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A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja  2020. február 29.

Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

Megjelenik: havonta  XXII. évfolyam 2. szám

Idén március 13–15. között kerül  
megrendezésre egyetemisták, fiatal  
felnőttek részére az Értékteremtő  
Konferencia az Ifjúsági Szolgálatok 
Osztálya és a Dunamelléki Egyházterület 
szervezésében.

A konferencia célja tartalmas, gondolko-
dó lelki és keresztény életre nevelés. A 
téma megközelítésével szeretnénk moti-
vációt adni az értelmes keresztény tapasz-
talat és Jézus követésének valós megta-
pasztalására. Megerősíteni a fiatal felnőtt 
generációban, hogy Jézus követése ma is 
értéket ad az életünknek, értéket teremt a 
világunkban.

Egyre nagyobb szükség van olyan 
alkalmakra, amelyek a ma emberének 
szólnak, mivel sajnos ma a kereszténység 
nagy kísértése: elve-
szíteni a kapcsolatot a 
jelennel és a jövővel. 
Isten valósága mindig 
összeköt a jelennel, mi-
közben segít megcéloz-
ni a jövőt.

Szükségünk van 
„újratölteni” az evangé-
liumot Isten valóságá-
val és lemondani a „sa-
ját” evangéliumunkról!

Az előadások, 
workshopok Isten 
evangéliumának cso-
dáját, világunkban és 
életünkben való helyét fogják körüljárni 
motiválva a résztvevőket annak megta-
pasztalására.

A plenáris előadások címei:
  Péntek este: A nagy kép újratöltve: 

történetek, amelyek érdekelnek;

  Szombat reggel: A ritmus újratöltve: 
helyére tenni az eredeti tervet;

  Szombat este: Identitás újratöltve: két 
világ között;

  Vasárnap reggel: Misszió újratöltve: 
egy botrány tanulságai

A konferencia főe-
lőadója dr. Tihomir 
Lazić (lásd balra a ké-
pen). A Transzeurópai 
Divízió egyetemistá-
kért végzett szolgála-
tának (Public Campus 
Ministries) a vezetője, 
a Newboldi Egyetem 
tanára. Szakterülete a 
rendszeres teológia, ek-
kléziológia, különösen 
adventista vonatkozás-
ban. Doktori fokozatát 
az Oxfordi Egyetemen 
szerezte.

Tihomir és felesége, Kärt, családjuk 
legújabb tagjával, Rubennel Angliában 
élnek. Szolgálatának és életének fő haj-
tóereje az ismeretlen felfedezésének és 
csodájának a megtapasztalása az Isten és 
az Istenben hívő életében.

A konferencia helyszíne: Budapest
  Pénteken és vasárnap: Terézvárosi 

Adventista Gyülekezet, Székely Ber-
talan utca 13.

  Szombaton: Dürer rendezvényház, 
Ajtósi Dürer sor 19–21.
Kezdés: március 13., péntek 18.00 óra
Facebook esemény: https://www.

facebook.com/events/198669994599043/
A részvétel ingyenes, de regisztráci-

óhoz kötött! Regisztráció: ertekteremto.
org/regisztracio

Palotás Kristóf
Ifjúsági Szolgálatok Osztálya

Evangélium újratöltve  
a XXI. században

Értékteremtő Konferencia 20+
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2020. január 26-án került megszervezésre 
immár kilencedik alkalommal a keresztény 
egyházak és a MAZSIHISZ bevonásával  
a keresztény–zsidó imaóra Budapesten,  
a terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz 
Plébániatemplomban. 

Az évről évre visszatérő imaalkalmon 
a Katolikus, Református, Evangélikus, 
Ortodox, Baptista, Metodista, Pünkösdi, 
Unitárius és az Adventista Egyház egy-
egy vezetője vesz részt. A Heted-
napi Adventista Egyházat Ócsai 
Tamás unióelnök képviselte.

A kezdeményezés a Keresz-
tény–Zsidó Társaság szervezé-
sében indult, bevonva a társaság 
munkájában résztvevő felekeze-
teket, és kimondott célja egymás 
megértése a közös imádság és pár-
beszéd jegyében. 

A keresztény egyházak közö-
sen átérzik azt a felelősséget, amit 
zsidó embertársaink felé közvetíte-
nünk kell, miszerint a holokauszt 
idején komoly mulasztás terhelte a ke-
reszténységet a hallgatás, és jó néhány 
esetben a cinkos együttműködés miatt. 
Ennek a történelmi ténynek a hátterén 
rendkívül fontos, hogy tevőlegesen is ki-
fejezzük: elismerjük, hogy a zsidóság és a 
kereszténység hite közös alapokon nyug-
szik, az Ószövetség Istene és az Újszövet-
ség Istene ugyanaz. Ma különösen nagy 
szükség van arra, hogy hidakat építsünk, 
hiszen világszerte növekszik a zsidógyű-
lölet, az antiszemitizmus.

A Hetednapi Adventista Egyház vi-
lágszerte elkötelezett a más vallási közös-
ségekkel folytatott párbeszéd iránt. Ennek 
érdekében alapította meg a Generálkonfe-
rencia a Nemzetközi Zsidó–Adventista Ba-
rátság Központot (World Jewish Adventist 
Friendship Center), mely „nemzetközi szer-
vezet elkötelezett, hogy munkálja a megbe-
csülést, párbeszédet, megértést, nevelést és 
kutatást Izrael és az egyház, különösen a 
zsidóság és az adventisták között.” A Ma-
gyar Unió keretein belül is működik az  
Adventista–Zsidó Barátság Szolgálat.

Egyházunk jelenléte egy ilyen alkal-
mon messze túlmutat önmagán, és kifeje-
zi, az adventisták testvérként és barátként 
tekintenek zsidó embertársaikra. Az egy-
ház távolmaradása pedig azt az üzenetet 
közvetítené a világ felé: az adventisták 
nem vállalnak közösséget a holokausztot 
elszenvedő zsidó felebarátainkkal.

Egyházunk nemzetközi gyakorlata 
szerint és meggyőződéssel veszünk részt 

Magyarországon is 
ezeken az alkalma-
kon.

Ellen G. White 
több alkalommal írt 
a más felekezetekkel 
való kapcsolatról, 
párbeszédről és kö-
zös imádkozásról:

„ L e l k é s z e i n k 
törekedjenek a fele-

A Transzeurópai Divízió Év végi Tanácsülé-
sén (2019. november 21–24.) került elfo-
gadásra az alábbi állásfoglalás Ted Wilson, 
a Generálkonferencia elnökének személyes 
előterjesztése alapján. A dokumentumot a 
Magyar Unió Unióbizottsága elfogadta az 
év végi Plenáris Unióbizottsági ülésén, ame-
lyen az Unióbizottság tagjain kívül az unió 
osztály- és intézményvezetői, valamint a két 
egyházterület bizottsága is részt vett.

Partneri/megfigyelői kapcsolatok alapelvei  
ökumenikus szervezetekkel

A partnerség alapelve semmilyen esetben nem jelent csatlakozást az ökumenizmushoz, az 
egyházak egy ernyőszervezet alá csatolása értelmében.

A Hetednapi Adventista Egyház nem lesz tagja egyetlen olyan központosított kor-
mányzattal rendelkező ökumenikus szervezetnek sem, amely bármilyen módon beleavat-
kozna az egyház hitelveibe vagy annak szabadságába, hogy megossza üzenetét és végezze 
misszióját mindenki irányában, vagy beavatkozva az egyház Működési Szabályzatába.

Miközben a társadalom jóléte érdekében a partnerség szükségessé válhat, ahogyan azt 
Ellen White javasolta a mértékletesség ügye kapcsán, a partnerség semmilyen esetben nem 
jelent tanításbeli szövetséget vagy egységet, amely a hetednapi adventisták megkülönböz-
tető hitelveinek eltörlését jelentené, mint például a szombat, a második eljövetel, a szentély, 
Krisztus áldozatának elégséges volta, Krisztus főpapi szolgálata és királyként való eljövetele, 
aki megalapítja Isten örök országát.

Egyházak közötti találkozók alkalmával a hetednapi adventisták nem fognak részt ven-
ni semmi olyan tevékenységben, amelyet más keresztények szentségként/(sákramentum-
ként)1 értelmeznek.

Az úgynevezett lélek halhatatlanságáról általunk vallott bibliai tanítás értelmezése ki-
zár minden olyan gyakorlatot, mint a szentek közbenjárása, halottakért való imádság, vagy 
bármely szinkretista jellegű istentiszteleti imádás.

Az elv, miszerint az egész világ az örökkévaló evangélium misszióterülete, magában 
foglalja az egyházközi kapcsolatainkat is, amelyben a párbeszéd missziós lehetőség.

A Hetednapi Adventista Egyház CEC partnerségre2 lépő uniójának tagságát iránymu-
tatás céljából átláthatóan tájékoztatni kell a partnerség keretében történő aktivitásokról.

Proaktív erőfeszítések szükségesek annak érdekében, hogy az egyház tagjai számára vilá-
gossá váljon a kontextualizált egyházközi kapcsolatok természete, különös tekintettel Jézus 
parancsára, miszerint legyünk só és világosság, amely elvegyül és megosztja az igazságot, vala-
mint hogy megértsék Ellen White tanácsait az egyházközi kapcsolatokra vonatkozóan.

Keresztény–zsidó imaóra a holokauszt nemzetközi 
emléknapja előestéjén

1  Megjegyzés: mint például az úrvacsora.

2  Itt az angol szöveg a CEC nevű felekezetközi szervezetet nevesíti, mely a Council of European Churches,  
de a szabályba beleértendő bármely hasonló szervezet.

Erdő Péter érsek és Darvas István főrabbi (balról jobbra)

Ócsai Tamás unióelnök Igét  Ócsai Tamás unióelnök Igét  
olvas az imaóránolvas az imaórán
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„Míg a kisgyermekek könnyen szerethe-
tőek, addig a tinik az a korosztály, amely-
nek a viselkedését nem könnyű elviselni, 
hát még szeretni. Lázadnak, a maguk útját 
keresik” – így indította Kerekes Szabolcs, 
a ReMa Alapítvány munkatársa 2019. no-
vember 10-én a Budapest Újbudai gyüle-
kezetben megtartott országos Gyermekta-
nítók és szülők képzését.

A tinik azok a 11-14 évesek, akiknek 
bizonytalan az identitásuk: már nem sze-
retik, ha gyerekeknek nevezzük őket, de 
nyilvánvalóan még nem is felnőttek. A 
testükben végbemenő változások hatására 
tele vannak félelemmel, csúnyának, eset-
lennek érzik magukat, és azt gondolják, 
hogy ezentúl már csak ilyenek maradnak. 
Eddigi gyermeki hitüket megkérdőjelezik, 
elutasítják (lehet, hogy nem is tudatosan), 
de mindenképpen újraépítik a hitüket. A 
korábbi módok, ahogyan a bibliai történe-
teket elmeséltük nekik, már meseszerűen 
hangzanak a számukra, gyerekesnek élik 
meg. Érzelmileg és identitásukban olyan 
gyors és speciális változások vannak, 
hogy azzal, hogy keresztény igazságokkal 
„bombázzuk” őket (pl. imádkozz és olvasd 

a Bibliát mindennap), nem érjük el őket. 
Igyekezzünk a problémáikra egyedi üzene-
tekkel válaszolni. Jó beszélgetési téma pél-
dául a tisztelet, a harag, a félelem, a társa-
ság nyomása, a férfi/női identitás szépsége 
stb. A Biblia tele van a tinédzser korosz-
tályhoz kapcsolódó üzenetekkel.

A mintegy 25 résztvevő nem csak a 
tinédzser (11-14 év) és kamasz (14-18 év) 
lélek jellegzetességeit ismerhette meg, az 
előadó rávilágított arra is, hogy a tiné-
dzserekkel folytatott munka elsősorban 
közösségépítésből (közösség Istennel és 
egymással) és nem ismeretátadásból áll.

A gyülekezeti tinédzsercsoport nem 
természetes közösség. Azért jönnek ide a ti-
nik, mert szüleik ebbe a közösségbe járnak. 
Míg egy sportklubban, zenekarban azonos a 
gyerekek érdeklődési köre, egy gyülekeze-
ti tinédzsercsoportról ez nem mondható el. 
Egy tanítónak heti 2-3 óra áll a rendelkezé-
sére, hogy közösséget formáljon a fiatalok-
ból. Egy jó közösség olyan, ahol a tini azt 
érzi, hogy elfogadják, ahol jól érzi magát. 
Forduljunk feléjük megértéssel, akkor is, ha 
olykor furcsán viselkednek (végigvihogják 
az órát), esetleg lázadnak dolgok ellen. A 
cél az, hogy a gyerekek barátokká váljanak, 
hogy segítsünk nekik megtalálni az utat egy 
egészséges hit kialakításához, hogy legyen 
egészséges csoporttudatuk, hogy tudják mi-
ért tartoznak ehhez a közösséghez (már nem 
csak a szüleik miatt). 

A közösségépítés eszköze lehet:
– A művészet (pl. dráma, báb, pan-

tomim csoport). Határozzunk meg egy 
értelmes célt, legyenek fellépési lehetősé-
gek a gyülekezetben és azon kívül is.

– A zene (dicsőítő csoport, zenekar). 
Időnként vezessék a tinik a gyülekezetben 
a dicsőítést, éneklést.

– Sport (foci, röplabda, különböző já-
tékok).

– Szeretetszolgálat (mozgássérültek, 
öregek, értelmi fogyatékosok között). 
Olyat csinálhatnak, aminek értelme van, 
és ez magasabb szintű cél, mint például 
egy kosárlabdacsapat. Ez a tevékenység a 
személyiségük fejlődésében nagyon sokat 
segít.

Köszönjük Szabolcsnak, hogy segített 
nekünk megérteni a kamaszok gondol-
kodásmódját, a tini közösség mibenlétét 
és fontosságát, valamint gyakorlati taná-
csokkal látott el bennünket egy befogadó, 
interaktív, kooperatív és érzelemteljes ti-
niközösség kialakításához!

Ezúton szeretném megköszönni az 
Újbudai Gyülekezet lelkészeinek, hogy 
rendelkezésünkre bocsátották az imater-
met, a gyermektanítóinak pedig a szívé-
lyes vendéglátást és meleg teát!

A következő képzés, amelyet a Csa-
ládi Osztállyal közösen tartunk, 2020. 
november 15-én lesz. Vendégelőadónk 
Karen Holford, a divízió Családi Osztá-
lyának vezetője, a 100 kreatív módszer 
könyvsorozat szerzője lesz. Szeretettel 
várjuk a tanítókat, a szülőket és az érdek-
lődőket!

