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A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja  2020. április 25.

Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

Megjelenik: havonta  XXII. évfolyam 4. szám

Az utóbbi hetek alaposan felforgatták életün-
ket. A vírus elleni védekezés arra kényszerí-
tette szinte az egész világot, hogy szervezzük 
át életünk legmegszokottabb és leggyakoribb 
elemeit is. A boltba járási szokásainktól a ta-
nuláson, munkavégzésünkön keresztül, egé-
szen családi életünkig elhat.

A hírek, az Operatív Törzs napi tájékoz-
tatója szinte mindennapi „táplálékká” vált. És 
a közösségi médián még azok is több időt töl-
töttek az elmúlt hetekben, akik korábban csak 
alig-alig voltak jelen. Sőt vannak, akik csak 
most, kifejezetten erre a helyzetre való tekin-
tettel létesítettek profilt.

Nem mellékes tehát, hogyan kezeljük 
ezt a helyzetet, amire – valljuk be őszintén – 
nem lehetett felkészülni. Az élet különböző 
területeinek szervezői, vezetői is mind-mind 
még most tanulják, hogyan lehet úrrá lenni a 
helyzeten. Az országok döntéshozói, az egész-
ségügy dolgozói és a gazdasági élet irányítói 
heroikus küzdelmet folytatnak a vírus okozta 
eddigi károk, valamint jövőbeli pusztítása kö-
vetkezményeinek enyhítésén.

Szemünk előtt játszódik a nagy küzdelem, 
ami a jó és a rossz között zajlik. Vannak, akik 
erkölcstelen és gátlástalan módon igyekeznek 
hasznot húzni még ebben a helyzetben is má-
sok kiszolgáltatottságából, félelméből, szorult 
helyzetéből, míg mások az önzetlenségükről 
tesznek bizonyságot; fiatalok, gyerekek min-
dent megtesznek, hogy segítsenek. Ebbe a 
küzdelembe kellett bekapcsolódni az egyház 
tevékenységével is, hiszen a járvány életünk 
eddigiekben felsorolt területein túl természete-
sen hitéletünket is gyökeresen megváltoztatta.

Magyarország Kormánya rendkívül óva-
tosan kezeli a vallásszabadság kérdését ebben 
a veszélyhelyzetben. Noha minden nyilvános 
és közösségi alkalmat kötelező érvénnyel be-
szüntetett, az egyházak hitéleti tevékenységét 
érintetlenül hagyta, megadva a lehetőséget, 
hogy minden vallásos közösség a maga elha-
tározásából, józan ítélőképességgel döntse el, 

milyen rendelkezés a leghatásosabb a közös-
ség védelme érdekében.

Ennek ellenére azt tapasztaltuk, hogy ki-
vétel nélkül minden egyház meghozta a maga 
szigorú rendelkezését a hitéleti célú épülete-
inek bezárásáról. Így a Hetednapi Adventista 
Egyház minden gyülekezeti épülete is bezárta 
kapuit a közösségi alkalmak előtt.

De nem az egyház zárt be!
Egy igazi közösség – noha próbára tévő 

időszak ez a bezártság – tovább él és dolgo-
zik. Mindenhonnan jönnek a hírek, hogy a 
gyülekezetek megszervezték az idős testvé-
rekről való gondoskodást, a lelkigondozást, a 
kiscsoportos bibliatanulmányozást, imaközös-
ségeket, az istentiszteleteket.

Hihetetlen kreativitással nap mint nap 
újabb és újabb lelki tartalmak kerülnek fel 
a lelkészeink jóvoltából a világhálóra, a kö-
zösségi médiára. Zárt és nyitott közösségi al-
kalmak jönnek létre az internet segítségével: 
bizottsági ülések, gyermekiskolai foglalkozá-
sok, szombatiskolai tanítások, igehirdetések. 
De még a közös éneklés sem lehetetlen a 
technika segítségével!

Minden elismerés a munkatársak felé, 
akik szervezik és felkutatják a lehetőségeket, 
és kitartással készítik üzeneteiket, hogy báto-
rítsák és erősítsék gyülekezeteik közösségét.

A Magyar Unió osztályai és intézményei 
is mindent megtesznek, hogy ebben a nehéz 
helyzetben is tudják tovább szolgálni a testvéri 
közösséget, valamint a társadalmat. 

Iskoláinkban távoktatással továbbra is 
folyik a tanítás szolgálata, a főiskolán hama-
rosan a vizsgaidőszak következik. Szeretetott-
honaink továbbra is ellátják időseinket, akik 
különösen veszélyeztetett helyzetben vannak. 
Szakszerű ellátással, infekciókontrollal harcol-
nak a vírussal szemben. A családok átmeneti 
otthona továbbra is védelmet nyújt a bajba ke-
rült édesanyáknak és gyermekeiknek.

Az osztályok szintén sok-sok kreativitás-
sal nyújtanak segítséget. A „PÁR-percek”, a 

gyermek-szombatiskolai, szombatiskolai és 
a „Gyere ahogy vagy” tévéfelvételek noha 
családi körben, de folyamatosan készülnek. 
A gyülekezeteket és lelkészeket bemutató, és 
értük imádkozó online imaközösség naponta 
találkozik az internet segítéségével. 

Az unió új kezdeményezése, hogy min-
den reggel az unió egy-egy osztály vagy in-
tézményvezetője bátorító, lelkesítő üzenettel 
szólítja meg a testvéri közösséget az egyház 
Facebook oldalán keresztül. Mellette egyre 
népszerűbb a „Reggeli dicséret” blog, amelyet 
fiatalabb lelkészek örömmel készítenek, hogy 
legyen minden napra egy „indító” üzenet.

Sok minden bizonytalan még. Nem tud-
juk, meg lehet-e tartani a nyári táborokat. 
Nem tudjuk, meddig tart ez a bezártság. Nem 
tudjuk, fog-e szigorodni a kijárási korlátozás. 
De már most is láthatjuk, hogy Isten, aki hatal-
masabb ennél a vírusnál, tud kihozni jót ebből 
a helyzetből: szinte mindenhol azt látni, hogy 
rendkívül megnőtt az érdeklődés a lelki tartal-
mak iránt az interneten. Felelősségünk, hogy 
bátorítást, vigasztalást, lelki támaszt adjunk a 
kétségbeesett emberek számára.

És miközben sokat teszünk barátainkért, 
ne feledkezzünk meg arról, hogy imádkoz-
zunk időseinkért, akik különösen veszélyezte-
tettek, a lelkipásztorokért, akik hihetetlen erő-
feszítéssel szervezik a gyülekezeti közösségek 
szolgálatát. Imádkozzunk az intézményeink 
dolgozóiért, akik sokszor rendkívül veszé-
lyes körülmények között, de nagy odaadással 
végzik ápoló, gondoskodó munkájukat. Imád-
kozzunk a kórházakban, egészségügyi intéz-
ményekben szolgáló orvosokért, ápolókért. 
A felelős döntéshozókért országos és helyi 
szinteken, és imádkozzunk a betegekért, akik 
élet-halál harcot vívnak a vírussal szemben.

Ha a gyülekezetünk be is zárt, de az ott-
honunk maga legyen egy imádságos gyüle-
kezet!

Ócsai Tamás
unióelnök

Bezár-e az egyház  
a karanténban?
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Kedves Testvérnők, szeretettel köszöntünk benneteket a Női 
Szolgálatok Osztálya nevében! 

Köszöntésül: Titusz 2:3–6
 

Örömmel tudatjuk veletek, hogy elkészült a „Lányok Krisztu-
sért” című szemináriumi anyag 2. része. 

