolgálatok 
Osztályának 2019es tervei
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„Élő összeköttetésünk kell legyen Istennel 
imában, élő összeköttetésünk dicsénekek-
ben és hálaadásban” (Ellen White).

A Zenei Osztály az éves terv szerint végzi 
célkitűzéseit, összhangban a Magyar Unió 
öt évre tervezett stratégiájával. 

2019-ben a következő programokat 
szervezzük meg:
  Zenei tábor, valamint annak zárókon-

certjei (Bózsva, 2019. július 28–au-
gusztus 7.).

  Kórustalálkozók keretén belül jóté-
konysági koncertek, közösen az ADRA 
Alapítvánnyal. 

  Igény szerint a Magyar Unió, az egy-
házterületek, valamint az osztályok 
által szervezett programok zenei szol-
gálatainak biztosítása.
A fenti tervek mellett a gyülekezetek ze-

nei vezetőivel folyamatosan bátorítjuk a test-
véreket, fiatalokat, hogy lelki ajándékaiknak 
megfelelően minél többen vegyenek részt 

az adott gyülekezet zenei életében, valamint 
körzeti kórusok szolgálatában. Az a tapasz-
talat, hogy testvéreink szívesen énekelnek, 
zenélnek, mivel a szervezett kórustalálkozó-
inkon legtöbbször túljelentkezés van.

Mindezen programok mellett az éne-
keskönyvet szerkesztő bizottság is folytatja 
tovább munkáját. Az új énekeskönyv előál-
lításához elsősorban az angol – Seventh-day 
Adventist Hymnal – és a 
német – Wir loben Gott 
– adventista énekesköny-
vek énekeiből merítünk. 
További magyar és idegen 
nyelvű énekeskönyvek is 
rendelkezésünkre állnak a 
Magyr Unió Zeneműtárá-
ban és számos könyvtár-
ban. A gyülekezeteinkben 
nem, vagy ritkán használt 
énekek pótlására ezekből 
van lehetőség. Az új éne-
kek teológiai, irodalmi, 

történeti és zenei vizsgálata után térünk rá 
a rendszerező munkára. A nyomdai munkák 
után az énekek tanításáról is gondoskod-
nunk kell majd.

Hálásak lehetünk azért, hogy a jó Isten 
gazdagon megáldotta és megáldja az egy-
ház zenei szolgálatát. Feladatunkat annak 
fényében folytatjuk tovább, hogy a Magyar 
Unió ötéves stratégiájának három alappil-
lére – imádat, közösség, misszió – minden-
kor visszatükröződjön.

Pörneki Attila
osztályvezető

Több mint másfél évszázados múltra visz-
szatekintve elmondhatjuk, hogy a rendszeres 
igetanulmányozás által generációk bibliai 
ismeretei gazdagodtak, fejlődött a közösségi 
élet és erősödött a misszió. A Hetednapi Ad-
ventista Egyház kialakulásában és fejlődésé-
ben tehát történelmileg is fontos a szomba-
tiskola szerepe, ami alkalmas a kiscsoportos 
bibliatanulmányozás gyakorlására, a közös-
ségépítésre, valamint arra, hogy az Istent 
még nem vagy kevésbé ismerőkhöz is napi 
szinten, értelmes módon közelebb vigyük a 
hit értékeit. 

Kiadványaink, szolgáltatásaink, szom-
batiskolai képzéseink, összejöveteleink egy-
aránt abban segítenek, hogy közösségünk 
teljes tagságát bevonjuk a mindennapokban 
gyakorolt hitéletbe (adventista identitás erősí-
tése). Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy máso-
kat is Krisztushoz vezethessünk (tanítvánnyá 
tétel). 