Mihalec Dóra
Gyermekszolgálatok Osztálya

Kerekes Szabolcs előadóKerekes Szabolcs előadó

Hogyan kössük le a tiniket?
A tinédzserek hitoktatása

kezetek lelkészeivel kapcsolatba kerülni. 
Imádkozz értük és velük, akikért Krisztus 
közbenjár. Ünnepélyes felelősség terheli 

őket. Mint Krisztus hírnökei, tanúsítsunk 
mély, komoly érdeklődést a nyáj e pászto-
rai iránt” (6T.78.).

„Alkalmad nyílhat, hogy 
más egyházakban beszélj. Eze-
ket az alkalmakat felhasználva 
emlékezz az Üdvözítő szava-
ira: »Legyetek okosak, mint 
a kígyók, de szelídek, mint a 
galambok«. Ne ébreszd fel az 
ellenség rosszindulatát vádas-
kodó beszéddel. Így elzárod 
az utat az igazság előtt. Vilá-
gos, rövid üzeneteket kell hir-
detnünk. Azonban vigyázz, ne 
kelts ellenállást… Tartózkodj 

minden kemény kifejezéstől. Szavadban, 
cselekedetedben légy bölcs az üdvösség-
re, mutasd be Krisztust mindazoknak, 
akikkel érintkezel… Csodálatos eredmé-
nyeket láthatunk, ha Krisztus lelkületével 
övezve lépünk munkába” (Evangelizálás. 
262.).

Ócsai Tamás
unióelnök

Fotók: Merényi Zita/Magyar Kurír
Fekete László, a Dohány utcai  Fekete László, a Dohány utcai  

Zsinagóga főkántorának énekszolgálataZsinagóga főkántorának énekszolgálata
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Mitől olyan a mai világunk, amilyen? Mi 
okozza a 21. században ezt a soha nem 
látott mennyiségű és méretű változást? 
Sokan keresik ma, mi határozza meg a 
helyzetünket az életben, a világban? 

Jézus az építkezés és az életvezetés 
helyes logikáját állítja párhuzamba Mt 
7:24-ben („Valaki azért hallja én tőlem 
e beszédeket, és megcselekszi azokat, 
hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a 
kősziklára építette az ő házát”). Vagyis, 
Jézus arra mutat rá, hogy mai világunkat, 
a hatalmas mértékű változás okát, akkor 
értjük meg, ha életünknek, világunknak a 
helyes alapját értjük.   

Az nyilvánvaló, hogy egy házban 
akkor lehet nyugodtan élni, dolgozni, ter-
vezni, ha a ház alapja megfelelő, szilárd. 
Jézus idejében ez a megfelelő alap a kő-
zet, a szikla volt. Ma talán ezt úgy mon-
danánk, az egybefüggő, megfelelő méretű 
vasbeton alap. 

De mi az életvezetésünk stabil alapja? 
Na erről szól a Biblia sáfársági tanítása! 

A sáfár tudja, hogy tartozik valakihez, 
az Urához, Teremtőjéhez! Ez igazából 
olyan egyszerű, hogy azt mondhatná va-
laki, hogy ennél azért bonyolultabb kell 
legyen a helyzet! 

Azt kell mondjam, valóban túl egy-
szerűnek látszik, de csak annak LÁT-
SZIK! Mert valójában ennek az egyszerű 
értelmezés felborulásának köszönhetően, 
rengeteg megoldhatatlannak látszó bo-
nyodalmat vettünk a nyakunkba! 

Vegyük például a mai nagy társadalmi 
kérdéseket, a család, a generációk hatal-
mas kérdéskörét, vagy akár a gendertéma 
hatalmas, lélegzetelállító kérdését. 

Ma vitatják minden szinten, egyete-
meken, társadalmi szinten, törvényhozó 
testületek, politikai testületek, hogy a 
hagyományos családmodell érvényes-e 
még ma is a 21. században. Haladónak 
minősíthető-e ma vagy dekadensnek, ma-
radinak? 

Csak felteszem ezt az egyszerű kér-
dést: Ha a mai ember tudná természetsze-
rűen, hogy egy családhoz tartozik, gyer-
mekként, testvérként, apa, anyaként, akkor 
ma lenne ekkora társadalmi, törvényértel-
mezési, politikai küzdelem, hogy a család 
az fontos vagy nem? Nem itt keresendő az 
oka, hogy egy mai férfi vagy nő bizonyta-
lan, mondja-e a gyerekének, melyik nem-
hez tartozik? Sorolhatnám még! Erre gon-
dolok, amikor azt mondtam, hogy fontos a 
gondolkodási alap.

A Biblia arról tanít, hogy a Teremtőnk 
családi életre teremtett meg minket. Ha ez 
a gondolkodásom alapja, akkor eszerint 
rendezem az életemet! Ha azonban más 
alapot választok, mondok erre egy példát: 
a „haladás” szempontját. Csak gondold 
végig röviden! Ha ezt teszem a gondolko-

dásom kiinduló pontjává, nem a teremtést, 
akkor érthető lesz, hogy ami volt a múlt-
ban, attól el akarok fordulni és keresek 
valami új, általam „haladónak” minősített 
szempontot. Az viszont semmiképpen 
nem a „hagyományos” alap lesz, mert az 
egyszerűen a múlté! A hagyományost túl 
akarom lépni, hiszen valami „haladó” ala-
pot akarok keresni magamnak, és az lesz 
a „haladó” nekem, ami a vágyaimat job-
ban visszatükrözi, és nem a múlt ismert 
kötöttségeit hangoztatja. 

A sáfár tisztában van azzal, ki hatá-
rozta meg az élet alapját. Az, akitől kapta 
az életet. Az fektette le a gondolkodásom 
alapját is.

Zarka Péter

Sáfárság – Milyen alapra építesz?

Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy 
dr. Kormos Eriket, az Újszövetségi Tan-
szék vezetőjét, a korábban meghirdetett 
pályázati eljárás alapján az Adventista 
Teológiai Főiskola Igazgatótanácsa a 
Szenátus előterjesztése szerint 2020. feb-
ruár 1. napjától határozatlan időre főisko-
lai docenssé nevezi ki.

A kinevezéssel kapcsolatos szolgála-
ti feladatokról, a szolgálati beosztásról a 
főiskola Foglalkoztatási és Követelmény-
rendszerében lehet tájékozódni. 

Életére és szolgálatára Isten áldását 
kívánjuk!

ATF

Kormos Erik kinevezése főiskolai 
docenssé

Szeretettel tájékoztatunk Mindenkit,  
hogy a 2020/2021. évre vonatkozó  

Felvételi tájékoztatónk  
megjelent!  

Bővebb információ az ATF honlapján  
(www.atf.hu), nyomtatványainkon 

vagy a Tanulmányi Osztály  
elérhetőségein keresztül érhető el. 

Letölthető innen:  
https://atf.hu/felveteli-tajekozta-

to-2020-21/

ATF
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Kedves Testvérek! Miközben várjuk azt az 
időt, amikor Isten eltöröl minden betegséget, 
bajt és halált, lehetőséget ad együttműködni 
vele életünk és egészségünk megőrzése érde-
kében. Még mielőtt a világ bármit tudott volna 
a fertőzések terjedéséről, a kórokozók jelenlé-
téről, Isten világos higiéniai szabályokkal véd-
te meg népét Egyiptom betegségeitől. Isten 
népének ma is erkölcsi kötelessége mindent 
megtenni, hogy megelőzze, illetve megállítsa 
a betegségek terjedését. 

Az Adventista Egyház felhívja a tagság 
figyelmét a koronavírus (2019-nCoV) és az 
influenzavírus okozta betegségek megelőzésé-
re. A bibliai próféciák figyelmeztetnek az utol-
só időkben egyre sűrűsödő járványokra, beteg-
ségekre, amelyek bennünket is érinthetnek. Az 
egészséges életmódot és a bibliai prevenciót 
hirdető egyházként kötelességünk józanul, a 
bibliai elvekkel összhangban reagálni ezekre. 
Ezen betegség fertőző betegség, ami azt jelen-
ti, hogy a megbetegedés kockázatát higiénés 
előírások betartásával lehet csökkenteni, az 
egészséges életmód alapelveinek betartása se-
gíti az immunrendszer általános ellenállóságát 
és a felgyógyulásban is előnyt jelenthet, de 
nem véd a fertőzéstől. 

A vírussal kapcsolatos félelmeket fokozza 
az, hogy új vírussal áll szemben az emberiség, 
aminek pontos veszélyeit vagy lefolyását nem 
ismerjük, ahogyan jelenleg védőoltás sem 
érhető el. Ezen félelmek pánikhoz, és akár 
idegengyűlölethez is vezethetnek. Isten Igéje 
azonban erre biztat: ,,Mert nem félelemnek 
lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és 
szeretetnek és józanságnak lelkét” (2Tim 1:7). 
Ennek jegyében ismertetjük veletek az alábbi 
elővigyázatossági intézkedéseket, melyeket 
kövessünk a gyülekezeteinkben. 

Mit tudhatunk jelenleg a betegségről? 
A koronavírus által okozott betegség lefolyása 
személyenként változik, és az enyhe tünetektől 
kezdve, akár kórházi kezeléssel és halállal is 
végződhet. A betegség magas lázzal kezdődik, 
majd száraz köhögéssel folytatódik, végül egy 
hét elteltével légzési nehézségek és légszomj 
alakul ki, melyek azonnali orvosi kezelést igé-
nyelnek. Érdekes módon a betegség nagyon 
ritkán okoz orrfolyást és tüsszögést, ugyanis a 
tüdő alsóbb régióit támadja. A betegség csepp-
fertőzéssel terjed. Az eddigi híradásokból úgy 
tűnik, hogy a betegség azokra veszélyes első 
sorban, akiknek van már valamilyen krónikus 
betegsége. A vírus mára emberről emberre ter-
jed, és már a lappangási idő alatt fertőz, ezért 
vezettek be több helyen karantént is. Ameny-
nyiben járvánnyá válik a koronavírus, az első 

félév végére várják a lecsengését. Habár a 
vírust Magyarországon még nem mutatták 
ki, a megjelenését elkerülhetetlennek látják a 
szakemberek.

SZEMÉLYES ÓVINTÉZKEDÉSEK:
1.  Aki a tüneteket érzékeli autóval vagy 

taxival, tömegközlekedés kerülésével, 
forduljon haladéktalanul orvoshoz! 
Eközben kerülje annak lehetőségét, 
hogy másokat megfertőzzön: használjon 
kesztyűt, maszkot. 

2.  Nagyon fontos, hogy azok, aki megbeteg-
szenek, belázasodnak, maradjanak otthon, 
és ne menjenek közösségbe. Abban az 
esetben is, ha hozzátartozónk betegedik 
meg, kerüljük: a közösséget két hétig. 

3.  Tüsszögés és köhögés alkalmával el kell 
takarni a szájat, de nem kézzel, hiszen ez 
segíti a fertőzés terjedését, hanem egyszer 
használatos papír zsebkendővel vagy akár 
a kabát/ruha ujjával. 

4.  A fertőzés megakadályozása érdekében 
fontos a kéz gyakori fertőtlenítése, főleg 
étkezések előtt. Erre elegendő a meleg 
vizes szappanos kézmosás, ami lega-
lább 20 másodpercig tartson. 

5.  Mindenki kerülje az arc, főleg a száj, 
szem és orr érintését mosdatlan kézzel. A 
közhiedelemmel ellentétben a szájmaszk 
nem akadályozza a vírus terjedését, ha-
nem leginkább azt akadályozza meg, 
hogy valaki az arcát megérintse fertőzött 
kézzel.

KÖZÖSSÉGI ÓVINTÉZKEDÉSEK:
1.  Figyeljünk oda azokra, akik betegek 

– különösen az idős és/vagy krónikus 
betegekre –, kísérjük figyelemmel az ál-
lapotukat, ha kell, értesítsük az orvost, 
és az óvintézkedések betartása mellett 
segítsünk személyesen, amennyiben ez 
ajánlott az adott esetben. 

2.  Kerüljük a fizikai érintkezés bevett társa-
dalmi formáit, mint például a kézfogást, 
az arcok érintkezését, és a puszit. Ameny-
nyiben mégis kézfogásra kerül sor, utána 
mindenképp fertőtlenítsük a kezünket.

3.  Biztosítsuk a szappannal és meleg fo-
lyóvízzel történő kézmosás lehetőségét, 
figyeljünk, hogy a szappan ne fogyjon ki. 

4.  Használjunk eldobható papír kéztörlőt a 
járvány lecsengéséig. 

5.  Az előtérben helyezzünk el alkoholos 
kézfertőtlenítő szert, melyet érkezéskor 
használjon mindenki. 

6.  Rendszeresen fertőtlenítsük azokat a fe-
lületeket, amelyeket az emberek megfog-

nak (kilincsek, ajtók, kapaszkodók, vil-
lanykapcsolók, asztalok, gyermekek által 
használt felületek, kézzel működtetett 
karok/kapcsolók, stb.) minden közösségi 
alkalom után, akár napközben többször 
is. Erre vásárolható fertőtlenítős törlő-
kendők és spray-k (Sanytol, Florasept, 
Domestos stb.)

7.  Különösen vigyázzunk a fertőtlenítésre 
és a higiénia betartására úrvacsorák és 
közös étkezések alakalmával: felületek 
fertőtlenítése, a kelyhek használatának 
felfüggesztése, stb. A szolgálattevők 
a kenyér megtörése előtt nyilvánosan 
használjanak kézfertőtlenítőt. 

TOVÁBBI ÓVINTÉZKEDÉSEK: 
1.  Amennyiben egyes városokban/régiók-

ban járvány alakulna ki, úgy a közössé-
gi alkalmak korlátozása válhat szüksé-
gessé a helyi hatóságok felhívása vagy 
önkéntes korlátozás alapján. 

2.  Amennyiben hivatalos állami szervek 
további óvintézkedéseket javasolnak, 
úgy ezeket tartsuk be.

Szeretnénk arra is felhívni a figyelmet, hogy 
tartózkodjunk a betegséggel és az esetlege-
sen kifejlesztett oltással kapcsolatos össze-
esküvés-elméletek „gyártásától" és terjesz-
tésétől. Nem méltó hozzánk belekeveredni 
üzleti, politikai és más világi lobbik egymás 
ellen folytatott tevékenységébe. 