Clair Sanches-Schutte, a TED Női Szolgálatok Osztályá-
nak vezetője 2017 márciusában tartott képzésen mutatta be, 
hogyan tartsunk tinilányoknak foglalkozást. 

A „Lányok Krisztusért” című anyag 1. és 2. részét több 
helyen használhatjuk. Legfőbb cél az, hogy a lányok megis-
merjék a Teremtő Istent. Az idősebb testvérnőkkel való kap-
csolatuk nagy segítség és útmutatás lehet ebben. Így erősöd-
hetnek lelkileg. 

Öt főbb területtel foglalkozik a segédanyag: 1) Bibliai ta-
nulmányok; 2) Imádság; 3) Egészséges életmód; 4) Szolgálati 
tervek; 5) Kézműves foglalkozások. Az anyag tíz témakört 
dolgoz fel, amely az élet legfőbb területeit érinti. 

Reménységünk az, hogy ezzel segítséget nyújtunk a gyü-
lekezeteknek, az ifjúsági csoportoknak, akik folytatni tudják a 
fiatal lányokért végzett szolgálatukat. 

Szeretnénk, ha ez a program sem a szervező, sem a lá-
nyok részére nem lenne megterhelő, mivel mindannyian sok-
féle munkával vagyunk elfoglalva, ezért havonta egy alkalmat 
javaslunk megtartani. 

A program olyan jellegű, hogy a lányok meghívhatják rá 
nem adventista barátnőiket is. Azért imádkozunk, hogy ez az 
anyag megfeleljen a gyülekezetek igényeinek, és segítse a tini-
lányokat a helyes döntések meghozatalában, továbbá megtalálni 
az Istennel való különleges és személyes kapcsolatot. 

A „Lányok Krisztusért” című segédanyag 1. és 2. része 
letölthető a Hetednapi Adventista Egyház honlapjáról, a www.
adventista.hu Női Szolgálatok Osztálya oldalról. 

Kívánunk sok áldást minden szervező és fiatal lány életé-
re!  Isten áldása kísérje életeteket és szolgálatotokat!
 Ócsai Tamás    Bodnár Jánosné
	 unióelnök				 NSzO	vezető

Elkészült a „Lányok Krisztusért” című segédanyag!
a Női Szolgálatok Osztályának felhívása

Az ATF-en nem állt meg az 
élet, éppen csak a hallgatók hi-
ányoznak az előadótermekből. 
Az oktatók nagy része otthon-
ról dolgozik, de akadnak olya-
nok – a könyvtár, a tanulmányi 
és gazdasági osztályon – akik 
az épületen belül tevékeny-
kednek. Az intézmény vezetőségének re-
ménysége, hogy legkésőbb a diplomaátadó 
ünnepséget már újra személyesen, együtt 
tarthatják meg.

Március 11-én, a délutáni órákban kap-
tuk a hivatalos értesítést, hogy másnaptól az 
intézményben nem tartózkodhatnak hallga-
tók, és át kell állnunk a távolléti oktatásra. 
Ennek eredményeként március 12–13 kö-
zött rendkívüli rektori szünet volt a ATF-
en, március 16–20 között pedig előrehozott 
tavaszi szünet. Ezen időszak alatt számos 
egyeztetést folytattunk munkatársakkal, óra-
adókkal, informatikusokkal és a különböző 
szolgáltatókkal. Fel kellett mérnünk, hogy a 
főiskolán futó több mint 60 kurzust miként 
tudjuk folytatni. Ehhez három fő kérdést 
kellett megvizsgálnunk: egyrészt a félév 
elején kiadott tantárgyi követelmények 
tarthatók-e a jelen helyzetben, vagy szük-
séges-e azokon változtatni, másfelől miként 

tudjuk a tananyagok átadását a lehető leg-
optimálisabb módon megoldani, harmad-
részt pedig hogyan, mikor és milyen módon 
tudunk majd vizsgáztatni. A munkatársak 
nagyon rugalmasan és célorientáltan álltak 
a változásokhoz, így hála Istennek nagyon 
gyorsan be tudtuk gyűjteni az információkat 
és meg tudtuk kezdeni a fejlesztést. Ennek 
megfelelően március 22-én az első távolléti 
órákat már online tartották meg.

Az ATF-en a tananyag átadására már 
eddig is használtak elektronikus felületeket, 
ahová az előadások anyagait, esetleg kiegé-
szítő olvasmányokat, cikkeket töltöttek fel. 
Ez a felület most számos egyéb új funkció-
val bővült, melyekre jelenleg nagy szükség 
van. Ilyen funkció például a Konferencia- és 
a tanulószoba vagy a fórum a tanulmányi 
rendszerben; ezeken kívül már tesztet is 
lehet íratni, beadandó kis dolgozatok feltöl-
tését kérni a hallgatóktól egyénenként vagy 
osztályonként. Az élő online órák szóbeli 
megtartása mellett vagy azok során pedig 
konzultációkra, képernyőmegosztásra, pre-
zentálásra is lehetőség van. Ennek haszná-
latát szintén most vezettük be. 

Jelenlegi terveink szerint továbbra is 
május 16-ig tart a szorgalmi időszak, a 
vizsgaidőszak pedig május 18. és június 
26. között lesz, tehát ebben sincs változás 
az eredetiekhez képest. 

A kollégium egyelőre sem hallgató-
kat, sem más szállóvendéget nem fogad. 
Ez az időszak kicsit csendesebben zajlik 
az épületben, ahol most a szobák és a kö-
zös helyiségek tavaszi takarítását végzik, 
s az épület állagmegóvásával kapcsolatos 
munkálatokat látják el.

Kérjük, látogassatok el és iratkoz-
zatok fel honlapunkra (www.atf.hu), va-
lamint kövessétek facebook oldalunkat, 
hogy bepillantást nyerjetek szolgálatunk-
ba! (https://www.facebook.com/adventis-
ta.teologiai.foiskola/)

ATF

Az Adventista Teológiai Főiskola 
döccenő nélkül állt át a távolléti 
oktatásra

Dr. Kormos Erik testvér…Dr. Kormos Erik testvér…

…online együtt a diákokkal…online együtt a diákokkal
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Teológia alapszak (BA)
Képzésünkre azok jelentkezését várjuk, 
akik a Biblia tanulmányozásához tudomá-
nyos ismereteket szeretnének gyűjteni, akik 
keresztény, illetve gyülekezeti szolgálatukat 
alaposabb bibliaismerettel szeretnék végez-
ni, illetve akik Isten iránti elkötelezettséggel 
és hivatástudattal teológus vagy lelkipászto-
ri szolgálatra készülnek. 

Az alapképzés hároméves: nappali 
és levelező formában indul. A képzésre 
állami ösztöndíjas és önköltséges finan-
szírozási formában is jelentkezni lehet. 
(Önköltség mértéke: 70 000 Ft/félév, 
mely szociális alapon ill. tanulmány ered-
ménytől függően mérsékelhető.)

A záróvizsgát tett hallgatók Teológus 
(BA) diplomát kapnak. 

Jelentkezési határidő: 2020. június 15.

A jelentkezés feltételei:
A jelentkezést a főiskola tanulmányi 
rendszerén keresztül az alábbi oldalon 
nyújthatják be elektronikusan. Ugyanitt 
tölthetők le a jelentkezéshez szükséges 
papíralapú dokumentumok is. (https://atf.
etn.hu/modulok/felveteli/jelentkezes.php)

A jelentkezéshez az alábbi dokumentu-
mokat kell csatolni:
  jelentkezési lap;
  érettségi bizonyítvány másolata (alap-

szak esetén);
  felsőoktatási intézményben szerzett 

oklevél (mesterszak esetén);
  külföldön szerzett bizonyítvány eseté-

ben a magyar fordítás másolatát kér-
jük;

  önéletrajz;
  lelkészi és gyülekezeti ajánlás (csak 

azoknak, akik a Hetednapi Adventista 
Egyház tagjai).

