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A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja  2021. április 24.

Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

Megjelenik: havonta  XXIII. évfolyam 4. szám

Bibliai Olimpia
Ezúttal online formában

Dr. Ősz-Farkas Ernő igei köszöntőjével, 
imádságával, majd az elektronikus formá-
ban küldött feladatsorok kitöltésével zá-
rult a 2020-2021-es Bibliai Olimpia 2012. 
április 10-én, ZOOM-on.

Visszatekintve, ez az egész idény más 
volt, mint eddig. Kevesebben indultak. A 
döntőnél elmaradt a fizikai együttlét örö-
me, az emblémázott póló, a toll, a müzli 
szelet, az ünnepélyes eredményhirdetés.

Viszont, az online tér adta lehetősége-
ket kihasználva a munkacsoport tagjaival 
(Frendné O. Adrienne, Szilvási-Csizma-
dia Andrea, Petőh Imre és Tóth Szilárd), 
heti rendszerességgel volt közös felkészü-
lés, kreatív feladatok, úgynevezett „kva-
lifikációs pontgyűjtés”.

A decemberi első fordulóban Sámuel 
első könyvéről, most szombaton pedig Pál 
Korinthusbeliekhez írt leveleiről tanultak-
ról volt számadás.

Aki mindvégig kitartott, aki hétről 
hétre szorgalmasan kutatta a Szentírást, 
aki megtanulta a kulcsmondatokat, a Sze-
retet himnuszát, az mind győztes, az már 
mind Bibliai Olimpikon.

De hadd emeljük ki azokat, akik idén 
a legjobban teljesítettek, akik dobogóra 
állhattak:

Egyéni versenyzők
Első korcsoport
1. helyezett:  Farkas Gergő (Nemesvá-

mos)
2. helyezett:  Kántor-Horváth Ambrus 

(Nágocs)
3. helyezett:  Ferencz Beatrix (Zalaeger-

szeg)

Második korcsoport
1. helyezett:  Ferencz Henrietta (Zalaeger-

szeg)
2. helyezett:  Molnár Lídia (Zalaegerszeg)
3. helyezett:  Gura Janka (Kaposvár)

Harmadik korcsport
1. helyezett:  Frisala Anita (Pilisszántó)
2. helyezett:  Ócsai Eszter (Kaposvár)
3. helyezett:  Ócsainé Bartalos Klára 

(Szolnok)
 
Csapatok
Első korcsoport
1. helyezett:  Isten gyermekei (Győr-Ne-

mesvámos) Berecz Dorottya, 
Farkas Anita, Nagy Eszter

2. helyezett:  Tanítlányok (Veszprém) 
Gángó Virág, Horváth Lili-
ána Dóra, Papp Zsófia

3. helyezett:  Üveghattyúk (Kecskemét) 
Jankó Fruzsina, Jankó Zsan-
na, Nagy Dorka

  
Második korcsoport
1. helyezett:  Honfoglalók (Székesfehér-

vár-Veszprém) Belinszki 
Ábel, Gángó Bence, Szücs 
Dávid János

2. helyezett: BibLiga (Kaposvár) Márffy 
Abigél, Márffy Jonatán, Pe-
tőh Ármin

3. helyezett:  EszDórEdó (Kecskemét) 
Gégény Eszter, Lakatos 
Dóra, Lakatos Edit

Harmadik korcsport
1. helyezett:  Dávid Sótára (Szol-

nok-Medgyesegyháza) Dan-
kó Éva Lívia, Soós-Német 
Evelin Tímea, Tatár Dávid

2. helyezett:  Túrós burekok (Hajdújárás) 
Erdélyi Valentina, Gyulai 
Lilla

A nyereményekről mindenkit személye-
sen értesítünk. A teljes, összesített ered-
ménylista, a feladatlapok megoldásai 
elérhetőek a Bibliai Olimpia honlapján 
(bibliaiolimpia.org).

Ne felejtsétek!  Ősszel ismét várunk 
benneteket!