Az orvoslás vívmányainak igénybe vé-
tele nincs ellentétben a hit gyakorlásával. 
,,Isten nem biztat bennünket arra, hogy meg-
teszi helyettünk azt, amit mi is megtehetünk 
magunkért” – mondja E. G. White (Selected 
Messages. 2. kötet, 346. old.), aki maga is pél-
dát mutatott kora orvosi felfedezéseinek alkal-
mazásában. ,,... folyamatosan időszerűsítette 
egészségügyi tanácsait, ha újabb bizonyíté-
kokhoz jutott. Amikor orvosilag már lehetővé 
vált a vérátömlesztés, erre a kezelésre irányí-
totta dr. Kress figyelmét, aki beteg volt. (...) 
Egy hasonló példa a himlő elleni védőoltás 
esete. Míg vízgyógyászatot propagáló kortár-
sai ellenezték a védőoltások alkalmazását, El-
len White maga kérte az oltást, és erre biztatta 
személyzetét is. Ellen White haladó szemlé-
letű egészségügyi reformer volt, aki Istennek 
adott dicsőséget a tudomány vívmányaiért” 
(lásd: Az Egészségügyi Szolgálatok kéziköny-
ve. 111. old., Advent Kiadó, 2003.) 

A Biblia higiéniai elveinek ismerete, 
elődeink példája és egyházunk egészségügyi 
szakembereinek tanácsai késztessenek meg-
fontolásra, gondolkozásra és felelős közössé-
gi cselekvésre. 

Testvéri szeretettel: 

Ócsai Tamás unióelnök,  
Dr. Ősz-Farkas Ernő ESZO vezető

Az Egészségügyi Szolgálatok 
Osztályának felhívása a koronavírus 
és az influenzajárvány kapcsán
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2020. február 8-án és 9-én Hitéleti és Kö-
zösségi Napokat tartottunk. A rendezvény 
célja – melyet terveink szerint minden fél-
év elején és végén tartunk –, hogy a kü-
lönböző évfolyamokhoz és szakirányok-
hoz tartozó hallgatók időről időre együtt 

lehessenek, és az intézmény erősíthesse 
bennük az összetartozás érzését, továbbá 
lelki támaszt, segítséget biztosítson.

A délutáni órákban tartott konzultáci-
ók elsősorban azt a célt szolgálják, hogy 
a nappali és levelező hallgatók együtt 

tölthessenek néhány előadást, 
ami újszerű élményt adhat az 
egyébként kis létszámú csopor-
tokban tanulóknak is.

A rendezvény távlati cél-
ja még, lehetőséget teremteni 
külsős személyek számára az 
intézmény és különösen a teo-
lógia tudományának megisme-
résére. Abban a reményben is 
tesszük ezt, hogy leendő hall-
gatóink érdeklődését felkeltsük 
a bibliai tudomány iránt.

Az esemény során együtt tartott is-
tentiszteletek, éneklés, közös étkezések 
és egyéb játékos programok alkalmával 
mindnyájan együtt lehettünk az első ATF 
Hitéleti és Közösségi Napon, és egy mély 
lelki-közösségi élménnyel kezdhettük 
meg a 2019/2020-as tanév tavaszi félévét.

ATF

Hitéleti és Közösségi Napok az ATF-en

Sándorfalva egy 8700 fős kisváros az or-
szág déli sarkában. Egy éve indítottunk itt 
egy előadás-sorozatot, amellyel havonta 
egyszer inspiráljuk a résztvevőket a tel-
jesebb családi életre és a boldogabb há-
zasságra. Most elérkezett az ideje, hogy 
kicsit közelebb vonjuk az eddigi 60-100 
résztvevőt. 

A Sándorfalvi Kulturális Központtal 
karöltve megszerveztünk egy gyertyafé-
nyes vacsorát azoknak a pároknak, akik 
eddig is kitartóan jöttek az előadásokra. 
A meghívást 38 pár fogadta el. Közel 80 
ember ünnepelt együtt február 14-én a 
gyönyörűen feldíszített Széchenyi Ifjúsá-
gi Közösségi Központban. Dr. Mihalec 
Gábor az előadásában kitért az elköte-
leződés fontosságára, majd arra kérte a 
párokat, fogalmazzák meg és mondják el 
egymásnak az új házassági fogadalmukat. 
A megható, érzelemdús szertartás alatt az 
egyik pár eldöntötte, hogy egy szinttel 
feljebb szeretne lépni a kapcsolatában és 
összeházasodik. A hit szerepéről is volt 

szó, aminek illusztrálására három fiatal 
és egy régebb óta fiatal pár adott bizony-
ságtételt a gyülekezetből. A vacsora alatt 
Győry-Zelencsuk Tímea előadóművész 
játszott jól ismert, romantikus slágereket. 
Néhány dal erejéig pedig Gábor is csat-
lakozott a zenei háttérhez. Igazi érzelmi 
csúcspontja volt az ünnepségnek egy 

szerelmes vers, Dobos 
Katalin színművésznő 
előadásában.

Ez a rendezvény 
ismét igazolta, hogy az 
embereket el lehet érni 
azokkal az értékekkel, 
amelyeket közösségünk 
képvisel, ám ehhez ösz-

szehangolt, tudatos munkára, igényesség-
re és a minőségben kompromisszumot 
nem ismerő hozzáállásra van szükség. Az 
evangélium ma is élő és ható. Eljut a szí-
vek és elmék legrejtettebb zugába is, és 
igazi változást hoz az emberek életébe!

Az előadás szövegét és kivetíthető 
anyagát a Családi Szolgálatok Osztálya 
minden lelkipásztornak rendelkezésére 
bocsátotta, így a rendezvényt az ország 
számos gyülekezete megszervezhette. 
Reméljük, hogy jövőre még többen csat-
lakoznak a kezdeményezéshez!

Családi Szolgálatok Osztálya

Örömkönnyek a szerelem ünnepén
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Keresztségi istentiszteletünk volt 2020. 
február 15-én gyülekezetünkben. Négy 
Gábor-család kötött szövetséget Istennel. 

Nemcsak a menyben volt ünnep és 
öröm ez alkalommal, hanem a keresztel-
kedő testvérekkel együtt örvendő gyüle-
kezet és a nagy családi közösség is hálás 
szívvel fordult Istenhez és örült együtt a 
keresztelendőkkel.

A keresztségi istentiszteleten Igét hir-
detett Henter Barna lelkész, aki  kiemelte, 
hogy a keresztelő-medence bár egy fon-
tos állomás egy keresztény életében, de a 
célba érkezéshez fontos mindennap Isten 
mellet dönteni, és a mindennapi teendők 
közepette vele haladni az úton.

Az alkalmat még ünnepélyesebbé tet-
te Bereczki Csaba pánsípos szolgálata.

Isten vezetését és áldásait kívánjuk a 
megkeresztelt családok részére!

Deák Klára és Vilmos

A hála és az öröm napja Pestlőrincen

A szerelem ünnepe című előadást, amit 
Mihalec Gábor osztott meg a lelkészekkel 
szabad felhasználás céljából – köszi Gabi! 
 –, három helyszínen tartottuk meg a 
miskolci, izsófalvai és kazincbarcikai 
gyülekezetek részvételével és közreműkö-
désével. Amennyi tapasztalatot, élményt, 
tanulságot kaptunk, az nem férne bele egy 
AdventInfóba, meg hát nem is minden 

való a nyilvánosság elé. 
Röviden: jó volt! Bőveb-
ben: nagyon jó volt! ;-) 

A három helyszínen 
családias lég körben, mintegy har minc há-
zaspárt részesíthettünk feledhetetlen él-
ményben, illetve egyéni megfigyelők is 
mindig akadtak, akik legközelebb már a 
párjukkal szeretnének jönni.

Miskolcon, a Fü-
zes utcai gyülekezet-
ben gyűltünk össze 
péntek este. Szerény 
vendéglátással készül-
tünk az előadás után, 
és meleg hangulatban, 
sok-sok beszélgetés-
sel jól eltelt az idő, 
a végén alig akartak 
elmenni a résztvevő 
párok.

Szombaton Izsófalván, a művelődési 
házban igazi falusi légkörben telt az este. 
Egy kicsit le is kellett fordítani az „üzene-
tet”, hogy mindenki megértse. Érdekes mó-
don itt fogytak legjobban Gábor könyvei.

Vasárnap Mezőkövesd-Zsóryban, egy 
étteremben ünnepeltünk. A szép környe-
zet és a finom vacsora is hozzájárult a 
meghitt elmélyüléshez, és az érzelmek 
áradása miatt itt volt szükség a legtöbb 
papír zsebkendőre.

Tele vagyunk tervekkel, ötletekkel, 
hogy jövőre hogyan, mit szervezzünk. A 
kicsi kezdet is örömteli, és mindig lehet 
tanulni, fejlődni. Mindenkit bátorítunk ha-
sonló kalandokra, megéri!

MM

3 helyszín, 3 hangulat,  
30 házaspár – az eredmény 
számokkal nem kifejezhető

Áldásos istentiszteletünk volt február  
8-án a Geszti és a Mezőgyáni Gyüleke-
zetünkben. A Női Szolgálatok képvisele-
tében Szőlősiné Nagy Annamária szolgált 
az Igéből, melynek üzenete a szívemig 
hatott.

A Szentíráson keresztül mutatta be 
azokat a nőket, akiknek az élete nem 

volt könnyű. Nagyon tetszett mindegyik, 
de mégis Mária története volt az, ami 
könnyeket csalt a szemembe. Így még 
senkitől nem halottam Mária történetét. 
Szeretetteljes és bölcs mondanivalója arra 
bátorított minket, hogy legyünk hű női 
munkásai szerető Istenünknek, és vegyük 
észre a természetben lévő, apró kis csodá-

kat, melyeken keresztül minden egyes nap 
üzen számunkra.

Köszönöm Istenünknek, hogy fel-
használta eszközeként Annamarit az Ige 
hirdetésére. A prédikáció elhangzása köz-
ben arra gondoltam, milyen boldog lenne 
most az ő tatája, Cséfán Gyuri bácsi – aki 
annak idején még engem is tanított –, ha 
tudná, hogy itt szolgál, abban a gyüleke-
zetben, aminek ő az alapító tagja volt már 
több mint 30 éve!

KLné

Női Szolgálatok Nap Geszten és 
Mezőgyánon
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Örömmel tájékoztatlak benneteket arról, 
hogy egy karácsonyi adománygyűjtési 
akció került megszervezésre a Budapesti 
Távhőszolgáltató Zrt.-nél (FŐTÁV Zrt.), 
valamint annak leány- és unokavállalatai 
munkatársai körében. A vállalat a Főváro-
si Önkormányzat tulajdonában álló társa-
ság, amely az önkormányzat kötelező táv-

hőszolgáltatási közszolgáltatási feladatát 
látja el Budapesten. A gyűjtés lehetőséget 
adott arra, hogy a vállalatcsoport mintegy 
1200 dolgozója megismerhesse az ADRA 

szervezetet mint a Hetednapi Adventista 
Egyház humanitárius szervezetét. Az ösz-
szegyűjtött ajándékokat az ADRÁ-n ke-
resztül juttattuk el a rászoruló (nagy)csa-
ládok és állami gondozásban élő gyerekek 
részére célzottan, még az ünnepek előtt.

A gyűjtés november közepétől de-
cember közepéig tartott. Ezen időszak 

alatt több vállalati e-hír (bel-
ső hírlevél) került kiküldés-
re minden dolgozó e-mail 
fiókjába, hogy adakozásra 
buzdítson. Az elektronikus 
felhívásokban rövid tájékoz-
tatást adtunk a kollégáknak 
az ADRA munkájáról, így 
akár rá is kereshettek az in-
terneten. Remélem, hogy so-
kan meg is tették. 

A gyűjtés keretében tisz-
ta, még használható állapotú 
játékokat, rajz- és kreatív esz-
közöket, kifestőket, könyve-

ket, tisztasági csomagot: mosószer, öblítő, 
tusfürdő, fogkefe, fogkrém, szappan stb. 
gyűjtöttünk adományként. Az összegyűj-
tött adományokat az ADRA 2019. decem-

ber 5-én vette át. Az ADRA összeállított 
egy fényképes beszámolót az adományo-
zásról, amelyet szintén megkapott minden 
dolgozó. 

Az adakozásban – nemcsak szervező-
ként, hanem adakozóként is – én is részt 
vettem. Jó volt látni az önzetlen szíveket! 
A jó Atyának legyen hála az eredményes 
gyűjtésért és az adakozó szívekért és 
azért, hogy olyan lehetőségeket hoz elénk, 
amire mi sokszor nem is merünk gondol-
ni, azért, hogy bemutathassuk Őt a világ-
nak, és hogy mindenben Őt dicsőíthessük!

Dr. Bondar Klára

Idén hatodik alkalommal került megren-
dezésre Fehérgyarmaton a jótékonysági 
koncert. Minden évben egy vagy két hátrá-
nyos helyzetű család részére gyűjtünk ado-
mányt. Idén két családot választottunk ki. 

Az egyik családban egy 5 éves kisfiú-
nál, Nándikánál tavaly decemberben diag-
nosztizáltak agydaganatot. A család azóta 
nehéz helyzetben van, az anyuka gyakran 
jár Nándikával Budapestre kezelésekre, az 
apuka pedig a kislányukra vigyáz. A kezelé-
sek és az utazások anyagilag megterhelőek 
a család számára. A másik kedvezményezett 
egy 49 éves, háromgyerekes családapa, aki 
a nyár elején rosszul lett, majd rövid időn 
belül kiderült, hogy hasnyálmirigy daganata 
van. Így a kamionozást abba kellett hagynia. 
Miklós a koncert után sztrókot kapott, majd 

tüdőgyulladást, amit a szervezte már nem 
bírt, és 2019. december 27-én elhunyt. 

A koncerten fellépett a helyi zeneiskola 
nagy kórusa, a Szabolcsi Adventista Vegyes 
Kar, a Trio Acoustic, Baksa András színházi 
énekes, a fehérgyarmati Adventista Kórus 
és a debreceni Martin Brass fúvószenekar. 
Beszédet mondott Fehérgyarmat polgár-
mestere, dr. Péter Csaba, az ADRA nevében 
Sitkei Zoltán és Szász Barna Szilárd, va-
lamint a helyi lelkész, a konferáló sokadik 
alkalommal Nagy Imre volt. 

A koncerten 1 400 000 forint készpénz 
gyűlt össze, valamint 2-2 doboz tárgyi aján-
dék. Azóta rengeteg pozitív visszajelzés 
érkezett, és mindenki várja a jövő évi jóté-
konysági koncertet!