1) Kiadványok rendszeres megjelentetése.
a) A Bibliatanulmányok és a Tanítói mel-

léklet kiadása, White-idézetek gyűjteménye; 

b) a Misszió DVD sorozat szintén ne-
gyedévenkénti megjelentetése, ami a misz-
sziós történeteket filmszerűen mutatja be;

2) Szolgáltatásaink folyamatos, rendszeres 
segédanyagot, információt és ösztönzést 
adnak a tanuláshoz és a gyülekezeti élethez.

a) A Bibliatanulmányok, Tanítói mellék-
letek, White-idézetek gyűjteményei elérhe-
tők a Bibliatanulmányok honlapján elektro-
nikusan, megtalálható még a heti videobe-
szélgetés és a tanulmányok hanganyaga.

b) A tanulmányokhoz tartozó Whi-
te-idézetek gyűjteménye az Advent Ki-
adónál külön kötetben megvásárolható, 
ezenkívül a Bibliatanulmányok honlapján 
is megtalálható.

c) A tanulmányok hanganyaga elérhető 
a Bibliatanulmányok honlapján.

d) A PAX TV közvetíti a szombatis-
kolai beszélgetéseket jelnyelvi tolmácso-
lással, ill. az érdeklődők videoüzenetben 
hetente megkapják a felvételeket.

e) Facebook csoportban megtalálható a 
videobeszélgetés, a heti tanulmányok írott 

anyaga, bibliaszövegekkel, White-idéze-
tekkel kiegészítve.

3) Az Ifjúsági Osztállyal közös ifjúsági 
szombatiskolai konferenciát szervezünk az 
egyetemista korosztálynak 2019. április 27-
én Budapesten, a Terézvárosi Gyülekezet-
ben. A 2018 decemberében megtartott első 
ilyen konferencia folytatásaként gyakorlati 
bemutatót, képzést tervezünk.

4) A gyülekezetektől érkező igényeknek 
igyekszünk eleget tenni a Szombatiskolai 
Osztály munkatársaival (TET Fürj György; 
DET Zarka Péter; Unió Zarkáné Teremy 
Krisztina). Az éves tervben megjelöltszom-
batiskolai napokat szervezünk az ország 
gyülekezeteiben. Ezeknek a kiemelt napok-
nak a célja a szombatiskolai részvételt és 
aktivitást erősíteni.  

Zarkáné Teremy Krisztina
osztályvezető

A Zenei Osztály tervei a 2019es évre

A Szombatiskolai Osztály terve – 2019

5) Körzeti Hitéleti konferenciákon se-
gítjük a gyülekezetek megújulási és misz-
sziós törekvéseit.

6) Személyes megújulást elősegítő 40 
napos, áhítatos programot készítünk a 40 
reggel Jézussal program mintájára. Ezen 
alkalommal Helmut Haubeil Lépések a sze-

mélyes ébredésért című könyvét vesszük át 
napi áhítat formájában, amit naponta köz-
zéteszünk internetes fórumainkon.

7) Mivel minden negyedév első szom-
batja a Generálkonferencia programjában 
Ima- és böjtnap, lefordítjuk és a gyülekezet 
számára elérhetővé tesszük az erre a célra 

készített segédanyagokat. 
8) Gyülekezeti tagjaink és lelkészeink 

számára elérhetővé tesszük magyar nyel-
ven az Észak-amerikai Divízió által készí-
tett Tanítványsági kézikönyvet.

Hegyes-Horváth Géza
osztályvezető

Fotó: IFj. EgErvárI M
Iklós

A 2018-as Zenei Tábor zárókoncertje Gödöllőn,  
a Királyi Lovardában
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Egyed Lászlóné
sz.: Radványi Judit 

1956–2018

Testvérnőnk 1956. szeptember 12-én született 
Budapesten. Szülei Radványi Richárd és Ica, 
akiktől becsületességet, szorgalmat és nagyfokú 
önállóságot tanult. Ez a fajta önállóság és talpra-
esettség aztán az egész életét végigkísérte.

Iskolai tanulmányai alatt végig szorgalmas, 
kitűnő tanuló volt. Született vezetőként képes 
volt csapatokat összekovácsolni és irányíta-
ni. Talán ebből adódóan a pedagógusi pályát 
választotta. Pályája elejétől lelkesen végezte 
munkáját, kollégái mindig számíthattak rá, és 
ki tudott jönni még a legproblémásabbnak tar-
tott gyerekekkel is, mert tudott nekik szeretetet 
adni, és mindig volt hozzájuk egy-egy frappáns 
vagy kedves szava, gesztusa.