A felvételi vizsga írásban és szóban tör-
ténik:

Írásbeli teszt (60 perc): Mózes 2. 
könyvéből és Márk evangéliumából.

Szóbeli vizsga: Mózes 2. könyvéből 
és Márk evangéliumából.

A felvételi vizsga helye és időpontja:
Adventista Teológiai Főiskola, 2119 Pé-
cel, Ráday u. 12., 2020. június 21. (va-
sárnap) de. 10 órától.

További részletek megtudhatók a 
főiskola honlapjáról (www.atf.hu ), vagy 
a Tanulmányi Hivataltól (cím: 2119 Pécel, 
Ráday u. 12; telefon: (28)547-258; e-mail:  
atf@adventista.hu).

Teológia mesterképzés (MA)
Képzésünkre azok jelentkezését várjuk, 
akik a Biblia tanulmányozásához egye-
temi szintű tudományos ismereteket sze-
retnének szerezni, és már rendelkeznek a 
felsőoktatásban szerzett oklevéllel.

A mesterképzés kétéves (4 félév), a 
tanórák tömbösített formában kerülnek 
megtartásra. A képzés állami ösztöndíjas 
és önköltséges finanszírozási formában 
is indul. (Önköltség mértéke: 120 000 Ft/
félév, mely szociális alapon, ill. tanulmányi 
eredménytől függően mérsékelhető.)

A záróvizsgát tett hallgatók Okleveles 
teológus (MA) diplomát kapnak.

A képzés során két specializáció kö-
zül lehet választani:
1.  Adventista tanulmányok;
2.  Keresztény művelődéstörténet.

A jelentkezés feltételei:
A jelentkezést a főiskola tanulmányi rend-
szerén keresztül az alábbi oldalon nyújthat-
ják be elektronikusan. Ugyanitt tölthetők le 
a jelentkezéshez szükséges papíralapú do-
kumentumok is. (https://atf.etn.hu/modulok/
felveteli/jelentkezes.php)

Az előzményként elfogadott alapszakok 
(előtanulmányi feltételek) megnevezése:

A bemenethez feltétel nélkül elfoga-
dott hitéleti alapszakok: teológus, lelki-
pásztor, hitoktató, bibliaoktató.

Nem hitéleti alapszakokon szerzett 
oklevelek esetében fontos szempont, hogy 
a jelentkező minimum 30 kreditet hozzon 
valamilyen teológia BA képzésből. Ennek 
hiányában a szükséges kreditek részismereti 
képzés keretében az alapszakról megsze-
rezhetők. (Az Ftv. szerint az MA oklevél 
kiadásához összesen 90 kredit szükséges a 
teológia BA képzés törzsanyagának isme-
retköreiből. A különbözet a 4 féléves képzés 
során folyamatosan pótolható, teljesíthető.)

Jelentkezési határidő: 2020. június 15.

A felvételi vizsga írásban és szóban tör-
ténik:

Átfogó írásbeli teszt az intézmény 
honlapján megadott szakirodalom alapján 
és orientációs beszélgetés.

A felvételi vizsga helye és időpontja:
Adventista Teológiai Főiskola, 2119 Pé-
cel, Ráday u. 12., 2020. június 28. (va-
sárnap) de. 10 órától.

További részletek megtudhatók a 
főiskola honlapjáról (www.atf.hu ), vagy 
a Tanulmányi Hivataltól (cím: 2119 Pécel, 

Ráday u. 12; telefon: (28)547-258; e-ma-
il: atf@adventista.hu).

2020/2021. tanévben meghirdetett 
szakirányú továbbképzések

Felsőfokú diplomával rendelkezők szá-
mára az alábbi szakirányú továbbképzé-
seket hirdetjük meg:
  Családi életre nevelés – Magyarorszá-

gon jelenleg egyedül intézményünk ad 
minősített családi életre nevelő diplo-
mát!

 – A képzés időtartama: 2 félév
 – Megszerezhető kreditek száma: 60
  Életmód-tanácsadó teológus – A 

végzett hallgatók életmód-tanácsadó 
teológus szakmai címet kapnak.

 – A képzés időtartama: 2 félév
 – Megszerezhető kreditek száma: 60
 – A képzésre történő felvétel előfelté-

tele bármilyen területen szerzett főis-
kolai (BA) vagy egyetemi (MA) szintű 
diploma.

  Életmód-tanácsadó lelkigondozó – A 
végzett hallgatók életmód-tanácsadó 
lelkigondozó szakmai címet kapnak.

 – A képzés időtartama: 3 félév
 – Megszerezhető kreditek száma: 90
 – A képzésre történő felvétel előfeltétele 

valamilyen hitéleti területeken szerzett 
főiskolai (BA) vagy egyetemi (MA) 
szintű diploma.

Jelentkezési határidő: 2020. július 31.

A szakirányú továbbképzések csak önkölt-
séges finanszírozási formában indulnak.

A jelentkezés feltételei: A jelentkezéshez 
az alábbi dokumentumokat kell csatolni:
  jelentkezési lap;
  felsőoktatási intézményben szerzett 

diploma;
  önéletrajz.

A képzések díjai: 100 000 Ft/félév (élet-
mód-tanácsadó lelkigondozó alapozó kép-
zésének díja: 80 000 Ft (1. félév)

A jelentkezést a főiskola tanulmányi 
rendszerén keresztül az alábbi oldalon 
nyújthatják be elektronikusan. (https://atf.
etn.hu/modulok/felveteli/jelentkezes.php)

További részletek megtudhatók a 
főiskola honlapjáról (www.atf.hu ), vagy 
a Tanulmányi Hivataltól (cím: 2119 Pécel, 
Ráday u. 12; telefon: (28)547-258; e-mail:  
atf@adventista.hu).

ATF

Az Adventista Teológiai Főiskola felvételi tájékoztatója
a 2020/2021-es  tanévre
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A világjárvány megállításáért sok szak-
ember dolgozik együtt. Újabban a vírus-
helyzet mentális hatásait kezdik vizsgálni. 
Nemcsak a vírus pusztít, hanem a bezárt-
ság, az elszigeteltség, a bizonytalanság és 
különféle médiatartalmak fogyasztása is. 
Korai még következtetéseket levonni, de 
a kisebb kiterjedésű, 2003-as SARS-jár-
vány után azt állapították meg, hogy a 65 
év feletti korosztály 50%-a a járvány után 
sokáig a szorongás tüneteit produkálta. A 
túlélő betegek jelentős része poszttraumás 
stressz szindrómában szenvedett. A ka-
rantén általában és széles körben mentális 
és egyéb kóros következményekkel járt, 
mint amilyen a megnövekedett alkoholfo-
gyasztás, gyógyszerabúzus, szerencsejáték 
iránti igény, pornográfia, családon belüli 
erőszak, internetes zaklatás, kimerültség, 
pénzügyi feszültség, kapcsolati problémák, 
szakítások, válások, hajléktalanság. A ma-
gányosság mellékhatásai is megjelentek, 
mint amilyen a szorongás, érzelmi kiégés, 
depresszió és öngyilkossági kísérletek. Egy 
sokkal kiterjedtebb és tovább tartó járvány 
hosszú távú mentális hatásait ebben a pil-
lanatban nehéz felmérni, de sejteni lehet, 
hogy ezúttal még súlyosabb lehet.