Olvassátok a Bibliát! Légy te is Bib-
liai Olimpikon!

Tóth Szilárd
Bibliai Olimpia munkacsoport
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A z  A d v e n t i s t a  Te o l ó g i a i  F ő i s k o l a  f e l v é t e l i  t á j é k o z t a t ó j a  
a 2021–2022-es tanévre

 I. Teológia alapszak  
Valamennyi egyház (vallási csoport) fel-
sőfokú intézményeiben a teológus alap-
képzési (bachelor) szak elméleti oktatásá-
nak célja olyan teológusok képzése, akik 
a képzés során megismerik saját vallásuk 
tudományrendszerét, amelybe beleérten dő 
a forráskutatás, a történeti ismeretek meg-
szerzése és a tudományrendszer sziszte-
matikus feldolgozása. A gyakorlati képzés 
célja lelkipásztori, illetve teológusi praxisra 
való felkészítés. További cél a valláshagyo-
mány és a társadalmi, illetve kultúrkörnye-
zet kapcsolatának megismerése és az ebben 
való tevékenységre történő felkészítés. A 
képzés célja továbbá az, hogy a hallgatók 
képességeik és fejlődésük alapján, mester-
szakon folytathassák tanulmányaikat.

Nappali tagozat  
– tanítás: hétköznapokon

Levelező tagozat  
– tanítás: vasárnap és hétfői napokon

A záróvizsgát tett hallgatók teológus dip-
lomát (BA) kapnak. 

A hallgatóknak lehetőségük van arra, 
hogy a BA diploma megszerzése után szak-
irányú továbbképzésben vegyenek részt az 
alábbi területeken: családi életre nevelés, 
életmód-tanácsadó teológus, illetve teológia 
mesterszakon folytathassák tanulmányaikat.

Az oklevél megszerzésének előfel-
tétele egy államilag elismert középfokú 
általános nyelvvizsga megléte. 

A jelentkezés feltételei
– Az online Jelentkezési űrlap kitöltése 
és benyújtása.

A jelentkezést a főiskola tanulmányi 
rendszerén keresztül az alábbi oldalon 
nyújthatják be elektronikusan. Ugyanitt 
tölthetők le a jelentkezéshez szükséges pa-
pír alapú dokumentumok is (https://atf.etn.
hu/modulok/felveteli/jelentkezes.php).
– vagy papíralapú Jelentkezési lap, 
melyhez az alábbi dokumentumokat is 
csatolni kell:
  Érettségi bizonyítvány másolata.
 – A 2020/2021-es tanév végén érettsé-

gizők a bizonyítvány kézhezvétele után 
legkésőbb 2021. július 31-ig küldjék el 
a másolatot a Tanulmányi Hivatalnak.

 – Külföldön szerzett érettségi bizo-
nyítvány esetében a hiteles magyar 
fordítás másolatát is kérjük.

  Önéletrajz.
  Lelkészi és gyülekezeti ajánlás (csak 

azoknak, akik tagjai a Hetednapi Ad-

ventista Egyháznak). A Hetednapi 
Adventista Egyház tagja a gyülekezet 
lelkészét kérje meg, hogy lelkészi és 
gyülekezeti ajánlást küldjön a főisko-
la Tanulmányi Hivatalának – forma-
nyomtatvány igényelhető a Tanulmányi 
Hivataltól.

A felvételi vizsga írásban és szóban tör-
ténik
–  Írásbeli felvételi teszt (60 perc): Mózes 

2. könyvéből és Márk evangéliumából.
–  Szóbeli felvételi vizsga: Mózes 2. 

könyvéből és Márk evangéliumából.

Felvételi eljárási díj: 3000 Ft

A Jelentkezési lap letölthető a főiskola 
honlapjáról (www.atf.adventista.hu), vagy 
a Tanulmányi Hivataltól igényelhető (cím: 
2119 Pécel, Ráday u. 12; telefon: 28/547-
295; e-mail: atf@adventista.hu).