Akin csak tudott, segített. Rászoruló diáko-
kon, utcabéli hajléktalanokon, barátokon, roko-
nokon, ismerősökön. Egy alkalommal még egy 
elhunyt barátnőjének a kislányát is befogadta 
családjába, aki velük élt egy darabig.

Rendületlen munkabírása egész életét 
végigkísérte. Amit éppen csinált, azt mindig 
100%-os erőbedobással hajtotta végre. Amibe 
csak belekezdett, azt sikerre is vitte. 

Férje, Laci számára örökös biztatást és 
bátorítást nyújtott. Ők ketten remek csapatot 
alkottak. 40 éven keresztül együtt voltak jó-
ban-rosszban egyaránt.

Három gyermekük született Andi, Viki és 
Zoli. A munka-család-házasság hármas mun-
kakörében remekül helytállt. Gondoskodására, 
szerető és feltétel nélküli védelmére mindig 
számíthattak gyermekei.

„Az a gondolkodásmód, világnézet, amit 
Anya képviselt, példaként kell, hogy szolgál-
jon mindenkinek ebben az egyre jobban erjedő, 
szét eső világunkban. Mi, a gyermekei rengete-
get köszönhetünk Neki” – írta Andi lánya.

Az utolsó éveiben elhatalmasodó súlyos 
betegsége alatt szerető családja támogatása kí-
sérte, de nemegyszer nagy lelkierővel ő bátorí-
totta szeretteit. 

A feltámadás reménységébe vetett hittel 
készült a végső, földi állomásra. „Mert én tu-
dom, hogy az én Megváltóm él, és utoljára az én 
porom felett megáll…, és nem ebben a testben 
látom meg az Istent” (Jób 19:25–26).

Temetési búcsúztatása alkalmával Isten 
Igéjét Szabó Attila és Kalocsai Tamás lelkészek 
szólaltatták meg.

Emlékét a föltámadás reménységével a szí-
vünkben őrizzük meg!

Sz. A.

  

özv. Balkó Sándorné
sz.: Csanádi Erzsébet

1939–2018

A feltámadás reménységében vettünk búcsút 
özv. Balkó Sándorné testvérnőnktől augusztus 
24-én a debreceni temetőben. 

Testvérnőnk 1994-ben csatlakozott hitvalló 
keresztség által a Hetednapi Adventista Egy-
házhoz, s volt 24 éven át hűséges, áldozatkész 
tagja, előbb a berettyóújfalui, majd a debreceni 
hitközösségnek. Nagyon szerette tanulmányozni 
a Bibliát, s a tanultakat is szívesen osztotta meg 
másokkal, a gyülekezet tagjaival. A Debreceni 
Gyülekezetben mint bibliatanulmányozás-vezető 
szolgált szorgalmasan és lelkesen.

A jó Isten gyógyító segítségét tapasztalhat-
ta meg 10 évvel ezelőtt, és így nyugdíjasként 
Melinda leányával és szeretteivel boldog éveket 
tölthetett szeretetteljes békességben. Sajnos, 9 
hónappal ezelőtt az ő szervezetét is megtámadta 
a gyilkos kór. Mindennek ellenére még a halála 
előtti utolsó hónapokban, sőt hetekben is aktív 
volt – a jó Isten segítségével.

Temetési búcsúztatása alkalmával Isten Igé-
jét Szilasi Zoltán lelkész szólaltatta meg: „Csa-
lóka a báj, mulandó a szépség, de az Urat félő 
asszony dicséretre méltó” (Péld 31:30). Rava-
talánál Farkas Attila lelkész énekszolgálatával 
bátorította a gyászolókat és részvétnyilvánítókat.