Egyházi körökben gyakran előfordul a 
külső körülmények hatásainak minimalizá-
lása: a hívő emberek védettek. Alázatra és 
óvatosságra hívnám fel a figyelmet, ame-
lyek a megelőzés bibliai alapelvével együtt, 
rendkívül hasznosak lehetnek. A jelenlegi 
körülmények a hívő emberekre is hatással 
vannak, és már most, a kezdeti szakaszban 
beazonosíthatunk jelenségeket, amelyek 
önvizsgálatra és saját épségünk érdekében 
óvintézkedésekre késztetnek.

1) A bezártság türelmetlenné tesz, amit 
nem tudunk kifejezni a vírus vagy az in-
tézkedő hatóságok felé, ezért azt a közvet-
len közelünkben lévőkön vezethetjük le. 
Hangosabb otthoni beszéd, éles hangvételű 
levelezés, azok támadása, akik a lelki táp-
lálásunkért fáradoznak, intő jelek lehetnek.

2) A bizonytalanság bizalmatlanná tesz. 
Senki nem tudja megmondani, mennyi ide-
ig tart a járvány, mikortól térhet vissza az 
életünk a normális kerékvágásba, lesz-e ha-
tásos gyógyszer vagy oltóanyag, elkerüljük 
vagy átesünk-e a betegségen, tünetmentesek 
leszünk vagy maradandó szövődményekkel 
maradunk, megmarad-e az állásunk vagy 
elveszítjük, és sorolhatnánk tovább azokat 
a kérdéseket, amelyekre nincs, aki válaszol-
jon, vagy ha mégis, jó okunk lehet megkér-
dőjelezni, hacsak nem tartjuk prófétának. 
Ennek hátterén hajlamosak vagyunk min-
dent a saját kezünkbe venni, azt is, amit nem 
bízott ránk sem Isten, sem ember: aggódunk 
a világ sorsáért; kézbe vesszük a gyülekezet, 
a helyi közösség irányítását; teológiai nyi-
latkozatokat teszünk; minősítünk másokat 
és kreatívan helyettesítünk egyházi szertar-
tásokat. 

3) A válsághelyzetek nem elfedik, ha-
nem kihozzák és felerősítik a saját és a má-
sok hiányosságait. Az emberi beidegződés 
(gerenda effektus) miatt viszont magunk-
kal rendkívül toleránsak vagyunk. 

4) Általánosabb tünetek is veszélyez-
tetnek, mint a szorongás, a kapcsolati, csa-
ládi problémák megjelenése. Arra is van-
nak jelek, hogy a megnövekedett internetes 
hír és álhír tartalmak fogyasztása felerősíti 
a tüneteket, ugyanis a böngészőnk jobban 
ismer, mint mi magunkat, és olyan oldala-

kat ajánl fel, amelyek kiszolgálják a ránk 
jellemző félelmeket, gyanakvásokat vagy 
az aktuális mentális állapotunkat. 

Ezen a ponton már nagy előnyünk lehet, 
mert keresztényként, ha sikerül beazonosí-
tani ezek közül legalább egy tünetet, tudjuk, 
hova fordulhatunk megoldásért. 

Isten Igéje, az imádság, a bizalom tu-
datos gyakorlása, a hatáskörünk elfogadása 
és a felelősségi körünkön belüli cselekvés, a 
családi kapcsolatok erősítése, az egészséges 
életmód, a virtuális közösségi élet tudatos 
ápolása, a jótékonyság, a sáfárság elveinek 
gyakorlása jó gyógyszer lehet a mentális 
problémák ellen. 

Az aggodalommal kapcsolatosan az Ige 
ellenszert javasol, ami nem más, mint a há-
lával és imával kezelt aggodalom: „Semmi 
felől	ne	aggódjatok,	hanem	imádságotokban	
és	 könyörgésetekben,	 minden	 alkalommal	
hálaadással	 tárjátok	 fel	kívánságaitokat	az	
Isten	előtt” (Fil 4:6).

Aggodalom-vizsgálathoz: „Kicsoda pe-
dig	az	közületek,	aki	aggodalmaskodásával	
megnövelheti	 termetét	 egy	 arasszal?” (Mt 
6:27).

A hatékonyság, a mentális és fizikai 
aktivitás szerepe az aggodalom forrásával 
szemben: „Ezért	 követeket	 küldtem	 hoz-
zájuk	ezzel	az	üzenettel:	Nagy	munkát	kell	
végeznem,	 ezért	 nem	 tudok	 elmenni.	 Fél-
bemaradna	 a	 munka,	 ha	 itt	 hagynám,	 és	
elmennék	hozzátok” (Neh 6:3).

Nem tudjuk megmondani, meddig tart 
még a virtuális egyházi korszak, de abban 
biztosak lehetünk, hogy a feltámadt Jézus 
ígéretet tett: veletek vagyok a világ vége-
zetéig.

Ezért bízunk benne, összetartunk és 
nem adjuk fel!

Dr.	Ősz-Farkas	Ernő	
DET	elnök,	ESZO	vezető	

(2020. 04. 16.)

Számolnunk kell-e mentális 
tünetekkel, vagy védettek vagyunk? 

Kevés olyan könyv látott napvilágot a vilá-
gon, amely ilyen sokáig és ennyi példányban 
lett kiadva, ajándékozva, eladva. A Jézus 
élete című könyv első magyar kiadása még 
az 1930-as évek derekán jelent meg (A	világ	
reménye címmel). Pontosan nem is tudjuk, 
hogy különféle formákban hány kiadást ért 
meg. Csak a legújabb, most használt fordí-
tásban a 13-dik megjelenés készül éppen. A 
megjelent példányszámokat több százezer-
re becsülhetjük. A kiadó történetében ez az 
egyik olyan könyv, amelyet mindig érdemes 
utánnyomni, mivel mindig elfogy. Nem vé-
letlenül. Kevés olyan Jézus-interpretáció 
született a történelem során, amely ennyire 
a Biblia szövegére épít, és mellette ennyire 

mély lelki tartalmat kínál. Megtérésre hívó 
könyv. Bár a mai embernek, aki esetleg 
megijed a több mint 800 oldal látványától, 
elsőre nagy kihívásnak tűnik, végül aki be-
lekezd, aligha tudja gyorsan abbahagyni az 
olvasását. A könyv olyan, mint egy drama-
turgiailag jól felépített sorozat, az előző rész 
tartalma után várjuk a következő részt. 

A könyv megjelenését két testvér tá-
mogatja, akik elkötelezett szponzorai az 
evangéliumnak. Isten adjon bőséges áldást 
az életükre!

A másik kiadvány, amelyet a kiadó 
most megjelentet, az előzőhöz hasonló von-
zerővel bír. Az első fordítás és megjelente-
tés Szalay József nagybecskereki reformá-
tus lelkész munkája volt, még 1898-ban. 
Több mint húsz kiadást ért meg azóta, a 
példányszámokat pedig több mint egymilli-
óra becsülhetjük. A fordító a „kereszténység  

Istenkeresők – zászlóvivők
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Az Adventista Teológiai Főiskola Szenátusa 
tavaly ősszel arról határozott, hogy pályáza-
tot ír ki egyetemi tanári munkaköri címek 
elnyerése céljából az ószövetségi teológia 
tudománykörében. A kiírt pályázatra dr. 
habil. Tokics Imre, az Ószövetségi Tanszék 
vezetője jelentkezett, akinek a pályázata az 
ATF Szenátusa, valamint a Fenntartó Igaz-
gatótanácsa értékelése alapján megfelelt 
annak a feltételrendszernek, amit a Nemzeti 
Felsőoktatási Törvény, valamint a vonat-
kozó intézményi szabályozás (Szervezeti 
és Munkaügyi Szabályzat, Foglalkoztatási 
Követelményrendszer) a professzori cím 
megszerzéséhez előírnak, ezért a pályázati 
anyag felterjesztését követően dr. Palko-
vics László innovációért és technológiáért 
felelős miniszter javaslattétele alapján Áder 
János köztársasági elnök 2020. március 20-i 
hatállyal a pályázót egyetemi tanárrá nevez-
te ki. 