Jelentkezési határidő: 2021. június 15. 

A felvételi vizsga helye és időpontja:
ADVENTISTA TEOLÓGIAI FŐISKOLA, 

2119 Pécel, Ráday u. 12.
2021. június 27. (vasárnap)  

de. 10 órától.
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 II. Teológia mesterképzés
Képzésünkre azok jelentkezését várjuk, 
akik Isten iránti elkötelezettséggel és hiva-
tástudattal teológus vagy lelkipásztori szol-
gálatra készülnek, vagy a Biblia tanulmá-
nyozásához egyetemi szintű tudományos 
ismereteket szeretnének gyűjteni. A mester-
képzés kétéves (4 szemeszter).

Nappali tagozat 
– tanítás: hétköznapokon (csütörtöki és 
pénteki napokon 13 héten át)

A záróvizsgát tett, illetve az egyéb törvé-
nyi kívánalmaknak megfelelt hallgatók 
Teológus (MA) oklevelet kapnak. 

Választható specializációk:
  Adventista tanulmányok 
  Keresztény művelődéstörténet

Az egyes specializációkat legalább 5 fő 
jelentkezése esetén indítjuk el.

Az oklevél megszerzésének előfeltéte-
le egy államilag elismert középfokú (B2) 
komplex általános nyelvvizsga megléte. 

A jelentkezés feltételei
– Az online Jelentkezési űrlap kitöltése 
és benyújtása.

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)
– vagy papíralapú Jelentkezési lap, 
melyhez az alábbi dokumentumokat is 
csatolni kell:
  Egyetemi vagy főiskolai oklevél má-

solata – feltétel nélkül elfogadható 
hitéleti képzésben szerzett (lelkész, 
teológus, hitoktató, hittanár) BA okle-
vél.

  Önéletrajz.
  Lelkészi és gyülekezeti ajánlás (csak 

azoknak, akik tagjai a Hetednapi Ad-
ventista Egyháznak). A Hetednapi 
Adventista Egyház tagja a gyülekezet 
lelkészét kérje meg, hogy lelkészi és 
gyülekezeti ajánlást küldjön a főisko-
la Tanulmányi Hivatalának – forma-
nyomtatvány igényelhető a Tanulmányi 
Hivataltól.

A Jelentkezési lap letölthető a főisko-
la honlapjáról (www.atf.adventista.hu), 
vagy a Tanulmányi Hivataltól igényelhető 
(cím: 2119 Pécel, Ráday u. 12; telefon: 
28/547-295; e-mail: atf@adventista.hu).

Jelentkezési határidő: 2021. június 15. 

A felvételi vizsga helye és időpontja:
ADVENTISTA TEOLÓGIAI FŐISKOLA, 

2119 Pécel, Ráday u. 12.
2021. július 04. (vasárnap)  

de. 10 órától.
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 III. Szakirányú továbbképzések
Felsőfokú diplomával rendelkezők szá-
mára az alábbi szakirányú továbbképzé-
seket hirdetjük meg:
  Családi életre nevelés
 Magyarországon jelenleg egyedül 

intézményünk ad minősített családi 
életre nevelő diplomát!

 A képzés időtartama 2 félév.
 Megszerezhető kreditek száma: 60.
  Életmód-tanácsadó teológus
 A végzett hallgatók életmód tanács-

adó teológus szakmai címet kapnak.
 A képzés időtartama 2 félév.
 Megszerezhető kreditek száma: 60.
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1) A részismereti hallgatói jogviszony arra 
szolgál, hogy azok a – diplomával már ren-
delkező – mesterszakra kívánkozó (az ATF-fel 
hallgatói jogviszonyban nem álló) hallgatóje-
löltek, akiknek a felvételi jelentkezés benyúj-
tásához hiányzik a szükséges kreditmennyisé-
gük, különbözeti tanulmányok keretében ezt 
megszerezhessék.

A jogviszony kérelemmel keletkezik, 
felvételizni nem kell.