HD

A FŐTÁV Zrt. és az ADRA közös 
karácsonyi adománygyűjtési akciója

Jótékonysági koncert Fehérgyarmaton

2019. december 21-én az Adventista Bör-
tönmisszió szervezésében egy 12 fős csa-
pattal tettünk látogatást a Kozma utcai bör-
tönben. A látogatás célja: Isten szeretetét, a 

reménység üzenetét hirdetni. Az erre a cél-
ra kialakított közösségi teremben az éneke-
ken, Isten Igéjén és a beszélgetéseken ke-
resztül megtapasztalhattuk Isten jelenlétét. 

Hisszük, hogy ez az alkalom is elérte 
célját a résztvevők életében.

kp

Adventváró zenés 
áhítat a Kozma 
utcai börtönben
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A Telkibányai Gyülekezet részéről már 
megszokott tevékenység, hogy amikor 
mód és lehetőség nyílik, segíti az egyedül 
álló embereket vagy a nehéz helyzetben 
élő családokat. Hagyománnyá vált, hogy 
minden év végén – általában a karácsonyi 
ünnepek és szilveszter között – meleg étel-
lel, kis csomaggal kedveskedik a gyüleke-
zet a településen élő rászorulóknak. 

Látva a jó példát, mi fiatalok, barátnőm, 
valamint bátyám is kedvet kaptunk, hogy 
segítsünk közösségünk tagjainak a meleg 
étel kihordásában. Erre az alkalomra a tava-
lyi évben december 30-án került sor. Az ün-
nepek között a közétkeztetés szünetel, ezért 

is tűztük ki ezt a napot erre a szolgálatra. 
Megtapasztaltuk, hogyan lehet a szeretetet 
a szívesség, jóság aktív köntösébe öltöztet-
ni. Mindez belső békével töltött el engem 
és bátyámat, valamint barátnőmet is. Kü-
lönös öröm lett úrrá rajtunk, amikor a szí-
vek együtt éreznek a csüggedés és a bánat 
terheit viselőkkel, amikor a kéz adakozik a 
nélkülözőknek, amikor a mezíteleneket fel-
ruházod, amikor a jövevényt hellyel kínálod 
szíved fogadótermében. 

Számunkra ezzel az élménnyel új ér-
telmet nyert ez az ige: „Bizony mondom 
néktek, amennyiben megcselekedtétek egy-
gyel az én legkisebb atyámfiai közül, énve-

lem cselekedtétek meg” (Mt 25:40). Azért 
imádkozunk, hogy a jó Isten a jövőben is 
láttassa meg velünk azokat a lehetőségeket, 
amelyekkel építhetjük az Ő művét.

Bajtel Flóra

„Ha eggyel megcselekedtétek…”

Gyülekezetünkből (Miskolc, Füzes utcai) 
két család is Tardon lakik, és megfogal-
mazódott bennük, mi lenne, ha ott tarta-
nánk a szilvesztert. Nagyon lelkesedtünk 
az ötletért, ezt mutatja a létszám, mintegy 
50 fő, és jött 3 vendég család is.

Kibérelték a tornatermet és a tanyahá-
zat, hogy kényelmesen elférjünk és min-
denki jól érezze magát.

A délután egy focimeccsel kezdődött 
bemelegítésként, amiben felnőttek és gye-
rekek egyaránt részt vettek. Utána egy jó 
hangulatban zajló, figyelmet, ügyességet, 
gyorsaságot követelő sorverseny követke-
zett, szintén vegyes összeállításban. Na-
gyokat nevettünk, szurkoltunk és örültünk 
egymás sikerének.

Kellemesen elfáradva mentünk a ta-
nyaházba, ahol jöttünkre a szorgos női ke-

zek már megterítették az 
asztalt. A bőséges lakoma 
után hálaadás következett. 
Mindenki elmondta, miért 
hálás Istennek az elmúlt 
évben, majd Molnár Mik-
lós testvér hálaadó igei 
gondolatai következtek, 
sok énekkel és gitárkísé-
rettel színesítve.

A tombola sem maradhatott ki, ami na-
gyon jó hangulatban telt, köszönhetően a 
vicces ajándékoknak.

Ezután különböző, bibliával kapcso-
latos játékokban vehettünk részt. Csopor-
tonként  például egy-egy bibliai történetet 
kellett eljátszani, hogy a többiek kitalál-
ják, melyik eseményről van szó, majd bib-
liai témájú kvíz következett.

Csoportos körjáték és beszélgetések 
után kimentünk a falu szélére, hogy pontban 
éjfélkor tűzijátékkal köszöntsük az új évet. 
Visszatérve kölyökpezsgővel pecsételtük 
meg ezt a jól sikerült napot. A vendégek is 
nagyon jól érezték magukat, sokáig marad-
tak, és nekünk is felejthetetlen élmény volt. 
Köszönjük a jó Istennek és a szervezőknek!

Fekete Istvánné

Óévbúcsúztató Tardon

Hűséged végtelen
Újévi ifjúsági koncert

Január 4-én egy felemelő lelki és zenei 
élményben lehetett része több száz részt-
vevőnek, akik élőben vagy interneten 
keresztül követték az idei 
újévi ifjúsági koncertet. 
Az alkalom Budapesten, 
a Terézvárosi Gyülekezet-
ben került megrendezésre, 
témáját pedig a „Hűséged 
végtelen” című dal adta. A 
koncerten tehetséges fiatal 
zenészek vezették a lelkes 
közönséget Istent Isten di-
csőítésében. 

Hisszük, hogy ez az 
alkalom imádattal vette 

körül Istent, a résztvevők szívét pedig há-
lával töltötte el az Ő végtelen hűségének 
a magasztalása. Bárcsak ez az évkezdő 
dicsőítő alkalom megfelelő motiváció 
lenne minden résztvevő és szolgálattevő 
életében, és Isten dicsőítése töltené be az 
előttünk álló évet!

kp

Az  Adventista  félóra   
következő  műsorát   

március  20-án,   
pénteken,  13.30-kor   

sugározza   
a  Kossuth  Rádió.

    

Az   AdventInfo    
következő   száma   március   

28-án   jelenik   meg.

Jó tudni!Jó tudni!
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„Ez az egy azonban ne legyen elrejtve előt-
tetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál 
olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő, 
mint egy nap” (2Pt 3:8). Örökkévaló Iste-
nünk számára az idő múlása egyedül földi 
viszonylatban kap jelentőséget. A 2020-as 
imaközösség kezdetén Egerben is komo-
lyan elgondolkoztunk azon, vajon a 2006-
ban indított világszéles alkalom 14 év 
alatt milyen látható eredményeket hozott 
gyülekezetünk missziójában. Közösségünk 
minden évben megszervezte az imaalkal-
makat. Naponkénti személyes találkozása-
ink során az imaházban, de otthonainkban 
is számtalan imádságot küldtünk mennyei 
Atyánk trónjához. Rendszeresítettünk egy 
imadobozt, amelyben kis színes kártyákon 
elhelyeztük azoknak a személyeknek a 
nevét, akikért imádkoztunk. Sok-sok ima-
meghallgatást tapasztaltunk, amiért hálát 
adunk Istenünknek.

Az ez évi alkalom előtt már kaptunk 
Isten Lelkétől egy különleges megszólí-
tást és egyben erőteljes feddést: „Meddig 
elégszetek meg azzal, hogy csak ti örültök 
a kapott áldásoknak? Szombatról szom-
batra eljöttök, hallgattok engem, részesül-
tök lelki eledelben, de azt nem osztjátok 
meg másokkal a környezetetekben! Kel-
jetek fel végre! Legyetek élő gyülekezet 
azáltal, hogy engeditek, a szeretet ereje és 
hatalma töltsön be benneteket!”

A Szentlélek megmutatta nekünk, hogy 
kapcsolati közösségként tudunk csak az 

„élő víznek forrásá”-vá válni mások számá-
ra. Célul tűztük ki, hogy egymásért rend-
szeresen, kitartóan imádkozunk, hiszen már 
olyan sokszor megtapasztaltuk a közbenjáró 
imádság erejét. Még erőteljesebb késztetést 
kaptunk a kiscsoportos szolgálatra s ezáltal 
egymás még mélyebb megismerésére. Ráta-
láltunk egy 20 évvel ezelőtti, a Tiszavidéki 
Egyházterület által megjelentetett kiad-
ványra, amelyben a közösségi órák (Social 
Meetings) kiemelkedően fontos szerepéről 
győződhettünk meg. A kis füzet Kovács-Bí-
ró János testvér szerkesztésében jelent meg 
2000-ben. Mindenkinek szeretettel ajánljuk 
alapos átgondolásra és megvalósításra!

A 10 nap alatt a felolvasások kap-
csán megerősödtünk a Szentlélek Isten 
bennünk és általunk végzett munkájának 
megismerésében. Köszönjük Istennek, 
hogy ismét végigvezetett minket drága 
Lelke csodálatos munkálkodásának terü-
letein, hogy odaszánt közösségi imákban 
fordulhattunk Istenünk felé, hálával igé-
nyelhettük áldott ígéreteit!

Mindkét szombaton közösségi órá-
kat tartottunk a gyülekezetünkben, az 
imaalkalom tapasztalatait osztottuk meg 
egymással, sokat imádkoztunk, és köz-
pontban Isten dicsőítése állt. Ezeken a 
szombatokon nem szószéki prédikációk 
hangzottak el, hanem szolgálatra lelkesí-
tő, bátorító bibliaszövegek, bizonyságté-
teli részletek. Testvéreink nagyon áldott 
alkalmaknak értékelték ezeket.

Hadd osszak meg néhány gondolatot 
még arról a szintén felemelő lehetőségről, 
amely által olyan testvérek is bekapcso-
lódhattak az imaalkalmakba, akik vala-
milyen oknál fogva nem tudtak eljutni az 
imaházakba. Minden este 8 órától Hegyes 
Géza testvér vezetésével az internet bizto-
sított platformot a közös imákra, tapaszta-
latok megosztására.

Két egri testvérnő így szólt ezekről az 
alkalmakról: „Minden este legalább 10-en 
kapcsolódtak be Magyarország több me-
gyéjéből, de Ausztriából, sőt még Ameriká-
ból is. Estéről estére már alig vártuk, hogy 
eljöjjön ez az idő, mert kíváncsiak voltunk 
az aznapi történésekre. Jó volt megtapasz-
talni az őszinte megnyilvánulásokat, véle-
ményeket, azt, hogy kit hogyan vezetett a 
Szentlélek megtérésre. Áldásos volt, hogy 
imádkozhattunk egymásért, családtagjain-
kért, ismerőseinkért és betegeinkért. Külön 
örömöt jelentett, hogy láthattuk is egymást, 
megoszthattuk egymással lelki vívódásain-
kat. Nehéz szavakba foglalni azt az érzést, 
ami átjárt bennünket, amikor még ha így, az 
éteren keresztül is, de együtt lehettünk!”

„Engem az fogott meg, hogy lelkes test-
vérekkel lehetett beszélgetni és imádkozni. 
Aki csatlakozott, nem sajnálta az időt, az 
energiát, mert vágytunk egymást újra látni! 
Minőségi időt töltöttünk olyan testvérekkel, 
akik között voltak ismerősök is, de olyanok 
is, akikkel még azelőtt nem találkoztunk. 
Mégis összekötött minket az Isten lábánál 
való együtt gondolkodás és imádkozás vá-
gya. Olyan jó lenne folytatni!” 

Brucknerné Komáromi Tünde

A Szentlélek imaközössége 2020-ban

Farkas Lóránt és Farkas-Bátori Orsolya 
kislányának gyermekbemutatójára gyűlt 
össze a Nemesvámosi Gyülekezetet a 
2019. november 13-i szombaton. Meg is 
telt az imaház Laura szeretteivel, rokona-
ival és a gyülekezet tagjaival.

A fiatal házaspár eldöntötte, hogy a 
gyülekezet színe előtt Isten oltalmába he-

lyezi kicsinyét, s egyben mennyei segít-
séget kérnek a gyermeknevelés szép, de 
felelősségteljes szolgálatához.

A gyülekezet az ünnepélyes fogada-
lomtétel alkalmával boldogan fejezte ki 
támogatását a szülők felé, s az Úr előtt fo-
gadta: „Ígérjük, hogy támogatunk bennete-
ket imáinkkal, gyülekezeti programokkal 

és növekedést biztosító 
gyülekezeti légkörrel!”

Isten áldja meg a 
szülők és a gyülekezet 
erőfeszítéseit!

Minden szülő egye-
dinek, különlegesnek 
látja gyermekét. Va-
lamennyi édesanya és 
édesapa szeretné, ha bol-
dog és kiegyensúlyozott 
gyermekkort, gondtalan 
jövőt tudna biztosítani a 
felnövő csemetéjének, s 
ez így van jól.

Mennyire meglepődött Mária és Jó-
zsef, amikor meghallották, hogyan tanít-
ja a gyermek Jézus kora akadémikusait 
a templomban (Lk 2:46–47). A felnőtt 
Jézusból mégsem lett a Szanhedrin tagja, 
Júdea királya, római politikus vagy nagy 
nevű feltaláló, hanem egészen más karrier 
várt rá: „csak” megváltotta az egész vilá-
got, benne családjainkat is.

Ez a tény adjon erőt, hitet a gyerme-
kek nevelésének szent hivatását végző 
anyukáknak, apukáknak! Isten nemcsak 
megbocsátja tévedéseinket, de ki is pótol-
ja hiányosságainkat Krisztusban. Minden 
gyermek Isten különleges csodája, egyedi, 
Isten-tervezte életúttal.

Érdeklődve kísérjük figyelemmel La-
ura testi, lelki fejlődését. Isten óvja őt, 
egyengesse útját!

Kalocsai Tamás

Gyermekbemutató Nemesvámoson
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A D R A  h í r l e v é l

A fejlesztési programok kedvezményezette-
inek száma: 4076. A segélyezési programok 
kedvezményezetteinek száma: 2344.

Ráfordítások (millió Ft)

KIEMELT TEVÉKENYSÉGEINK:
1. Gyermekvédelmi programok
A szociális és gyermekvédelmi intézményekkel 
több mint 10 éve kialakított hálózatunkon keresz-
tül hátrányos helyzetű gyermekek számára szer-
vezünk programokat. Ezek közül kiemelkedő a 
norvég Prosjekt Takknemlighet önkénteseinek 
közreműködésével megvalósult 145 fős ADRA 
tábor a Balaton partján. Az élményelemek mel-
lett a programban helyet kapnak az értékek köz-
vetítését szolgáló tevékenységek, melyeknek cél-
ja az együttműködés, tisztelet, figyelem, és egyéb 
közösségi készségek bemutatása, gyakorlása. A 
gyerekekkel történő kapcsolattartás személyes 
szinten, valamint évközi programok keretében 
zajlik, a gyermekotthonokban és gyermekjóléti 
intézményekben.