Prof. dr. Tokics Imre oktatói szolgálatát 
1989. szeptember 1-jétől kezdte az Adven-
tista Teológiai Főiskolán, amelynek egyik 
alapítója. Mára számos tudományos társa-
ság tagja, többek között a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Köztestülete, II. Filozófiai 
és Történettudományok Osztálya Filozófi-
ai Tudományos Bizottságának, a Magyar 

Hebraisztikai Társaságnak, a Magyarorszá-
gi  Református Egyház Doktorok Kollégi-
umának, a European Adventist Society of 
Theological and Religious Studiesnak, az 
International Seventh-day Adventists Scien-
tists & Theologiansnek, a Károlis Jogászok 
Társaságának, a Keresztény–Zsidó Társa-
ságnak, valamint a Magyar Bibliatársulat 
Szöveggondozó és Bibliafordító Bizottsá-
gának, továbbá annak Revíziós Bizottsági 
tagja. A revideált új fordítású (RÚF 2014) 
Biblia ószövetségi szövegeinek fordítását és 
ellenőrzését ő is végezte.

2010 és 2016 között a felsőoktatási 
intézményeket minősítő Magyar Akkredi-
tációs Bizottság Hit- és Vallástudományok 
Bizottságának tagjaként tevékenykedett. 
Jelenleg mint MAB szakértő rendszeresen 
kap megbízást különböző felsőoktatási in-
tézmények akkreditációs munkájában.

Többször járta végig a bibliai tájakat, 
régészeti feltárásokban vett részt. Több 
könyv és tanulmány szerzője, a publiká-
ciós listája és a hivatkozások jegyzéke a 
Magyar Tudományos Művek Tárában is 
megtalálható: www.mtmt.hu.

A Jeremiás próféta c. könyvét 83 kü-
lönböző nyelvre fordították le, és több mint 
30 millió nyomtatott példányban, valamint 
számtalan elektronikus változatban jelent 
meg 2015-ben.

A Hetednapi Adventista Egyházban 
a Bibliai Szabadegyetem egyik alapítója. 
1991-től rendszeresen tart szabadegyetemi 
előadásokat „A Biblia az európai kultúrá-
ban” címmel a Bibliai könyveket ismertet-
ve, az ország különböző nagyvárosaiban 
(Budapest, Debrecen, Gödöllő, Hajdúszo-
boszló Kecskemét, Nagykanizsa, Salgótar-
ján, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szeged, 
Szolnok, Szombathely, Zalaegerszeg stb.) 
és külföldön (Ausztria, Ausztrália, Egye-
sült Államok, Románia, Szerbia). A taní-
táson kívül rádió- és televízió-műsorokat 
vezet és szerkeszt Budapesten „Vallás és 
kultúra” címmel. Elve, az élethossziglan 
tartó tanulás.

Sok áldást kívánunk Professzor úr éle-
tére és szolgálatára!

Az Adventista Teológiai Főiskola ne-
vében:

Prof.	Dr.	Tonhaizer	Tibor	rektor
Dr.	Michelisz	Richárd	főtitkár

hittaná”-nak nevezte a művet, nem vélet-
lenül. Olyan nyílt és egyenes vonalat állít 
elénk, amelyen haladva nem tévedhetünk el: 
az út valóban Jézushoz vezet. Az előzővel 
ellentétben ráadásul nem egy nagy könyv-
ről van szó, hanem egy kicsi, akár ridikülbe 
tehető kiadványról. El sem tudjuk képzel-
ni, hány embernek formálhatta át az életét 
az elmúlt több mint száz évben. A kiadó 
történetében ez a másik, mindig biztosan 
kiadható és eladható kiadvány. Ennek meg-
jelenését is ugyanaz a két testvér támogatta, 

előzékenységükért és nagylelkűségükért há-
lát adtunk az Istennek. 

A két könyv megjelenése április végén, 
május elején várható. Kövessetek bennün-
ket facebookon, a hírleveleken, fórumokon, 
és biztosan nem maradtok le az aktuális in-
formációkról. 

Ajándékozz egy könyvet! Olvass ott-
hon! Küldd ez evangéliumot más házak-
hoz is!

Nem beszélhetek mellé. A kiadó rendkí-
vül nehéz helyzetbe került a vírusválság mi-
att. Az első másfél hónapban, mióta a rend-
kívüli helyzet tart, minden „könyvesboltja” 
(a gyülekezetek), eladási helye (evangelizá-
ciók) megszűnt forgalmazni. Az elsők kö-
zött álltunk át a csomagszállításra, a rende-
lések száma így is drasztikusan visszaesett. 
Rendkívül szigorú pénzügyi politikával 
igyekszünk felszínen maradni, illetve a ki-
adványok megjelenítésének átütemezésével 
és egyéb eszközökkel élünk, hogy a kiadó a 
lehető legkisebb veszteségekkel legyen túl 
a mostani helyzeten. Nem tudjuk, Istennek 
mi a terve, csak azt tudjuk, hogy a jelenlegi 
helyzetben is tudunk támaszkodni rá. Ezt 
is tesszük – amelynek egyik ékes példája 
éppen a korábban említett két testvér támo-
gató igyekezete, amely a lehető legjobbkor 
jött. Ugyanakkor egyedül aligha lehetséges 

megnyerni ezt a csatát. A kiadónak a test-
vérekre is szüksége van. Nélkületek senkik 
vagyunk. 

A válságok, váratlan és kritikus hely-
zetek többek között az Istenhez fordulás 
kiemelt alkalmai is. Az internetes keresések 
elemzése azt mutatja, hogy ez év március 
8-a után szokatlan emelkedésbe kezdett az 
Istennel kapcsolatos internetes keresések 
száma, majd áprilisban minden korábbi évet 
meghaladóan, meredeken emelkedett. Az 
emberek keresik az Istent, nem azért, mert 
unatkoznak a bezárt ajtók mögött, hanem 
mert a fenyegetés miatt elgondolkodnak 
azokon a kérdéseken, amelyeket korábban 
hanyagoltak. Az emberek érdeklődése az 
evangélium iránt jelenleg magasabb, mint 
bármely korábbi karácsonyi időszakban. 
Miért ne lehetnénk segítségükre azzal, hogy 
könyvet adunk a kezükbe, amely által meg-
találhatják a keresett Személyt. 

A két könyv most bevezető áron meg-
rendelhető (előrendelés). Legyetek áldássá, 
ajándékozzatok könyvet az otthonokba! 
Megrendelés esetén a kiadvány csomag-
küldő szolgáltatással, biztonságosan érkezik 
meg a kiválasztott személyekhez. 

Dr.	Gyetvai	Gellért
kiadóvezető

Professzori kinevezés az Adventista 
Teológiai Főiskolán

Professzor Dr. Tokics Imre testvérProfesszor Dr. Tokics Imre testvér
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A világ Megváltója megmutatta, hogy a vál-
ság idején is helye van a dicséretnek: „És 
dicséretet	 énekelvén,	 kimenének	 az	 olajfák	
hegyére” (Mt 26:30). Pál és Silás is énekelt 
a bezártságban, szenvedések között, Isten-
hez fordultak jól ismert és kedvelt éneke-
ikkel, bizalmuk a múltbéli tapasztalatokon 
alapult, hogy „mindezidáig megsegített 
minket az Úr”. Azonban ahogyan a héber 
ifjak fogalmaztak a tüzes kemence előtt: 
„De	ha	nem	tenné	 is” (Dán 3:18) – akkor 
is Ő a mi Istenünk (lásd Zsolt 91:9). A hit 
szeme akkor is átlát a halálon, a feltámadás-
ra, az örök Sionra, a mennyei Jeruzsálemre 
(Zsid 12:22–24).