A sírnál a Debreceni Gyülekezet közössége 
énekszolgálatával, Restás László gyülekezeti lel-
kipásztor pedig a feltámadás igéivel szólt a gyá-
szoló családhoz és a részvétnyilvánítókhoz.

„Boldog és szent, akinek része van az első 
feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második 
halálnak; hanem lesznek az Istennek és a Krisz-
tusnak papjai, és uralkodnak ő vele…” (Jel 20:6).

Emlékét a feltámadás reménységével a szí-
vünkben őrizzük meg!

Sz. Z.

  

Papp Sándorné
sz.: Biri Julianna

1926–2018

A feltámadás reményében búcsúztunk Papp 
Sándorné Biri Julianna testvérnőtől, édesanyá-
tól, nagymamától, dédmamától Gyulán, 2018. 
augusztus 31-én. A temetési szertartáson Stuber 
György hirdette a reménység üzenetét. 

Testvérnőnk 1926. április 10-én született 
Balmazújvárosban. Öten voltak testvérek, ő volt 
a harmadik gyermek. Apukája juhász volt, sokat 
voltak kint a Hortobágyon gyermekkorában. 

Gyermekkorában is sokat dolgozott, meg-
tanult saját magától varrni, másoknak is készí-
tett ruhákat. Később szintén így tanulta meg a 
szobafestést és nagyon szépen dolgozott.

1949. december 19-én kötött házasságot 
Papp Sándorral; 57 évet éltek együtt szeretet-
ben. Mezőgazdasággal, állattartással is foglal-
koztak. Két gyermekük született: Sándor 1955-
ben és Julianna 1956-ban. Három unokájuk és 
hat dédunokájuk született. 

Nagy öröm volt számára, amikor együtt 
volt az egész család, mindig ezt mondta: „azt 
szeretem, amikor mindenki itt van körülöttem”.

Beteg anyósát – aki agyvérzés után fekvő 
beteg volt – és apósát 9 évig gondozta szeretettel.

Férjével együtt 1958-ban keresztelkedtek 
meg Hajdúböszörményben. A böszörményi 
gyü lekezetben a tábea osztály munkájában ak-
tívan vett részt. 

1985-ben Orosházára költöztek, ahol fér-
jével közösen sokáig takarítottak és végezték a 
gondnoki munkát a gyülekezetben. Mindig szí-
vesen látott vendégül másokat.

2016 decemberében lányával Nyírbog-
dányba költöztek.

Egy szívinfarktust leszámítva nem volt ko-
molyabban beteg. Az utolsó években romlott a 
látása és a hallása, de megtanulta a tablet keze-
lését és örömmel olvasta rajta a Bibliát, E. G. 
White könyveit, és hallgatta az istentisztelete-
ket, énekeket. Istenre bízva és hagyatkozva élte 
az életét, minden találkozáskor és telefonhívás-
kor elmondta, imádkozom értetek. Az utolsó 
másfél hetet leszámítva a gyülekezetbe is el 
tudott menni, és otthon is tevékenykedett. 

Halála előtt másfél hétig volt beteg, akkor 
komoly fájdalmai voltak, napról napra gyengült. 
A jó Isten meghallgatta a kérését, álmában érte 
a halál 2018. augusztus 26-án hajnalban. Ápri-
lisban töltötte be a 92 évet.

Emléke szívünkben él, a feltámadás remé-
nyében várjuk a találkozást!

A. A.

  

Búcsúzunk...

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

(János  11:25)
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A D R A  h í r l e v é l

A Szolnoki Gyülekezet gondozásában 
romamisszió zajlik Tiszabuárn. Öten va-
gyunk megkeresztelkedett gyülekezeti 
tagok, de a családtagjainkkal, barátkozó-
inkkal együtt akár húszan-harmincan is 
összejövünk a péntek esti evangelizáció-
kon vagy a szombatnapokon.

Nagyon szeretjük tanulmányozni a 
Szentírást az egyre inkább szépülő gyü-
lekezeti épületünkben, ahol emlékezetes 
karácsonyi ünnepséget szerveztünk a szol-
noki anya-gyülekezetünk és az ADRA se-
gítségével. Nagy volt ám a sürgés-forgás!