A program 6 020 000 Ft értékben valósult 
meg.

2 . 

„Élet Lehelete” program
Oktatásfejlesztési programunk köz-
pontjában az alapszintű újraélesztés 
fenntartható oktatása áll. Oktatási 
intézményekben nemcsak az újra-
élesztés protokollját tanítjuk a peda-
gógusok és diákok számára, hanem 
helyi instruktorokat is képzünk, akik 
az intézményen belül szakmai irá-
nyítással biztosítják az oktatást és 
gyakorlást.

Az alapítvány oktatóit a Magyar Resus-
citatiós Társaság képezte. 2019-ben közel 
1600 személyt értünk el. Az anyagi ráfordítás 
6 400 000 Ft volt, amit a Hetednapi Adventista 
Egyház Transzeurópai Divíziójától nyertünk, 
pályázat útján.

3. „Függő játszma” program
Oktatási intézményekben 12 év feletti diákok 
számára ajánljuk a függőségekkel kapcsolatos 
csoportos foglalkozásokat, melyek során az 
alkohol, a drogok, az internet és elektronikus 
eszközök, illetve egyéb függőségek kockáza-
tairól tájékoztatjuk a fiatalokat és a szülőket. 
A program során nagy hangsúlyt fektetünk a 
prevenciós lehetőségek ismertetésére. Kedvez-
ményezettek száma 2019-ben: 121 fő.

A novemberben elkezdett program 160 000 
Ft értékben valósult meg.

4. „Élő víz” program
Vízhálózat-fejlesztési programunkban Kárpát-
alján a mélyszegénységben élők számára 6 kút 
fúrására került sor, melynek nyomán 30 család 
vízellátását tettük lehetővé, valamint egy áram-
fejlesztő vásárlásával a további fúrások ener-
giaszükségletét is biztosítottuk. A programra 
1 050 000 Ft-ot költöttünk.

5. Intézmény-fejlesztési programok
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Álta-
lános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, 
Fejlesztő Nevelést-Oktatást Végző Iskola, Kollé-
gium és Egységes Gyógypedagógiai Módszer-
tani Intézmény Kurityáni Eperjes István Tagin-

tézménye részére játszótérfejlesztési programot 
indítottunk el.

A Szerencsi Idősek Otthona részére a la-
kók gondozásához szükséges eszközök pótlá-
sában segítettünk.

E programokra összesen 1 060 000 Ft-ot 
fordítottunk.

6. Vészhelyzet-kezelés
A nyírségi, júniusi viharkár során mentőszerve-
zetekkel közösen vettünk részt a kármentesítés-
ben, a helyreállítási munkálatokat pedig Nyírka-
rász községben támogattuk.

Az Alapítvány a szükséges költségek 30%-
ával, azaz 1 000 000 Ft-tal járult hozzá a biztosí-
tással nem rendelkező háztartások esetén.

7. Segélyezés
Pénzbeli vagy/és természetbeni segélyezésben 
részesítettünk olyan családokat, akik tartósan be-
teg gyermekeket nevelnek, akik egyedülálló rok-
kantnyugdíjasok vagy krízishelyzetbe kerültek. A 
programra 2 300 000 Ft-ot költöttünk.

Sitkei Zoltán és Lőrincz Melinda

Rövidített éves beszámolónk 2019-ről
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Természetbeni segélyezés értéke
Oktatás-fejlesztési programok
Település-fejlesztési program
Intézmény-fejlesztési programok
Gyermekvédelmi programok
Működés
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Pénzbeli segélyezés
Természetbeni segélyezés értéke
Oktatás-fejlesztési programok
Település-fejlesztési program
Intézmény-fejlesztési programok
Gyermekvédelmi programok
Működés

Aki támogatni szeretné programjainkat, 
adományát átutalhatja  

a 11707024-20430928-as számú  
segélyezési alapra, illetve  

személyi jövedelemadójának 1%-át  
felajánlhatja az Alapítványnak.

Adószámunk: 19661414-1-42

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

a NEA-UN-19-N-0049 pályázati azonosítószámú szerződés keretében.
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Az Adventista Diakóniai és Humán Szol-
gáltató Központ (ADHSZK) a Hetednapi 
Adventista Egyház által fenntartott szoci-
ális, gyermekjóléti- és gyermekvédelmi, 
valamint köznevelési intézményeinek 
fenntartói feladatait látja el. Jelenleg 13 
intézmény tartozik e körbe. Az alábbiak-
ban csak néhányat emelek ki az intéz-
ményhálózat tervei közül.

Interjúk: a Magyar Unió elnöke az 
ADHSZK vezetőjével végiglátogatja az 
összes intézményt, és minden dolgozóval 
eltölt egy rövid időt, mely lehetőséget ad 
arra, hogy mindenki elmondhassa szemé-
lyes örömeit, kihívásait. A beszélgetések 
tanulságait leszűrve szeretnénk javítani 

az intézményben folyó munka légkörét és 
hatékonyságát.

Egységesítés: Szeretnénk elérni azt, 
hogy az ország különböző, távoli pontjain 
működő intézmények egységesek legye-
nek, kifejezve, hogy egy nagy családhoz, 
az adventisták családjához tartoznak. 
Munkaügy, bérszámfejtés, és sok más te-
rületen szeretnénk ezt biztosítani.

Fontosnak tartjuk, hogy megerősítsük 
a fenntartói ellenőrzéseket, hogy a külső 
hivatalok ellenőrzései során ne érhessék 
kellemetlen meglepetések az egyházat.

A Tasson működő Öregek Szere-
tetotthona esetében szeretnénk elkezde-
ni a bővítést. Célunk, hogy a jelenleg 30 

férőhelyes, csak nőket fogadó intézmény 
férfiakat vagy házaspárokat is tudjon fo-
gadni, és legyenek apartmanok is a maga-
sabb igényeket igénylő ellátottak részére.

A Hazafelé Nevelőszülői Hálózat új 
szakmai vezetővel kezdi meg a 2020. évi 
munkáját. Az új szakmai vezető: Szmolin-
ka Éva. A cél: új nevelőszülők toborzása, 
képzése által a hálózat bővítése, illetve 
Heves megyében saját ingatlanban sze-
retnénk a kapcsolattartást, az esetmegbe-
szélőket, továbbképzéseket folytatni. 

Nágocson, a Reménység Családok 
Átmeneti Otthona 10 fő külső férőhe-
lyen nyújtott szolgáltatási hellyel bővült. 
Az így megnövekedett gyermeklétszám 
szükségessé teszi, hogy egy bölcsődei 
szolgáltatást indítsunk el. A lehetőségek 
feltérképezése után eldől, hogy bölcső-
dét vagy családi bölcsődét lehet nyitni az 
adott helyszínen.

Tóth Sándor
ADHSZK vezető

A Magyar Unió intézményeinek  A Magyar Unió intézményeinek  
és osztályainak tervei 2020-raés osztályainak tervei 2020-ra

A Plenáris Unióbizottság a 2019. november 28. és december 1. között, Mátraházán megtartott tanácskozásán elfogadta  
intézményei és osztályai ez évre szóló terveit és célkitűzéseit, melyek rövidített változatát az alábbiakban ismertetjük.

Az Adventista Diakóniai és Humán 
Szolgáltató Központ munkaterve  
2020. évre

Az ADRA Adventista Fejlesztési és Se-
gély Alapítvány 2020. évben meghatáro-
zott stratégiai programja szerint az alábbi 
tevékenységek végrehajtásán dolgozik:

1) „Élő víz” és „Minden gyermek járjon 
iskolába” programok Kárpátalján
Az előző évben megkezdett külföldi fej-
lesztési programjainkat folytatni szeret-
nénk. Ezekhez támogatók keresését és jó-
tékonysági események szervezését tűztük 
ki célul. Ennek keretében elsősorban cé-
geket szeretnénk megkeresni, akik anyagi 
támogatásukkal járulnak hozzá a progra-
mok kiterjesztéséhez. 

Az „Élő víz” program esetén – víz-
hálózat-fejlesztés keretében – kútfúrással 
könnyítjük meg a vízhez jutás lehetősé-
gét ott, ahol nincs más kiépített hálózat. A 
„Minden gyermek járjon iskolába” prog-

ram keretében ruházatot és felszerelést 
biztosítunk a kárpátaljai gyerekeknek, akik 
rendkívül hátrányos szociális helyzetük 
miatt – megfelelő lábbeli és ruházat hí-
ján – nem jutnak el a közeli oktatási intéz-
ményekbe. Adománykatalógusunk – mely 
elektronikus és nyomtatott formában is el-
érhető – segítségével konkrét eszközök és 
tevékenységek támogathatók.

2) Élet lehelete program
Oktatásfejlesztési programunk, melynek 
fókusza az újraélesztés iskolákban törté-
nő fenntartható tanítása, 23 önkéntes és 1 
főállású alkalmazott segítségével történik, 
további 15 intézményt fogunk bevonni a 
programba. Az idei évben a programba be-
kapcsolódó intézmények köre bővülni fog: 
egyházi intézmények, cégek, sportegyesü-
letek is bekapcsolódnak. Felszereléseink 

az oktatók részére kiadott gyakorló babák-
ból, valamint marketing eszközökből és 
egy mobil vizsgaközpontból áll. Ez utób-
bi használatával számítógépes elemzéssel 
tudunk visszajelzést adni az újraélesztés 
módszerének hatékonyságáról azoknak, 
akik vállalják a megmérettetést. Oktatóink 
rendszeres képzéséről szeretnénk gondos-
kodni, valamint a program fenntartásáról, 
melyre adományozási lehetőségeket szer-
vezünk, többek között egy jótékonysági 
futóverseny keretében.

3) Gyermekvédelmi program
Több mint 10 éve elkezdett gyermekvédel-
mi programunkat ez év során is szeretnénk 
folytatni. Család- és gyermekjóléti közpon-
tokkal és gyermekvédelmi intézmények-
kel kialakított kapcsolatunkat erősítjük 
és bővítjük. Az idén az Ifjúsági Világnap 
alkalmával az Ifjúsági Osztállyal közösen 
állami gondoskodásban élő gyermekek 
látogatását hajtjuk végre, melynek kereté-
ben foglalkoztató programokkal készülünk 
számukra. Foglalkoztató programok, nyári 
gyermektábor szervezésével, valamint in-
tézményi látogatásokkal szeretnénk olyan 
értékek közvetítését, megerősítését elérni, 

Az ADRA Adventista Fejlesztési 
és Segély Alapítvány 2020. évi 
programtervezete
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Mottónk: „Hamaro-
san ezernél is többen 
térnek meg egyetlen 
napon, akik közül 
sokan az első megy-
győződésük kialaku-
lását a kiadványaink 
olvasásának köszön-
hetik” (Ellen G. 

White: Ev. 1885, 693. o. Idézi: Az utolsó 
napok eseményei. Bp. 2016. AK. 148. o.).

Célkitűzésünk, hogy a Hetednapi Ad-
ventista Egyház osztályait, intézményeit 
segítsük kiadványaik megjelentetésével, 
ugyanakkor javasoljunk megfelelő iro-
dalmat hazánkban és a magyar ajkú, más 
országokban élő testvéreinknek. Kiadjunk 
olyan irodalmi alkotásokat, amelyek min-
denekelőtt a missziómunkát – egészség-
ügyi vagy könyvmissziót – szolgálják. 

1) A könyvkiadás tervei: 
  Jézus élete (elfogyott, utánnyomás)

(2020. I. negyedév)
  Gyermekeknek: Jézus magához ölel 

(amint elkészülnek az illusztrációk)
  Jon Paulien: A végidők eseményei 

(2020. január)
  Herbert Douglass: Ellen White drá-

mai próféciái (2020. január)
  George Knight: Ellen White utóélete 

(IB engedély után)
  Mondd csak, Ellen néni! [E. G. White 

életének megismertetése fiatalokkal] 
(ifi, I. negyedév)

  Horváth Miklós: Bakancsra fel!; Éve-
inknek egészséget sorozat (I. n.év)

  Fekete István: Zöldfőzelékeink; Éve-

inknek egészséget sorozat (II. n.év, IB 
eng. után)

  Az én kincsesládám 4.; Gyermektörté-
netek  (I. n.év)

 Szilvási József: A szombat: Urunk 
ajándéka (3 kis kötet vagy egyben; I. 
félév)

  Ty Gibson: Napról napra beleszeretni 
Istenbe (munkacím; fordítás után ter-
vezni)

  Kárpáti Petronella: Boldogságra vá-
gyunk (IB engedély után tervezni)

  Carol Cannon: Tökéletlenül felnővén 
(2020 folyamán)

  Norman Whrigt: Sírd ki magad nyu-
godtan! (A gyerek és a gyász, a vesz-
teség; 2020 folyamán)

 Tokics Imre: A vízözön tanulságai 
(2020 folyamán)

  Óvodás képeskönyvek (?)
  NRB: Életem legjobb barátja (mun-

kacím; 2020 folyamán)
  Adventista költők antológiája (IB ha-

tározat után)
  Leporellók és kis, könnyen olvasható 

brosúrák 
  Tábori foglalkoztatók, 2 új füzet (Ká-

nya-Kökényes – GyeSZO-val már 
egyeztetve, IB eng. után)

  Clifford Goldstein: Tarts szünetet a 
békére! (a szombatnap jelentősége; 
IB eng. után; szponzorált)

2) Kapcsolattartás gyülekezetekkel, 
traktátkezelőkkel, hitoktatókkal
Naprakész értesítés a hírcsatornákon új 
kiadványokról, akciókról, lehetőségekről.

Könyveink 12 kategóriába sorolhatók: 
  Házasság-gyermeknevelés

  Életmód, egészség
  Gyermekkönyvek, mesés vagy törté-

netes könyvek
  Hitoktatói könyvek; gyülekezeti és is-

kolai használatra
  Tábori foglalkoztatók
  Életrajzi könyvek
  Lelkiséggel, adventtörténelemmel 

fog lal kozó könyvek, brosúrák
  E. G. White könyvei
  Szakácskönyvek
  Glow-füzetek
  Bibliák
  Bibliai társasjátékok

3) A kiadó pénzügyi tervei: A lehetősé-
gekhez mérten nem szeretnénk emelni a 
könyvek árát.

4) Az Adventista Teológiai Főiskolával 
jó a kapcsolatunk. Két tanár könyve ha-
marosan, két másik tanáré pedig néhány 
hónapon belül kiadásra kerül.

Hamarosan készen lesz az írásbeli 
megállapodás. A jelenlegi szóbeli megál-
lapodás szerint az ATF szakmai lektorálás 

mint megbecsülés, tisztelet, figyelem, biza-
lom... stb. – ezáltal tartós viselkedésbeli és 
lelki változásokat elérni. 