A válság és a bezártság a mostani ta-
vasz kísérője. Sokan felteszik a kérdést: 
Miért? Jónás útitársai is ezt tették. Miben 
vétkeztünk? Mit tettünk vagy mit nem 
tettünk? És imádkozott mindenki a maga 
istenéhez (Jón 1:5).

Dániel, Pál és Silás, de a bűnösök meg-
váltásáért a földre született Jézus is megaláz-
ta magát Isten előtt csakúgy, mint Ninive la-
kói. Válság, kiszolgáltatottság, bűntudat és 

bűnvallomás elég érv, hogy Isten odafigyel-
jen az imádkozókra (lásd Dániel 9. fejezet; 
Jak 4:8–10). Ha helyesen fogadjuk, a válság 
és a kiszolgáltatottság nem minket emészt 
meg, hanem a bűneinket (Mal 3:3–6).

Kétezer évvel Jézus kereszthalála után 
is azt mondja az Úr, mint Jóel könyvében: 
„Térjetek	meg	 hozzám	 teljes	 szívetek	 sze-
rint” (Jóel 2:13).

A madarak is arra tanítanak, hogy néz-
zünk fel az égre, az otthonunk készen vár 
Jézusnál. Körülvesz minket a tavasz. A fű-
ben egy rigó keresgél. Egy cinke a fán csi-
csereg, örülnek a fényben, a melegítő nap-
sugarakban, felettük a kék ég.

A hóvirág, a krókusz, az ibolya, a nár-
cisz, a tulipán és a gyermekláncfű kibújtak 
már a földből, az Alkotót dicsérve. A ma-
darak mintha dicséretet zengenének az Al-
kotónak. Örömmel tölti el az embereket az 
énekük. Reggelente a mi szívünk és nyel-
vünk is kész dicséretet énekelni az Úrnak.

Visszaemlékszem egy Miskolc környé-
ki völgyre, ahol a madarak kórusa gyönyö-
rűen dalolt. A feleségemmel sokszor kedves 

kis epizódokat figyeltünk meg a madarak 
életéből udvarunk fáin. Minket is gyakran 
énekre ihlettek. 

Hitbeli elődeink bizonyára ilyen meg-
gondolásból adták a reggeli otthoni áhítat-
nak a „reggeli dicséret” nevet. Az igeolva-
sás mellett az ének is Istenhez emel. Mara-
dandóvá teszi az áldást, ami így napközben 
is többször eszünkbe jut. Esténként is sorra 
vehetjük énekeskönyvünk mély tartalmú 
énekeit. A feleségemmel szeretjük olvasni 
a Jézus élete vagy a Pátriárkák és próféták 
felemelő, tanulságos történeteit. Ezek mel-
lett a mindennap énekelt énekek szövege 
is rögzül az elménkben, hogy legyen „olaj-
tartalékunk”. 

Emlékezhetünk a dicsérő zsoltárok-
ra is: így a 63., 67., 68., 70., 145–150. 
zsoltárra! Az ének megőrizhet a bűntől 
és szabadulást adhat. Amikor Isten gyer-
mekei énekelnek, angyalok csatlakoznak 
hozzájuk, írja Ellen White a Tapasztala-
tok és látomások című könyvében. Ezt 
tapasztaljuk mi is, amikor a reggeli és az 
esti igeolvasás mellett éneklünk. Olvassa-
tok, imádkozzatok, énekeljetek! Örüljetek 
az Úrban! 

Podina István

Dicséret a madarakkal 2020 tavaszán

Az Ellen G. White Szolgálat küldetése, 
hogy a Prófétaság Lelke által írt könyvek 
kiadását és használatát szorgalmazza a gyü-
lekezetek életében és missziós szolgálatá-
ban; hogy segítse a lelkészeket a könyvek 
tartalmának kiaknázásában a hit megerősíté-
se, jellemépítés, nevelés, helyreállítás, lelki 
gyógyítás, közösségépítés és az emberekért 
való munkálkodás céljából.

Visszaemlékszem az 1960-70-es évek-
re, amikor már kevés könyv volt a Gyar-
mati és Bősz Nyomda termékeiből. A test-
vérek drága kincsként tekintettek egy-egy 
Ellen White könyvre, amit idős testvérek-
től kaptak, olvasták is és kézikönyvként 
használták.

Az 1940-es évekre visszatekintve, 
Pásztor Ottó lelkész mesélte, hogy Erdély-
ben gyülekezetek alakultak ezen könyvek 
által. Édesapja, idős Pásztor József lelkész 
vitt például Pátriárkák és próféták c. köny-
vet, amit a barátkozókkal együtt olvastak, 
akik így megerősödtek a hitben.

Az 1960-as években fiatalok új hullá-
ma került a közösségbe Budapesten. Em-
lékszem, hogyan hatott nyiladozó hitemre, 
amikor egy-egy találó idézetet hallottam 
ezekből a könyvekből. Amikor kölcsön-
kaptam a Tapasztalatok és látomások című 
könyvet, megerősítette hitemet, hogy ez az a 

közösség, ahová tartoznom kell. Egyik ige-
hirdető testvér gyakran merített idézeteket a 
szószéki szolgálataiban ebből a könyvből, 
kedvesen elnevezték őt a tapasztalatok és 
látomások prédikátorának.

A gyülekezetben meleg, mosolygós 
arccal fogadtak bennünket az idősebbek. 
A szombatiskolai tanulmányok nem voltak 
bonyolultak, a fiatalok is élvezték a megbe-
szélést. Erősítő, munkaközpontú tanácsokat 
kaptunk. A végén a tanító feljegyezte egy 
füzetbe minden testvér neve mellé a héten 
végzett munkát. Először is, hogy hányszor 
tanulta a szombatiskolát, azután a kölcsöna-
dott vagy elajándékozott könyvek számát, 
látogatásokat, bibliaórákat, bizonyságtevé-
seket, szeretetszolgálatokat. Általában min-
denkinek voltak szolgálatai minden héten. 
Ennek eredményeként lehetett barátkozókat 
hívni a gyülekezetbe szombaton, aztán prog-
ramokra, majd az evangelizációra. Ők olvas-
ták otthon könyveinket, hitük növekedett, 
míg meghallották ők is Jézus hívó szavát.

Későbbi szolgálati területeimen igye-
keztem az Ige mellett Ellen White könyve-
iben is megláttatni az Úr ajándékát. Pintér 
Vencel lelkész testvér a Pátriárkák és prófé-
ták olvasását kezdeményezte a nyíregyházi 
ifjúsági körben. Hit és jellemnevelő tartalma 
megerősítette a fiatalok hitét, máig hatóan, 

aztán ők erősítették meg mások hitét ezen 
könyvek által. Ma már mindenki számára 
elérhetőek a könyveink, hála az Úrnak és 
köszönet az egyházvezetésnek és kiadónak.

Egyik körzetemben fiatal családok  
kereszteltek meg Ellen White könyveinek 
köszönhetően, Sántha Gábor nyugdíjas lel-
késztestvér házról házra történő munkájá-
nak eredményeként. Hitéletük mindennapi 
küzdelmei között gyakran erősítette őket a 
Jézus élete című könyv üzenete. Asztalu-
kon a Biblia mellett mindig ott volt ez a 
könyv is.