Jelentkezés határideje: 2021. június 15. 
A jelentkezés feltételei:
–  Az online Jelentkezési űrlap kitöltése és 

benyújtása.
 A jelentkezést a főiskola tanulmányi 

rendszerén keresztül az alábbi oldalon 
nyújthatják be elektronikusan. Ugyanitt 
tölthetők le a jelentkezéshez szükséges 
papír alapú dokumentumok is. (https://atf.
etn.hu/modulok/felveteli/jelentkezes.php)

–  vagy papíralapú Jelentkezési lap, mely-
hez a megjelölt dokumentumokat kell 
csatolni.

A képzés díja: Az engedély három félévre 
adható, maximálisan 60 kredit vehető fel. A 
képzésért költségtérítést kell fizetni. Amennyi-
ben a hallgató az ATF-re jelentkezik 2500 Ft/
kredit, egyéb esetben 4000 Ft/kredit.

A részismereti képzés befejezését követően a 
kar a megszerzett ismeretekről, kreditértékek-
ről igazolást állít ki. Ezen ismeretek a további 
felsőfokú tanulmányokba beszámíthatók.

Részismerettel, beszámítható tanulmá-
nyokkal kapcsolatos további tájékoztatás, in-
formáció a Tanulmányi Hivataltól (cím: 2119 
Pécel, Ráday u. 12; telefon: +36/28–547-295; 
e-mail: atf@adventista.hu) kérhető.

*   *   *
2) Moduláris képzéseink neked szólnak, 
ha szeretnél elmélyedni a Biblia, a misszió 
vagy a lelkigondozás területén, de elkerül-
néd a főiskolai tanulmányokkal és a vizs-
gákkal járó stresszt. Akkor is várunk, ha 
nincs érettségid – moduláris képzéseinkre 
ugyanis nincs végzettségi előkövetelmény, 

bárki jelentkezhet. Egy modult egy félév 
alatt tudsz teljesíteni, bármelyik modult kü-
lön-külön el lehet végezni. 
A képzést háromféle kimenettel lehet el-
végezni:

1) igazolás a részvételről;
2) csökkentett követelményű vizsga;
3) teljes értékű vizsga.

Amiért érdemes a moduláris képzést vá-
lasztanod:
  Főiskolai kurzusokat hallgathatsz 

végzettségi előkövetelmény nélkül.
  Felkészült oktatók tanítanak.
  Vizsgázás esetén, akár a főiskolai ta-

nulmányokba is beszámíthatod a tel-
jesített tárgyakat.

  Egy olyan közösség tagja lehetsz, 
amelyben inspirációt és gyógyulást 
élhetsz meg.

  Külföldi előadókat is hallgathatsz, 
hogy egy szélesebb kitekintéssel szem-
lélhesd lehetőségeidet, kihívásaidat.

  Amennyiben olyan modult választasz, 
amely az aktuális félévben nem indul, 
a jelentkezésedet követően ezt vissza-
jelezzük.

ATF

Részismereti és moduláris képzés

 A képzésre történő felvétel előfeltéte-
le bármilyen területen szerzett főisko-
lai (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 előfelté-

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

Jelentkezési határidő: 2021. július 31.

A szakirányú továbbképzések csak önkölt-
séges finanszírozási formában indulnak.

A jelentkezés feltételei
A jelentkezéshez az alábbi dokumentumo-
kat kell csatolni:
  Jelentkezési lap.
  Felsőoktatási intézményben szerzett 

diploma.
  Önéletrajz.

A képzések díjai: 100 000 Ft/félév (Az 
életmód-tanácsadó, lelkigondozó alapozó 
képzésének díja: 80 000 Ft [1. félév].)

A jelentkezést a főiskola tanulmányi rend-
szerén keresztül az alábbi oldalon nyújt-
hatják 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).

Dr. Tonhaizer Tibor
rektor

„Jöjj, és lásd!”
Még tartanak az online nyílt napok  
az Adventista Teológiai Főiskolán,  
melyekre szeretettel várunk 2021. április 
22. (csütörtök) és április 26. (hétfő) között.