Idei nyári gyermektáborunkban sze-
retnénk a táborozók mozgássérültek iránti 
érzékenységét is fejleszteni. A norvég Ute-
kontakten Nittedal szervezettel továbbra 
is partnerek vagyunk a programok meg-
valósításában, ugyanakkor adományokat 
fogadunk el ennek támogatására, melynek 
részletei idei adománykatalógusunkban is 
szerepel.

4) „Függő játszma” program
A tavalyi évben Budapesten elindult ok-
tatásfejlesztési program keretében a káros 
függőségek elkerülésére fogunk diákokat 
és szülőket megtanítani. Ebben nemcsak 
a káros szerek használatának, hanem az 
elektronikai eszközökkel, illetve a játékok-
kal szembeni függőség elkerülése is szere-
pel. A programot pszichológus szakember 

segítségével hajtjuk végre interaktív, cso-
portos módszer formájában. 

5) Katasztrófa-segítségnyújtás 
Az eddigi évekhez hasonlóan készenlétet 
tartunk fenn országon belül és határainkon 
túl történő katasztrófahelyzetekre történő 
reagálás kapcsán. Ennek érdekében tovább 
erősítjük kapcsolatainkat mentőszerveze-
tekkel, valamint vészhelyzetkezelés iránt 
érdeklődő önkénteseink számára 3 napos 
képzést tartunk a nyár folyamán. A személyi 
állomány készenlétének fenntartása mellett 
anyagi alapot is fenntartunk, mely a vész-
helyzetekre történő reagálást szolgálja.

6) Erőszakellenes tevékenység 
Év elején erőszakellenes kisfilmet teszünk 
közzé közösségi média felületeken, mely-
nek célja a figyelem felkeltése a családi 
és személyes kapcsolatokat is megmérge-
ző erőszak kapcsán, valamint határozott 

kiállás amellett, hogy az erőszaknak gátat 
kell szabni. 

Ezen túl közösségi konfliktusok keze-
lésében és erőszakos cselekmények áldo-
zatainak védelmében szeretnénk progra-
mokat megvalósítani.

7) Rászoruló személyek, családok 
támogatása
Segélyezési tevékenységünk keretében 
meghatározott pénzügyi keretből, illetve 
norvég támogatók által céladományként 
küldött összegből szeretnénk továbbra is 
támogatni a rászorulók által benyújtott 
segélykérelmeket. Segélyezési alap és 
Téli gondoskodás programunk segítsé-
gével a szegénység elleni küzdelemben, a 
hirtelen előálló nehéz helyzetek kezelésé-
ben szeretnénk segítséget nyújtani.

Sitkei Zoltán
ügyvezető igazgató

Az Advent Kiadó 2020. évi tervei



AdventInfo

14

1. MUNKATÁRSI KÖZÖSSÉG  
(1. pillér)

A.  A közösség és a munkakapcsolatok 
erősítése (megbeszélések, tanulmá-
nyi utak)

Belső és egyházi kapcsolatok: 
  ATF közösségi napok félévenként két 

alkalom. Felelős: ATF Káplán
  ATF nyílt hétvége: 2020. március 20.-

22. Felelős: HÖK elnök, ATF Rektor
  Tudományos Konferencia 2020/21 

tanév őszi félév (Cél: november 3. 
Magyar Tudomány) Napja. Felelős: 
Tudományos Tanács elnöke

  Egyházi és Intézményvezetőségi érte-
kezleteken történő részvétel ( 
Mátraháza, Balatonlelle, OLÉ – Or-
szágos Lelkészértekezletek)

  ATF Közösségépítő Kirándulás szer-
vezése. Felelős: ATF Főtitkár

Nemzetközi partnerintézményekkel törté-
nő kapcsolatok erősítése:
  Newbold – Rövid ciklusú nyelvi képzés

  ETTC – Konferencia szervezésének 
előkészítése

B.  Oktatói értekezletek – tanévenként 
2 alkalom (2020. december 8., 2020. 
június 29.) 

C.  Tanszékenként minimum 2 fő, tu-
dományos fokozattal rendelkező 
oktató legyen. 

D.  Oktatók és a funkcionális egységek 
adminisztrációs terheinek egysze-
rűsítése, könnyítése. 

2. KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS  
(2. pillér)

A.  Konferenciák, szimpóziumok szá-
mának növelése az ATF-en, 

B.  Tudományos kiadványok készítése 
közös szakmai összefogás keretében. 

C.  Új képzések iránti igények felmérése. 
D.  Új hagyományos szakok elindítása 

a felmérések tükrében (pl. kateché-
ta-lelkipásztori asszisztens, kántor-

képzés).
E. Online kurzusok indítása 

a felmérések tükrében.

3.   HALLGATÓSÁG  
(3. pillér)

A.  A hallgatói létszám növe-
lése minőségi toborzással 
(marketing tevékenység 
erősítése, ATF napok át-
szervezése, adventista ifjú-
sági rendezvényeken való 
megjelenés, külső ifjúsági 
rendezvényeken való meg-
jelenés – EFOTT; az elekt-
ronikus felületek, EDUCA-

TIO kiállítás, tartalmas tájékoztató 
füzetek és szórólapok készítése).

B.  A nappali és levelező tagozatos kép-
zések optimalizálása (összevonás). 

C.  Alumni szervezés és működtetés. 
D.  A Tudományos Diákkör (TDK) ki-

alakítása.
E.  Lelkigondozás és programszervezés 

a hallgatók számára (főiskolai lel-
készség).  

4. INFRASTRUKTÚRA (4. pillér)

A.  Könyvtári állomány fejlesztése.
B.  EISZ adatbázisok fenntartása és 

fejlesztése.
C.  Épület-korszerűsítés (pályázat).
D.  Funkcionális épületek létrehozása a 

hallgatói létszám és a pályázati lehe-
tőségek függvényében (kápolna, men-
za, sportlétesítmény).

5. GAZDÁLKODÁS (5. pillér)

A.  A szakminisztériummal való tár-
gyalások kezdeményezése.

B.  A támogatói kör növelése, lehetsé-
ges szponzorok megtalálása.

C.  A kiadások hatékony, tervszerű, 
átgondolt csökkentése személyi és 
dologi értelemben egyaránt (munka-
erő-gazdálkodás, útiköltség keretek, 
beszerzések, fejlesztések stb.). 

6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS  
(6. pillér)

A.  Az ATF vezetési, támogató és fő fo-
lyamatainak felülvizsgálata, racio-
nalizálása. 

B.  A feladatvégzés átgondolása és raci-
onalizálása (foglalkoztatási terv, va-
lamint    humánerőforrás, gazdálkodás 
fejlesztése). 

Dr. Tonhaizer Tibor
rektor

után adja át könyveit. Az AK pedig gon-
doskodik a nyelvi lektorról, a könyv és a 
borító tervezéséről. Nyomtatás előtt egyez-
tet az ATF illetékesével és a szerzővel.

5) Jó kapcsolatot ápolunk más kiadók-
kal, elsősorban a következőkkel: Kálvin 
Kiadó, Evangéliumi Kiadó, Harmat Ki-
adó, Parakletos Kiadó, KIA.

6) 2019 év nyarán amennyire csak bírtuk 
a mindössze 3 fős belső munkatársi kar-
ral, jelen voltunk könyveinkkel táboraink-
ban. Hálás köszönet az önkénteseknek!

7) Kintlevőségünk még mindig több mint 2 
millió Ft-nyi összeg, sokat változott a fizeté-

si morál. Reménykedünk abban, hogy 2020-
ban minden megrendelt könyvet időben 
kifizetnek gyülekezeteink és testvéreink.
8) A Theológiai Szemle főszerkesztősé-
gének meghívására kezdettől jelen vol-
tunk a Th. Szemle könyvbemutatóján. 
2020-ra is tervezzük.

Az Úr iránti hálával, testvéreink iránti 
tisztelettel nézünk a 2020-as év elé. Há-
lásak vagyunk néhány áldozatkész test-
vérünknek, akik vagy ingyen támogattak 
valamilyen munkával, vagy anyagiakkal. 
Tisztelettel gondolunk önkéntes könyve-
vangélista testvéreinkre. Örömmel mű-
ködünk együtt a  Mozgó Egészségügyi 
Misszióval, a befolyásközpontokkal és az 

ÉdenVölgye könyvesbolttal. Megemléke-
zünk idén is Szőllősy Botond testvérről, 
aki hosszú fizetési határidőkkel segíti 
a könyvkiadást. Köszönjük az UB-nak, 
hogy átvállalásokkal segíti a kiadót, vala-
mint az egyház kincstárának, hogy a fize-
téseink késedelmes átutalását türelemmel 
kezeli.

Hálával tartozunk Istenünknek, mert 
bármilyen eredmény születik a könyvkiadás 
terén, az nem annyira az emberi tényező-
nek, mint a kegyelemnek köszönhető.

Egerváriné Kökényes Zsuzsa
mb. kiadóvezető

Az Adventista Teológiai Főiskola  
stratégiai célkitűzései 2020-ra
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Erősítjük a családokat – 2020-ban is!
A Családi Szolgálatok Osztálya idén is 
sok érdekes rendezvénnyel, képzéssel 
szeretne hozzájárulni a házasságok és 
családok erősítéséhez az egyházon belül 
és kívül. Az alábbiakban a főbb progra-
mokat mutatjuk be:

Házasság Hete rendezvény
Bátorítjuk a gyülekezeteket, hogy hasz-
nálják ki a Házasság Hetét missziós lehe-

tőségként. A Valentin nap előtti héten ha-
talmas médiafigyelem irányul a házasság 
intézményére, a Házasság Hete központi 
weboldalán pedig minden gyülekezet re-
gisztrálhatja a rendezvényét, hogy minél 
szélesebb közönséghez eljusson a hír. 

A Családi Szolgálatok Osztálya egész 
estés programot állított össze szövegkönyv-
vel, prezentációval és feladatlappal, amit 
minden lelkipásztornak kiküldtünk. A rész-
letekért keressétek meg a helyi lelkipásztort!

Lelkésztovábbképzés a megcsalás  
kezeléséről
Szomorú tendencia, hogy sajnos a hívő 
házaspárok sem mentesek a házassági 
kudarcoktól, amelyek közül a legnagyobb 
az az élethelyzet, amikor egy harmadik 
személy is megjelenik a színen. A leg-
több lelkipásztor sosem tanult a képzése 
során arról, hogy miként kezeljen egy 
ilyen helyzetet. Ezért állítunk össze egy 
speciális képzést, amely konkrét eszközö-
ket ad a lelkészek kezébe, hogy professzi-
onális lelkigondozói segítséget tudjanak 
adni gyülekezeti tagjaiknak, akik ebbe 
a krízisbe jutottak. Itt az ideje, hogy ne 
csak fegyelmi, de kegyelmi válaszaink is 
legyenek az élet nagy kihívásaira! 

A Családi Szolgálatok Osztályának 
tervei 2020-ra

„Mondom tehát: Avagy elvetette-e Isten 
az ő népét? Távol legyen! Mert én is 
izraelita vagyok, az Ábrahám magvából, 
Benjámin nemzetségéből való” (Róma 
11:1).

I. TEOLÓGIAI ALAPOK 
A világegyház látásának erősítése. 

a) A Generálkonferencia World-Jew-
ish-Adventist Center-rel (WJAC) együtt-
működés. Elérhetősége: Honlap: www.
jewishadventist.org. Web ministers: www.
jewishadventistministers.org

b) A Sabbath Shalom Newsletter 
(WJAC által kiadott) újság népszerűsítése 
egyházon belül és kívül. (1800 olvasója 
van, 8 nyelvre van lefordítva, Richard 
Elo fer a főszerkesztő.)

c) Nemzetközi adventista tudományos 
közéletbe való bekapcsolódás.

d) Az adventista önazonosság erősítése.

II. KÜLDETÉS ÉS TAGSÁG
a) Társadalmi kapcsolatok erősítése 

és folyamatos fenntartása (KZST, ICCJ, 
Hebraisztikai Társaság). 

b) Gyülekezetlátogatások az unió 
éves programnaptára szerint és az adven-
tista–zsidó barátság erősítése.

c) Növekedés: Goldmark Kórus meg-
hívása a gyülekezetbe, hogy minél széle-
sebb körben megismerjék egyházunkat a 
zsidó származású emberek. 

d) Lehetőség szerint kialakítani Kid-
dus alkalmakat az egyik budapesti gyüle-
kezetben. 

III. STRATÉGIAI VEZETÉS
a) Kapcsolattartás a MAZSIHISZ-szel 

és a Keresztény–Zsidó Társasággal és a 
Keresztény–Zsidó Tanáccsal.

b) A helyi gyülekezetekben megerő-
síteni az együttműködést a zsidósággal, 
ahol vannak a városban vagy faluban zsi-
nagógák, zsidó hitközségek. 

c) A Sabesz és más magyarországi 
zsidó sajtóorgánumokkal kapcsolattartás, 
folyóiratok olvasása.

d) A Vallás és kultúra TV-műsorban 
zsidó egyházi személyekkel beszélgetés.

IV. MŰKÖDÉS
a) PUBLIKÁCIÓK: Ke-

resztény–Zsidó Teológiai év-
könyvben, az AdventInfo és 
Adventista Világ magazinban, 
a Sabbath Shalom Newslet-
ter-ben.

b) A rendelkezésre álló 
eszközök és források felhasz-
nálása.

c) Munkacsoport tagok-
kal egyeztetés és együtt részt 
venni a konferenciákon. 

d) Az Országos Rabbiképző – Zsidó 
Egyetemmel (OR – ZSE) kapcsolattartás 
és meghívások az ATF záróvizsgájára és 
egyházi konferenciákra.

e) Bel- és külkapcsolatok ápolása: 
Konferenciákon való részvétel; OR – ZSE 
Goldmark kórus koncert (Budapest Te-

rézvárosi Gyülekezet, 2020. január 25.); 
Könyvbemutató (február 19.); DUNA 
Bibliakonferencián előadás (Budapest, 
2020. február 21–23.); Országos Tisztvi-
selő értekezleten az AZSBT bemutatása 
(2020. március); Páska vacsora Budapes-
ten (2020. április); Ros Hasana (szeptem-
ber) és 2020. Hanunka (2020. december) 
ünnepeken részvétel.

Ellen G. White a következő gondolatok-
kal bátorít bennünket, hogy érjük el a zsi-
dó származású embereket.