Sok pappal és lelkésszel találkoztam, 
akik szintén nagyra értékelték, olvasták és 
szolgálatukban használták is ezeket a köny-
veket. Prédikációikat ezen könyvek gondo-
latai szerint építették fel. Emlékszem egy fia-
tal lelkészre, akinek mikor odaadtam A	nagy	
küzdelem c. könyvet, magához szorította, és 
azt mondta: „Áááh, Ellen White könyv!” Bi-
zonyára már hallott róla. Ellen White tanácsa 
szerint kezdeményeztem Battonyán ima- és 
bibliaórai találkozót a református és katoli-
kus pappal. Amikor a Jézus élete c. könyvet 
említettem nekik, mindketten azt mondták, 
hogy nekik is megvan. Testvéreink jó mag-
vetői voltak a kiadónak és az Úrnak azok 
felé, akiknek az Úr azt mondja: „Én	népem” 
(Jel 18:1). Bizonyára ezt a lelkületet erősíti 
az Úr ma is, ahogy haladunk a késői eső felé. 
Ez szolgálja az Úr munkája keretén belül a 
többi osztállyal karöltve az Ellen G. White 
Szolgálat 2020-as terve is.

Podina István

Az Ellen G. White Szolgálat 2020-as 
tervének margójára



AdventInfo

7

Zsuzsa nénit öt éve ismerem. Amikor elő-
ször megláttam férjével együtt, feltűnt Ottó 
bácsi kedves, szelíd mosolya, Zsuzsa néni 
aktivitása, közvetlensége, egyenessége. Ottó 
bácsit hamarosan elveszítettük, de Zsuzsa 
nénivel sikerült egyre jobban megismernünk 
egymást. Nem volt nehéz találkoznunk, hi-
szen ott volt szinte minden rendezvényen, 
legyen az kórustalálkozó, evangelizációs so-
rozat, esküvő, keresztség... De a legnagyobb 
élményem talán az volt vele, amikor együtt 
szüreteltünk a szőlőjükben.

– Kedves Zsuzsa néni, úgy tudom, hogy 
adventista családban születtél immáron 82 
évvel ezelőtt. Melyek azok a gyermekkori 
élmények, amelyek meghatározták életed 
alakulását?
– Igen, adventista családban. A szüleim már 
korábban megkeresztelkedtek, sőt a nagya-
nyáim mind a két részről adventisták voltak. 
A nemesvámosi gyülekezetbe jártunk, ahol 
nagyon jó gyermek-szombatiskola működött 
mindig. Külön figyelmet fordított a gyüleke-
zet a gyerekekre. 1848 után Liebhardt Lász-
ló testvér volt ott a lelkész. Kijárta, hogy 
iskolásként ne más hittant kelljen tanulunk, 
hanem nekünk is rendes, vallásunknak meg-
felelő hittantanulás legyen, ami bekerült hit- 
és erkölcsként a bizonyítványunkba. Vasár-
nap délelőtt volt a gyülekezetben nekünk 
külön hittanóra.

Ami aztán meghatározó volt még, hogy 
jött Lenk bácsi, Simon bácsi és Murányi Árpi, 
akik zenét tanítottak nekünk gyerekeknek. 
Mindenkinek, aki hadra fogható volt, hang-
szert nyomtak a kezébe. Én harmóniumozni 
tanultam, meg hegedültem és brácsáztam ze-
nekarban is. Ez nagyon nagy áldás volt. 

– Ma is kíséred a közös éneklést a gyüleke-
zetben. Hogyan alakult a zenei szolgálatod 
életed során?
– Amikor férjhez mentem, a férjem Deb-
recenben szolgált. Itt közös énekeket is el-
kezdtem gyakorolni, és szolgáltam így is. 
Aztán mindenhol, ahova kerültünk énekkart 
szerveztem. Székesfehérváron azt mondta 
egy testvér, amikor odaköltöztünk: „Na, itt 
aztán nem tudsz énekkart szervezni!” De 
nem vette el a kedvemet. Az érdekes csak 
az volt, hogy utána ő is beállt énekelni.

– Így visszatekintve, miért tartottad, tar-
tod olyan fontosnak a zenét, az éneklést az 
életedben, a gyülekezet életében?
– Mert az hozzátartozik Isten dicsőítéséhez. 
Az angyalok is dicsőítik Istent nap mint nap. 

Nagyon fontos hogy mi is 
dicsőítsük Istent ne csak 
szóban, hanem énekben, 
zenében is. Isten dicsőíté-
se központban kell hogy 
legyen, s ennek része a 
zene, az éneklés. Az új 
földön is fontos lesz ez. 
Én el is határoztam azt, 
kérlek, hogyha Isten or-
szágába jutok, ott valamelyik főangyaltól 
megtanulok rendesen orgonálni.

– Elmesélted nekem, hogy érettségi után 
megkeresztelkedtél, 19 évesen pedig fe-
leség lettél. Lelkészfeleség. Ilyen fiatalon 
kötötted meg az emberi élet legnagyobb 
szövetségeit. Hogyan, készültél ezekre?
– A keresztségre már egész fiatalon készül-
tem. Elhatároztam, hogy amint leérettségi-
zem, megkötöm a szövetséget a jó Istennel. 
Abba azonban 19 évesen egyáltalán nem 
gondoltam bele, hogy milyen felelősséggel 
jár lelkészfeleségnek lenni.

– Hogyan élted meg ezt, amikor már ben-
ne voltál?
– Először, csak vitt magával az élet, tettem, 
amit kell. Elkerültem egy nagy gyülekezet-
be, Debrecenbe, ami akkor az asszonyok 
gyülekezete volt. Mindjárt otthon éreztem itt 
magam. Igaz mindig nagy tisztelettel voltam 
az idősebb asszonyok, testvérek iránt, meg 
mindenki iránt. Ott is volt énekkar, meg volt 
sok gyerek, akiknek zenekart szerveztem.

A gyülekezetnél laktunk. Nem volt 
nekem furcsa, hogy mindig jött hozzánk 
vendéglelkész. Vendégül láttuk, otthon is 
azt tanultam. Ha bárkinek bármi baja volt, 
vidékről is csak jött hozzánk. Férjem sok 
mindent rám bízott, intéztem az emberek 
ügyeit, mentem a klinikára beteget látogatni.

Később is, amiben csak tudtam, min-
denben szolgáltam. Diakóniában is. Nekem 
egy szempont volt, hogy a testvéreket, a vi-
déken élőket is személyesen megismerjem, 
hogy tudjak az életükről.

– Mennyiben változtatta meg a szolgálato-
dat, a gyülekezeti életeteket a gyermekeitek 
érkezése? Hogyan tudtad összeegyeztetni 
az anyaságot és a gyülekezeti szolgálatot?
– Elláttam a gyerekeket, aztán imádkoztam az 
angyalokra bíztam őket, ha kellett. Kiszolgál-
tam a férjemet, hogy tudjon menni, és tettem 
én is a dolgomat a megmaradt időben. Csaba 
már Salgótarjánban született. Itt volt egy ne-
héz időszakunk, ugyanis másfél évig egy félig 

lebontott házban kellett várakoznunk, hogy az 
új helyre költözhessünk. Éppen ekkor a férjem 
kilenc helyen szolgált egyszerre.

– Tudom, hogy volt több nehéz helyzet is a 
szolgálatotokban. Sohasem panaszkodtál?
– Tudomásul vettem, hogy ez van. Egész éle-
tünkben első volt a misszió, a gyülekezetek, a 
férjem szolgálata.

Hat évre Csaba után született Betti. Sokat 
laktunk gyülekezeteknél, ez könnyítés is volt, 
hiszen a két gyerekkel nem kellett olyan sokat 
menni.