Az ünnepség alatt kiosztottuk az ado-
mányokat, gyülekezeti karácsonyfát állítot-
tunk, amin gyönyörű szép igeversek voltak 
a díszek, és sütöttünk-főztünk!

Az egyik igevers egy olyan 15 éves 
fiúhoz került, akit eldobtak a szülei, és az 

egyik gyülekezeti tagunk vette 
magához a hat gyermeke mel-
lé, azért, hogy a fiú ne kerüljön 
be az intézetbe. És tudjátok, mi 
volt az igevers, amit éppen ő 
kapott meg? „Hát elfeledkezhe-
tik-é az anya gyermekéről, hogy 
ne könyörüljön méhe fián? És 
ha elfeledkeznének is ezek: én 
te rólad el nem feledkezem” 
(Ézs 49:15). Áldott alkalom 
volt, és bizony 50-en is lehet-
tünk a kicsiny gyülekezetünkben!

Aztán vittünk élelmiszercsomagokat 
súlyosan rászoruló családoknak, majd 
utána gondoltunk egyet, és az egyik gyü-
lekezeti házaspárunk anyagi támogatásá-
val főztünk nekik 130 adag ennivalót. Sőt 
mivel a gyerekek pampuskát is kértek, 

ezért a rákövetkező hét vasárnapján sütöt-
tünk nekik 220 db fánkot is!

Egy – három hete született kisbabán-
kat – rövidesen bemutatjuk Urunknak és 
reménykedünk, hogy a Szentlélek veze-
tése által nemsokára keresztelkedik egy 
fiatal házaspárunk. Eközben sokat imád-
koztunk és mindezekért sokszor mondunk 
hálás köszönetet Istennek.

Nagyon szeretünk énekelni, ezért a 
28-as számú hiténekkel búcsúzunk: „Jöjj, 
mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szív-
vel! Mert rajtunk itt az Úr nagy csodadol-
got művel!"

Köszönjük szépen, hogy a közös gyü-
lekezeti szolgálataink örömeit megoszt-
hattuk veletek. A tiszaburai romagyüleke-
zet nevében:

Rinkó Sándor
bibliamunkás, ADRA-önkéntes

Romamisszió Tiszaburán

2019. január 14-én az ADRA és a Ke-
let-Magyarországi Speciális Mentő Egye-
sület közösen gyakorolta a jégről-mentés 
technikáját a nyíregyházi tűzoltók szol-
gálatban lévő csoportjával, akik három 
tűzoltószerrel vettek részt az eseményen. 
A gyakorlatot megelőzően rövid oktatást 
kaptak a résztvevők a jégről mentés sza-
bályairól, a mentett személy ellátásáról. 

A gyakorlat érdekessége az volt, hogy 
az enyhe időjárás miatt az olvadó jégfel-
színen történt a szimuláció. A 8 cm-es jég 
elméletileg ugyan elbír egy embercsopor-
tot, ám a hízásban lévő jég erősebb, míg 
az olvadó jég törékenyebb, kevésbé ter-
helhető, ráadásul táblásan törik (a letört 
tábla visszafordul, és a bajba jutott nem 
feltétlen tud a felszínre jutni), így veszé-
lyesebb is. Balesetek is nagyobb eséllyel 

alakulnak ki olvadó jégen, és a mentés is 
nagyobb kihívást jelent ilyenkor.

A résztvevők különféle mentőeszkö-
zökkel gyakorolták a megközelítést és a 

kiemelést, illetve volt lehetőség jég alatt 
rekedt búvár számára önmentési technika 
gyakorlására is: késsel a jégpáncélt alulról 
kifúrva, a légzőcsövet kidugva a levegő el-
fogyása esetén is megelőzhető a fulladás.  

Sitkei Zoltán
ügyvezető igazgató

Jégről mentési gyakorlat

ÉtelosztásKarácsonyi ajándékdoboz

Önkénteseink élelmiszercsomagokat osztanak