„Sokan elfogadják a világosságot. 
– Világunkban hatalmas munkát kell vé-
geznünk. Az Úr kijelentette, hogy a pogá-
nyokat be kell gyűjtenünk, de nem csupán 
a pogányokat, hanem a zsidókat is. A zsi-
dók között sokan vannak, akik megtérnek, 
s akik által meglátjuk Istenünk üdvözíté-
sét. Zsidók mindenütt vannak, s el kell 
vinnünk hozzájuk az időszerű igazság vi-
lágosságát. Közöttük sokan vannak, akik 
elfogadják a világosságot, s akik Isten 
törvényének változhatatlanságát csodála-
tos erővel hirdetik. Az Úr Isten munkál-
kodni fog. Csodálatos dolgokat cselekszik 
igazságban” (Manuscript, 1907, 87.). {Ev 
578.1}.  
 

Dr. Tokics Imre
AZSBT vezetője

Az Adventista–Zsidó Barátság  
2020. évi terve

Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Goldmark kóru-Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Goldmark kóru-
sa, akik fennállásuk 50 éves jubileumi ünnepségét  sa, akik fennállásuk 50 éves jubileumi ünnepségét  
a Terézvárosi Gyülekezetben tartották 2020. január 25-én, a Terézvárosi Gyülekezetben tartották 2020. január 25-én, 
szombaton esteszombaton este
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Ellen G. White szolgálata egyházunk szá-
mára nagy jelentőséggel bír. Jézus Krisz-
tus visszajövetelére várva, az utolsó idők 
eseményei között egyházunk lelki meg-
erősödését szolgálja, ha minél mélyebben 
megismerkedünk az írásaival. A kincs, 
amit a prófétai üzenetek jelentenek, az 
ember egész életét, annak minden vonat-
kozását érinti.

Ebben az évben komoly hangsúlyt szeret-
nék helyezni arra, hogyan lehet kiegyen-

súlyozott a látásmódunk Ellen White 
szolgálatát, szerepét illetően, és mi min-
den következik ebből. Ennek a célnak az 
érdekében a következők lehetnek a segít-
ségünkre: 

1) 2020. március 29-én az Országos 
Tisztviselőképzésen „Ellen White szol-
gálatának értékei” című szeminárium-
mal várom az érdeklődőket.  

2) 2020. május 1–3. között a Transze-
urópai Divízió E. G. White Szimpóziu-
mot tart Newboldon.  

3) Radiša Antić PhD, a Newbold 
College White Intézetének igazgatója 
2020. június 6-án Orosházán tart előa-
dásokat Ellen White szerepéről, amelyre 
hívjuk a környező megyék érdeklődőit is, 
az előző este, június 5-én pedig Buda-
pesten fog prédikálni.

4) Az Advent Kiadóban megjelent 
és megjelenő, Ellen White-tól származó, 
illetve az ő szerepét tárgyaló kiadványok 
népszerűsítése. 

Az elmúlt évre visszatekintve említem, 
hogy 2019. szeptember 27–28-án Ifjúsá-
gi White Konferenciát szerveztünk Bu-
dapesten az Ifjúsági Osztállyal közösen, 
amelyen a főelőadó Radiša Antić PhD, 
a Newbold College White Intézetének 
igazgatója volt. Ezen az alkalmon Ko-
vács Ernő bemutatta az 1822-ben nyom-
tatott nagy családi Bibliát, aminek egy 
példányát Ellen White csaknem fél órán 
át tartotta magasba 1845-ben. 

Fontos esemény volt még 2019. ok-
tóber 26-án, Budapesten a Golgota utcai 
rendezvényközpontban megtartott meg-
emlékezés, amikor is az adventizmus 
175 évére tekintettünk vissza. A tartalmas 
előadások mellett a vizuális élményben 
segített a Molnár család, akik 19. száza-
di viseletben jelentek meg, és ismét meg-
tekinthettük a nagy, angol családi Bibliát, 
amit Kovács Ernő mutatott be (lásd a bal 
oldali hasábban látható két képet).

Az ország különböző gyülekezeteiben 
White napokat tartok, amelyek szerepel-
nek az Éves tervben. E napok alkalmával 
Ellen White személye, szolgálata, külö-
nösen időszerű próféciái, üzenetének bi-
zonyos részei kapnak nagy hangsúlyt. 

Zarkáné Teremy Krisztina
E. G. White Szolgálat koordinátora

Intergenerációs istentiszteletek
A szombati gyülekezetlátogatások, lelké-
szértekezletek és tábori rendezvények so-
rán is bemutatókat tartunk az intergenerá-
ciós istentiszteletekről. Az intergenerációs 
istentisztelet a divízió új törekvése arra, 
hogy a gyülekezetben mindenki megtalálja 
a helyét a totyogóstól a nagymamáig, és ne 
csak szemlélője, hanem aktív résztvevője 
és formálója legyen az istentiszteletnek. 

Nagyon örülünk, hogy 2019 végén ki-
adhattuk az Advent Kiadóval az „Együtt 
csodálatos” című könyvet, amely Karen 
Holford legújabb könyve az istentiszteletről. 
Bibliai és történelmi áttekintés után a könyv 
bemutatja az intergenerációs istentisztelet 

lehetőségeit és konkrét mintákat is tartal-
maz. Igazi kincs minden vezető számára!
 
Társadalmi befolyás
Szeretnénk a társadalmat továbbra is szol-
gálni a családról, házasságról szóló pozi-
tív üzenetekkel. Erre minden lehetőséget 
megragadunk szakmai rendezvényeken, 
valamint különböző médiacsatornákon ke-
resztül. Nagyszerű lehetőséget kínál erre 
a „Gyere ahogy vagy” tévéműsor, a Mex 
rádió heti műsora, és természetesen az egy-
ház tájékoztató és missziós lapjai is. 

Az egyház ismertségét szeretnénk azzal 
is növelni, hogy a 2019-es missziós köny-
vet (Willie és Elaine Oliver: Remény a mai 

családoknak) ajándékba elküldjük azoknak 
a pároknak, akik részt vettek a szerzők előa-
dásain 2016-ban és 2018-ban. Közel 600 
személlyel kerültünk így kapcsolatba. 
 
Gyülekezetek szolgálata
Természetesen idén is lesznek gyülekeze-
ti látogatások (családi és gyermeknapok), 
támogatunk gyülekezeti missziókat, csalá-
di szekciót tartunk a missziókonferencián, 
és szülőképzést is tartunk Karen Holford 
vezetésével.

Örömmel szolgálunk benneteket!
 

Dr. Mihalec Gábor 
osztályvezető

Az Ellen G. White Szolgálat  
terve 2020-ra

Radiša Antić és fordítójaRadiša Antić és fordítója
Az Ifjúsági White Konferencia résztvevőiAz Ifjúsági White Konferencia résztvevői

A hajdúhadházi BlesSings énekegyüttes 
A hajdúhadházi BlesSings énekegyüttes 

szolgálataszolgálata
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Országos gyermekszombat (a helyi gyü-
lekezetekben) 2020. május 30. – A gyer-
mekszombat egy olyan nap, amit gyüleke-
zeteinkben a gyermekek értékének kihang-
súlyozására és megerősítésére különítünk 
el. Ezen a napon a gyerekek szolgálnak 
az istentiszteleten óravezetőkként, prédi-
kálnak, énekelnek, felolvasnak stb. Ezzel 
a nappal a Magyar Unió a Generálkonfe-
rencia kezdeményezéséhez csatlakozik. A 

gyermekszombat témája 2020-ban: Isten 
csodálatos kegyelme – Isten feltétel nél-
kül szeret mindannyiunkat! 

Gyermek imahét 2020. március 21-28., 
témája: Miért küldött Isten prófétákat?  

Szünidei Bibliatábor Balatonlellén, 
2020. július 13–19. – A táborban szere-
tettel várunk minden 6-14 éves gyerme-

ket, aki szeretne egy bibliai időutazáson 
részt venni, fürödni a Balatonban, külön-
böző vetélkedőkön összemérni erejét és 
tudását, hajókiránduláson részt venni és 
új barátokra szert tenni. 

Fürkész Tábor Bózsván, 2020. július 
19–26. – Kóstolj bele a fürkészek izgal-
mas és varázslatos életébe! Ha 7-14 éves 
korú vagy, téged is várunk a nyáron!

Gyermektanítók és szülők képzése 
2020. november 15. – A 2020-as képzést 
a Családi Osztállyal közösen szervezünk 
gyülekezeteink gyermektanítóinak és az 
érdeklődő szülőknek gyermeknevelés, 

KIEMELT PROJEKTEK:
 
Dinamikus Egészség – túra- és biciklis 
életmódtábor 

Bózsván 2020. július 
26. és augusztus 2. 
között az 5. életmód-
tábor az ESZO szer-
vezésében. 2020-ban 
dr. Helgi Jónsson, a 
TED új ESZO ve-
zetője lesz a vendég 
előadó.

Szombati egészség napok 
10 szakember közreműködésével, 20 egész-
ség nap. Az egészséges életmód bibliai 
és bizonyságtételi alapjainak átadása a 
bizonyíték alapú tudományos ismeretek 
hátterén (dr. Nagy Vilmos – háziorvos,  
dr. Sziebertné Egyed Gabriella – dietetikus,  
dr. Gáspár Róbert – gyógyszerész, egye-
temi tanár, dr. Nagy Sándor – háziorvos,  
dr. Bozó Zsuzsanna – radiológus főorvos,  
Csarnai Mariann – gyógytornász, dr. Gá-
bor Norbert – kardiológus, dr. Szemenyei  
Gabriella – háziorvos, Rajki Dávid – fog-
orvostan-hallgató, dr. Szököcs András – 
idegsebész).
                                      
Szombati egészség (Boldog Élet)  
percek – folytatás
Egészségügyi vezetők kiképzése, akik 
szombat délelőttönként, a hirdetések után, 
5 percben egy-egy életmódtanácsot meg-
osztanak a gyülekezettel. Az imádat nem-
csak lelki tevékenység, hanem az egész lé-
nyünket érinti. Az istentisztelet nemcsak a 
liturgiában való részvétel, hanem életmód. 

Boldog Élet magazin 
Mint missziós eszköz. Tagjainkat segíte-
ni a kapcsolat teremtésben. Új társadalmi 

rétegek felé nyitni a lap segítségével. Az 
előfizetések száma 2016-ban meghaladta 
a 2000 példányt és azóta is ezen a szin-
ten maradt. Az előfizetés ára 2020-ban 
továbbra is 2990 Ft. 

Journey to Wholeness
A GK által szerkesztett szakmai anyag, 
ami az AA által is használt, 12 lépéses, 
függőségektől való szabadulási folyama-
tot kíséri végig. A TED mentori képzésén 
2 fő részt vett. Az anyagot TED és DET 
segítséggel lefordítottuk. A képzések elin-
dulnak 2019-ben Horváth Gábor vezeté-
sével. Jelenleg egy lelkészi csoport havi 
rendszerességgel teszteli az anyagot. Eb-
ben az évben indul egy második képzési 
csoport. 2022-ben a kiképzett személyek 
továbbképezhetnek másokat is. 

Mobil életmódközpont – a DET  
és ESZO együtt 
Lelki és testi egészséget minden körzetbe!
Önkéntesek bevonásával a központ az 
alábbi programokat képes lebonyolítani: 
egészség expók, szűrések, főzőpercek, 
előadások, egészségkönyvek árusítása és 
minden, ami belefér. Új, kísérleti prog-

ram. Koordinátor 2019. január 1-től Gyur-
kó János, a DET alkalmazásában. 

Újraélesztés – iskolai elsősegély  
program az ADRÁ-val
„TED pályázati támogatással az újraélesz-
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 beiskolázni, hogy 
instruktorként egységes oktatási program-
mal jelenjünk meg mindenhol, ahová elju-
tunk.” (ADRA) 

Kultúra–Egészség–Lélek 
...az életmódklubok új koncepciójának 
további átadása gyülekezeteknek, amit az 
előző évi képzésen elindított az ESZO. 

Mozgás/Sport motiválása   
Budapesten kerül megszervezésre az asz-
talitenisz-bajnokság 2020 szeptemberé-
ben, valamint futópólókkal támogatjuk az 
adventista maratoni futókat.

Dr. Ősz-Farkas Ernő
osztályvezető

Az Egészségügyi Szolgálatok  
Osztályának tervei 2020-ra

A Gyermekszolgálatok Osztályának 
2020-as tervei
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„Érints meg egy szívet, mond el a világ-
nak!”

Küldetésünk: Nőként szolgálni Jézus jó 
hírével a nőkért, és a környezetükben élő-
kért.

Célkitűzésünk: Jézus második közvetlen 
eljövetele előtt gondoskodni a nőkről az 
egyházban és a lakókörnyezetünkben.

Bátorítani őket a személyes lelki nö-
vekedésre, és arra, hogy ők maguk is a 
kapott lelki ajándékaik szerint  misszion-
náriusként éljenek, szolgáljanak a család-
ban, a lakóhelyükön, a munkahelyen és az 
iskolában.

Országos szinten kiemelt programok:
  Március 7., Nők Nemzetközi Imanap-

ja, Szombathely

  Június 13., Nők Kiemelt Napja, Józsa
  Május 22–24., Országos női vezető-

képzés, Pécel
  November 7., Erőszakmentes Nap, 

Székesfehérvár és Telkibánya
  Augusztus 4–9., Missziókonferencia 

női szekció, Balatonlelle

NSZO napok gyülekezetekben:
  Január 25., ESZO–NSZO nap, Bala-

tonfüred
  Február 8., NSZO nap, Geszt
  Február 15., NSZO nap, Orosháza
  Április 18., NSZO nap, Buda-

pest-Zugló
  Április __., ESZO–NSZO nap, Gyula

Mottó: Keresd! Éld át! Add tovább! 

Az Ifjúsági Szolgálatok Osztályának ter-
vei semmit nem érnek, ha csak az Ifjúsági 
Szolgálatok Osztályáé maradnak! Minden 
egyes gyülekezet, a közösség minden tagj 
át kell érezze, hogy ez az övé is! Isten 
már rég tudja, mit szeretne ebben az év-
ben ezen a területen elérni! Mi szeretnénk 
VELED együtt mellé állni, követni az Ő 
tervét ezen a területen is!
  Olyan gyülekezeti közösségeket sze-

retnénk látni 2020-ban, amelyek nem 
a múltba gyökerezve távolodnak el 
egyre inkább Isten tervétől, hanem Is-
ten örökkévalóságát építve élnek gyü-
mölcsöző, előremutató, győzelmes és 
követésre méltó keresztény életet! 

  Látni szeretnénk minél több fiatalt, 
akik Kristus követői, mert családja-
ikban, gyülekezeti közösségeinkben 
megtapasztalták Isten csodáját!