– Milyen volt a kapcsolatod a férjeddel?
– Szeretet és összetartozás, ragaszkodás 
volt ránk jellemző. Hűséges voltam hozzá, 
ragaszkodott hozzám. Egyszer Székesfehér-
váron kórházba kerültem. Ő éppen látogatni 
ment autóval az egyik testvérrel. Hát egyszer 
csak megjelent az ajtóban. Azt mondta: „Arra 
gondoltam, hogy én mindenkit látogatok, a 
feleségem meg itt van a kórházban. Hogy 
mehetnék máshova, ide kellett jönnöm!”

– Mit üzensz a mai lelkészfeleségeknek, a 
mai fiatalasszonyoknak? 
– Mindenképpen álljanak a férjük mellett, 
támogassák őket a missziómunkában! Ez 
legyen az első! S a családban is olyan le-
gyen a hitélet, hogy a gyerekek is szeres-
senek gyülekezetbe járni. Szokják meg azt, 
hogy nekik a gyülekezetekben helyük van, 
szolgálatukat van! Az egész család szolgál-
jon őszinte szívvel a gyülekezetben! Jó hát-
tér legyen az otthon, ahova jó hazamenni, 
fel lehet töltődni! Nyissák meg az otthonok 
ajtaját azoknak, akik szeretetre vágynak, 
szükségben vannak!

Szabó	Attiláné	Horváth	Zsuzsanna
NSZO	munkacsoporttag

V I R Á G Z Ó  N Ő K  I S T E N  K E R T É J E N
Pásztor Ottóné Egyed Zsuzsanna

a Női Szolgálatok Osztályának interjúsorozata

Zsuzsa néni családi körbenZsuzsa néni családi körben
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#karanténfutár néven segítő programot in-
dított el az ADRA Alapítvány.  A program lé-
nyege, hogy a 20 és 50 év közötti, részvételi 
szándékukat jelző önkénteseket online képzés 
és alapvető védőeszközökkel történő felszerelés 
után segítjük összekapcsolódni a lakóhelyük 
szerinti szükségben lévőkkel: 65 év felettiekkel 
és krónikus betegekkel, akik számára a bevásár-
lásban és egyéb logisztikai kérdések megoldásá-
ban segítenek.

Az önkéntesek és kedvezményezettek össze-
kapcsolódásának legalább kettő módozata lehet-
séges: 1) a helyi gyülekezetben és környezetében 
lévő személyek a lelkészek, gyülekezeti bizottsá-
gok vagy diakóniai/tábea osztályok segítségével; 
2) a lakóhely szerinti önkormányzat illetékes 
ügyintézőjének segítségével. 

Jelenleg a települési önkormányzatok kö-
telesek gondoskodni a rászorulók segítéséről, 
ám egy elhúzódó járvány esetén, mikor az 
enyhe tünetekkel otthon gyógyuló személyek 
száma is hozzájárul majd a segítségre szorulók 
számához, elképzelhető a helyi kapacitás hiá-
nyának kialakulása. Erre a helyzetre készülve 

és a helyzet adta szolgálati lehetőségek felku-
tatására biztatva koordináljuk önkénteseinket. 
A programra történő jelentkezés honlapunkon, 
valamint közösségi médiaoldalainkon közzétett 
módon lehetséges.

Sitkei	Zoltán
ügyvezető	igazgató

2019. év folyamán a Nemzetközi ADRA egy 
akkreditációs és licenc eljárást indított, melyben 
történő részvételre a világ összes ADRA irodá-
ját kötelezték. A tét nem kisebb, mint az ADRA 
védjegy és logó  használata. A jogosultság meg-
szerzése egy bonyolult szempontrendszernek 
történő megfelelés, mely nemzetközi humanitá-
rius szervezetek által létrehozott alapelveken és 
eljárásokon nyugszik.

Az ADRA Adventista Fejlesztési és Segély 
Alapítvány a tavalyi évben megkezdte a munkát, 
hogy megfeleljen ennek a nem éppen egysze-
rű szempontrendszernek. Számos szabályzatot 
kellett megalkotni, valamint átgondolni és sza-
bályozni azon eljárásokat, melyek alapján az 
Alapítvány működése biztosítható. Elsődleges 
természetesen a magyar jogszabályoknak törté-
nő megfelelés, ebből a szempontból az értékelők 
biztosítanak egyfajta rugalmasságot. Az egész fo-
lyamat célja, hogy az ADRA irodák ugyanazon 
elvek és szempontok szerint, nemzetközi szem-
pontból is áttekinthetőek legyenek, tevékenysé-
gük pedig minél inkább átlátható legyen. 

Az ADRA Alapítvány részéről a folyamat 
lezárult, az ADRA Europe, mint regionális fe-
lettes szerv pedig indítványozta a nemzetközi 
ADRA felé a licenc kiadását számunkra. 

Hálásak vagyunk Istennek, hogy vezetett 
bennünket ezen az úton, és hisszük, hogy a to-
vábbiakban is velünk lesz!

Lőrincz	Melinda
ADRA	munkatárs

A 2020. március 11. napján kihirdetett és azóta 
meghosszabbított veszélyhelyzet egyik legmeg-
határozóbb intézkedése az oktatást érintette, 
melynek során az intézmények digitális platfor-
mokra álltak át. Ennek során a tanórák anyagait 
videokonferenciák keretében tartják meg, a fel-
adatokat pedig különféle rendszereken keresz-
tül, elektronikus úton küldik el a tanulóknak, 
akik ugyanezen módon juttatják el tanáraiknak 
a megoldott feladatokat. Erre a magyar közokta-
tás nem feltétlenül volt teljességgel felkészülve, 
a gyermekvédelmi intézmények számára pedig 
szinte megléphetetlen volt az átállás, ami az ál-
lami gondoskodásban élő gyermekek oktatásá-
nak biztosítását illeti.

Az ADRA Adventista Fejlesztési és Se-
gély Alapítvány ezért indította el a #tanuljott-

hon elnevezésű programját, mely alapvetően 
intézményfejlesztési program. Célja, hogy az 
oktatási intézmények számára informatikai 
eszközöket biztosítson, melyeket az iskolák a 
leginkább rászoruló tanulóik számára adnak 
kölcsön a tanév végéig. Az oktatás visszaállá-
sával a gépek visszakerülnek az intézmények-
hez, és azok informatikai eszköztárát gazdagít-
ják majd. 

A program beindítására adománygyűjtést 
hirdettünk meg közösségi médiaoldalainkon, 
melyre a cikk megírásáig 907 000 Ft érkezett. 
Ebből az összegből Budapesten, Bács-Kiskun, 
Borsod-Abaúj-Zemplén és Békés megyében 
juttattunk számítógépeket gyerekeknek. Ez hoz-
závetőlegesen 45 gyermek oktatásban történő 
részvételét könnyítette meg. 

A program folyamatosságának biztosítására 
várjuk a további felajánlásokat, valamint keres-
sük a pályázati lehetőségeket, hogy még több 
gyermeket és családjukat segítsük ebben a nehéz 
helyzetben.

Sitkei	Zoltán
ügyvezető	igazgató
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A D R A  h í r l e v é l
Segítség a digitális átállásban

Nemzetközi 
minősítés  
az ADRA világában

Kérjük, rendelkezzen adója 1%-ával  

az ADR A Adventista Fejlesztési és Segély AlapítványADR A Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány javára!
Az összeget hasznos programokra, a kedvezményezettjeink  

javára fog juk felhasználni.

Adószámunk:Adószámunk: 19661414-1-4219661414-1-42

Támogatottaink nevében hálásan köszönjük!

Segítő program önkéntesekkel  
a világjárvány idején