  Látni szeretnénk gyülekezeti közössé-
geket, ahol generációk együtt imádják 
Istent és teljesítik küldetésüket! Ahol 
Isten gyermekei nem a saját, szemé-
lyes igazságaikat erőltetik, hanem Is-
ten igazságának engednek teret saját 
és gyülekezetük életében. 

  Látni szeretnénk fiatalokat, akik Isten-
nek adják át életüket, mert találkoztak 
Vele otthonukban vagy a gyülekezet-
ben és Ő értelmet adott a létezésüknek!

  Látni szeretnénk gyülekezeteket, ahol 
a legfontosabb nem az én igazam, az 
én szokásaim, az én gyakorlatom, ha-
nem az EMBER, akiért Jézus életét 
adta! 

  Látni szeretnénk fiatalokat, akik iga-
zi áldásként tudnak élni ezen a vilá-
gon, mert RAJTAD vagy RAJTAM 
keresztül megízlelték a Krisztusi élet 
kiválóságát!

Keresd! Éld át! Add tovább!
A több, mint 50 országos és regionális prog-
ram kivitelezésével (táborok, képzések, ifjú-
sági hétvégék, koncertek, dicsőítő alkalmak 
stb.) szeretnénk a közösséget építeni.  

A lelkészekkel, ifjúságvezetőkkel való 
személyes kapcsolattartás nyomán tervünk 
erősíteni a gyülekezeti ifjúsági munkát és 
eszközökkel ellátni azokat, akik az ifjúsá-
got szolgálják.

Köszönjük a fiatalokért, az ifjúsági 
munkáért, az ifjúsági munkát koordináló 
bizottságokért és munkacsoportokért el-
mondott imáitokat! 

Palotás Kristóf 
Ifjúsági osztályvezető

Az Ifjúsági Szolgálatok Osztályának 
tervei 2020-ra

hitoktatás témájában. A meghívott előadó 
Karen Holford.

Advenista gyermekhonlap – Keresz-
tény gyermekénekek, erkölcsi üzenetet 
tartalmazó hangjátékok, bibliai témájú 
rajfilmek, a Grace Linkhez tartozó bibliai 
idővonal, valamint egyházunk gyermek-
nyelven, játékosan, képekkel illusztrált 
hitelvei fognak szerepelni a honlap kíná-
latában.

Tesz-vesz gyülekezetek – A meglévő és 
arra igényt tartó Tesz-vesz gyülekeze-
tekben divíziós támogatással biztosítjuk 
a havi Tesz-vesz alkalmakat, és ha lehe-
tőség van rá, akkor újabb gyülekezeteket 
kapcsolunk be ebbe a gyermekmissziós 
munkába. 

Missziókonferencia (gyermekfoglalko-
zások) – Az osztály minden évben meg-
szervezi a gyermekfoglalkozásokat a 
missziókonferencián résztvevő gyerme-
kek számára is.

Gyülekezetlátogatások – A Családi Osz-
tállyal közösen, évente több alkalommal 
tartunk Gyermek és családi napokat az 
unió valamely gyülekezetében. 

Drogmegelőzési hangjáték – A vidám 
hangulatú zenés hangjáték olyan egész-
séges magatartásmintákra irányítja a 
gyermekek figyelmét, amelyek igazoltan 
segíthetnek a kábítószer-használat meg-
előzésében.

Az anyag fordítása elkészült, a zenei 
munkálatok és a hangfelvétel zajlik majd.

Az Advent Kiadóval közösen tervezett 
gyermekkönyvek kiadása: 

Egy ölelés Jézustól – 180 áhítat 1-6 
éves gyermekek számára; minden áhítat 
egyedi, kreatív, a gyermek több érzékszer-
vét megszólító.

Jézus, az egyetlen szuperhős – Jézus 
élete gyermeknyelven.

2020-ban is negyedévente meg fog jelen-
ni a Mosoly újság, valamint továbbra is 
biztosítjuk a gyermekek szombatiskoláit 
(5 korosztályban) és az ehhez kapcsolódó 
Tanítói mellékleteket is. 

Mihalec Dóra
Gyermekszolgálatok Osztálya

A Női Szolgálatok Osztályának 2020. 
évi tervei
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A rohamosan változó, a lelki értékek hát-
térbe szorító, elszigetelődésre késztető vi-
lágban a szombatiskola szerepe nagy lehet. 
Egyházunk kialakulásában és fejlődésében 
történelmileg is fontos szerepe volt. Gene-
rációk bibliai ismeretei gazdagodtak, fejlő-
dött a közösségi élet és erősödött a misszió. 
A szombatiskola ugyanígy ma is lehetősé-
get teremt arra, hogy értékeit a mai világ-

ban, korszerű módszerekkel gyakoroljuk, 
ami által az Istent még nem vagy kevésbé 
ismerőkhöz is napi szinten, értelmes mó-
don közelebb vigyük a hit értékeit. 

1) Kiadványok rendszeres megjelente-
tése.
a)  A Bibliatanulmányok és a Tanítói 

melléklet kiadása, White idézetek 

gyűjteménye; 
b)  Új hívők tanulmánya – az 1. rész után 

ebben az évben még a 2. és 3. rész;
c)  a Misszió DVD sorozat szintén ne-

gyedévenkénti megjelentetése, a Bib-
liatanulmányok honlapjáról jobb 
minőségben letölthető!

2) Szolgáltatásaink folyamatosan se-
gédanyagot és ösztönzést adnak a tanu-
láshoz, a gyülekezeti élethez.
a)  A kiadványok elérhetők a Bibliata-

nulmányok honlapján elektroniku-

Küldetésünk segíteni a gyülekezeteket, 
lelkészeket és gyülekezeti tagokat lelki 
növekedésükben és abban, hogy szemé-
lyes bizonyságtételükkel megdicsőítsék 
Istent, és a megváltás örömüzenetét 
elvigyék mindazokhoz, akik még nem 
ismerték meg Őt.

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

1) A Higgyetek az Ő prófétáinak! olva-
sómozgalom segítségével naponta egy 
bibliafejezet és a hozzá kapcsolódó áhítat 
olvasására bátorítjuk testvéreinket, va-
lamint Ellen White könyveinek rendsze-
res, naponkénti olvasására, amelyekhez 
heti rendszerességgel egy rövid írás is 
tartozik. Ezeket blogon, Facebook-on és 
hírlevélben osztjuk meg naponként a test-
vérekkel. A napi olvasmányokat itt lehet 
elolvasni: http://higgyetekazoprofetainak.
blogspot.hu/

2) Elkészítjük a 10 napos imaközösség 
anyagait és interneten a gyülekezeti tagok 
rendelkezésére bocsátjuk. Napi rendsze-
rességgel blogon közzétesszük az aznapra 
vonatkozó felolvasásokat és imacélokat, 
amelyek itt találhatók meg: http://40reg-
geljezussal.blogspot.hu/  

Internetes videokonferenciában lehe-
tőséget biztosítunk minden este bekap-
csolódni azoknak, aki nem tudnak részt 
venni egy gyülekezet vagy csoport által 
megszervezett alkalmon. 

3) Bekapcsolódunk a világszéles imamoz-
galomba, amelynek segítségével heti rend-
szerességgel tesszük közzé a Generálkon-
ferencia által megfogalmazott imacélokat 
egy inspiráló lelki olvasmány kíséretében. 
A világszéles imacélok mellett magyar vo-
natkozású imacélokat is közzé teszünk.

4) Az Imaszoba Facebook-os oldalon le-
hetővé tesszük imacélok és tapasztalatok 
megosztását. https://bit.ly/2vd2QLN 

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 Lépé-
sek a személyes ébredésért című könyvét 
vesszük át napi áhítat formájában, amit 
naponta közzéteszünk internetes fóruma-
inkon. Ezenkívül élőben internetes video-
konferenciában minden este közösen át-
vesszük az aznapi anyagot azokkal, akik 
bekapcsolódnak.

7) Mivel minden negyedév első szombatja 
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 a Generálkonferencia Személyes 
Missziószolgálatok Osztálya által készí-
tett tanítványsági kézikönyvet.

Hegyes-Horváth Géza
Személyes Missziószolgálatok Osztálya 

  Szeptember 19., NSZO nap, Tatabánya
  Október 10., ESZO–NSZO nap, Nágocs
  Október 17., NSZO nap, Kistarcsa
  December 12., NSZO nap, Vecsés

A Női Szolgálatok Osztályának 3 
alappillére: lélekápolás, képzés, misszió, 
ami szorosan kapcsolódik az egyház stra-
tégiai céljához.

A tagmegtartási célhoz tartozó prog-
ram: „Lányok Krisztusért” 1. és 2. részé-
nek bemutatása és használata.

Egyéni és közösségi bibliatanulmányo-
zás, stratégiai cél: Nők kreatív bibliata-
nulmányozása.

Példaértékű élet: Interjúkészítés idős lel-

készfeleségekkel, megjelentetés az Advent-
Infoban.

Facebook csoport: Adventista Nők a Nő-
kért – „Heti üzenet” készítése és küldése.

További célok: 
–  hogy más osztállyal 

közösen dolgozzunk. 
Így 2020-ban az 
Egészségügyi Osz-
tállyal közösen ter-
vezünk gyülekezetlá-
togatást.

–  hogy elismertté és 
aktívabbá tegyük az 
NSZO szolgálatát.

–  hogy az NSZO mun-
kacsoport szeretet-

ben, egységben szolgáljon, és betöltse 
küldetését.

Bodnár Jánosné
osztályvezető

A Személyes Missziószolgálatok 
Osztályának 2020-as tervei

A Szombatiskolai Osztály terve – 2020
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san, illetve nyomtatott formában az 
Advent Kiadónál.

b)  A tanulmányok hanganyaga és a 
stúdióbeszélgetés is elérhető a Bibli-
atanulmányok honlapján.

c)  A PAX TV közvetíti a szombatisko-
lai beszélgetéseket (vasárnap 15.30 
és csütörtök 17.00) jeltolmácsolással, 
ill. az érdeklődők videóüzenetben he-
tente megkapják a felvételeket. 

d)  A Facebook csoport tagjainak száma 
egyre bővül, a tartalom folyamatosan 
frissül.

3) 2020. március 29-én az Országos 
Tisztviselőképzésen várjuk a szombat-
iskolai tanítókat, vezetőket, fiatalokat.

4) 2020. május 9-én Szegeden az Ifjúsá-
gi Osztállyal közös konferenciát szerve-
zünk a fiatal felnőtteknek. Kreatív bib-
liatanulmányozás és programok várhatók! 
Hasonló rendezvényt 2019. április 27-én 
tartottunk a Terézvárosi Gyülekezet-
ben, köszönet a csapatnak!

5) 2020-ban a Szombatiskolai Osztály is 
részt vesz a Missziókonferencián, a ne-

velés kérdéskörébe bekapcsolódva. 

6) A gyülekezetektől érkező igényeknek 
minden erőnkkel igyekszünk eleget tenni 
a Szombatiskolai Osztály munkatársa-
ival (TET Bodolai Zoltán; DET Zarka 
Péter; Magyar Unió Zarkáné Teremy 
Krisztina). Az ország gyülekezeteiben 
tartott szombatiskolai napokról informá-
ció az Éves tervben található. 

2019. szeptember 29–október 3. között 
a Generálkonferencia által szervezett 
szombatiskolai és belmissziós képzésen 
vettünk részt Prágában, amelyre há-
rom divízióból érkeztek a résztvevők. A 
hangsúly a közösségi és egyéni hitélet 
elmélyítésére, felélénkítésére került.

Zarkáné Teremy Krisztina
a Szombatiskolai Osztály vezetője

Küldetés: „Valódi értéket egy reményte-
len világnak!” 

A REK a Magyar Unió tavalyi Uniókon-
ferenciáján elfogadott 5 éves stratégiájá-
val összhangban 3 pillérre építette a 2020-
as terveket. 

1. pillér – Teológiai alapok 
  Abból a célból, hogy erősítsük a vi-

lágegyházzal való közös látást, a REK 
vezetése részt vesz a Generálkonfe-
rencia által szervezett Hope Channel 
vezetőinek éves találkozóján Buka-
restben.

  Az egyház identitásának erősítése ér-
dekében a különböző egyházi egysé-
gek (unió, egyházterületek) által szer-
vezett identitáserősítő programokon 
segítjük a technikai kivitelezést és 
közvetítést, hogy minden érdeklődő 
számára elérhetőek legyenek a prog-
ramok. 

  Folyamatosan készítjük a Szombatis-
kolai Osztállyal közösen a missziós 
DVD-ket. 

2. pillér – Küldetés és tanítványság 
  A Biblia Levelező Iskola szervezé-

sében nyári bibliai táborra hívjuk a 
hallgatókat családtagjaikkal együtt, a 
rendszeresen visszajáró vendégeket és 
az új vendégeket is egyaránt. 

  A Szombatiskolai Osztállyal közö-
sen készítjük a Bibliatanulmányok 
beszélgetéssorozatot, amely nagyon 
hasznos segítség a szombatiskolai fel-
készülésben. Gyülekezetlátogatások 
alkalmával a testvéreket arra bátorít-
juk, hogy akár a személyes életpéldá-
juk, akár a BLI, vagy a média segít-
ségével bátran osszák meg hitüket a 
környezetükben élőkkel.

  A hatoscsatornás rendelkezésre álló 
reklámidő rendkívül jó lehetőség, 
hogy egyházi programok, könyvek, 
kiadványok nagy nyilvánosságot kap-
janak. A REK technikai segítséget tud 
nyújtani a rövid reklámok elkészítésé-
hez.

  A rendkívül népszerű 
„Gyere ahogy vagy” 
tv-műsor folyamato-
san új felvételekkel 
igyekszik a mai ember 
mindennapi kérdéseire 
választ adni a Biblia 
fényében.

  A REK célja, hogy a 
lehető legtöbb média-
felületen, friss és esz-
tétikus külsővel meg-
jelenjen az adventista 
üzenet, ennek érdeké-
ben frissíti a technikai 
lehetőségeket.

  A BLI által kínált bibliai témájú tanul-
mányokat bővíteni szeretnénk egy új 
sorozattal. 

3. pillér – Működés
  Annak érdekében, hogy a mai mé-

diafogyasztók igényeinek megfelelő 
minőségben készüljenek az egyház 
műsorai, szükséges a folyamatos 
technikai fejlesztés. Ebben az évben 
tervezzük a HD technikára való teljes 
átállást. 

Ócsainé Demeter Irén 
REK vezető 

A Reménység Média tervei 2020-ra
A prágai konferencia résztvevőiA prágai konferencia résztvevői