A nyílt napokon bárki bekapcsolódhat 
bármely óránkra, részt vehetsz közössé-
gi programjainkon: a hallgatói gyűlésen, 
vagy a Főiskolai Napunkon Veszprémben, 
az ottani gyülekezet istentiszteletén, vagy 
a reggeli áhítaton.

A részletes programról, regisztráció-
ról bővebben weboldalunkon nyújtunk 
tájékoztatást itt: https://atf.hu/nyiltnap.

Regisztrálni az alábbi linken lehet:  
https://forms.gle/ycFfKSZ2dhDAqUyTA

„Jöjj, és lásd!” – Az esemény meg-
osztható, kedvelhető, ill. követhető az 

ATF Facebook-oldalán itt: 
https://www.facebook.com/
adventista.teologiai.foiskola.

Kérjük osszátok meg is-
merőseitek között!

Ne feledjétek: Bizonyos 
esetekben az órák akár 70%-
a interneten keresztül is telje-
síthető!

Ha a tanulás anyagi terhet 
jelent, hallgatóinkat már az 
első hónaptól is támogatjuk.

Államilag elismert diplomát adunk, 
amelyet Magyarországon és Európában 
mindenütt elismernek. Elismeri továbbá a  
Hetednapi Adventista Egyház és a hozzá 
tartozó mintegy 118 akkreditált felsőokta-
tási intézmény.

Itt vár a világon egyedülálló könyvtár, 
kutatók, oktatók és diákok kedvenc mű-
helye, több mint 17 000 magyar nyelvű 

könyvvel és online hozzáférhető, sok mil-
lió kiadvánnyal rendelkező adatbázissal.

Képzéseinkről, jelentkezésről bőveb-
ben a honlapunkon: https://atf.hu/felvete-
lizoknek-2.

„Jöjj, és lásd!”

Dr. Michelisz Richárd 
ATF főtitkár
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A könyv ritkán látható szintézise az érzel-
meknek és az észnek. Barangolás az iste-
ni szépség provokatív világában. Lapjain 
egy valóságos személyként létező Istennel 
találkozhatsz, egy Személlyel, akinek a 
szeretete (SZERELME) határtalan, érzé-
kenysége szenvedélyes. Fejezetről feje-
zetre haladva hatalmába kerít az érzés, 
mintha valaki kézen fogna, és egyenesen 
az Isten szívének közepébe vezetne be té-
ged. A mennyei szívben pedig azon kapod 
magad, hogy Isten szerelmének különös 
célpontja vagy.

A Biblia kulcsigazságait gyakran 
száraz tényekként tálalják, a szerző tolla 
jóvoltából azonban most Isten jellemének 
élettől duzzadó, vonzó valóságaként fe-
dik fel magukat. Isten, aki egyszerre Én 
és a Másik, a hármasság (Szentháromság) 
kapcsolati rendszerében nyer értelmet, a 
másokat folyton az önös érdekei elé he-
lyező, határtalan szeretetben. A teremtés 
mint Isten természetes vágyának kitel-
jesedése bontakozik ki a szemünk előtt, 
amelynek célja, hogy határtalan és kifogy-
hatatlan szeretetét megsokszorozza, hogy 
soha véget nem érő örömben részesítse 
teremtményeit, akiket nem a szükség, 

hanem az önfeláldozó és kockázatvállaló 
teremtői vágy hív életre. A megváltás az 
önfeláldozás soha nem látott mélységiben 
megjelenő isteni cselekvés, amelyet olyan 
teremtményekért vállalt magára Krisztus 
(önként!), akik ezt egyetlen percre sem 
érdemelték meg. Azonban a szeretet nem 
tehet mást, mert önmagát hazudtolná meg, 
ha nem vállalná inkább a halált, minthogy 
szeretett teremtményei az üdvösség lehe-
tősége nélkül elvesszenek. 

A könyv visz-
szaút Istenhez. 
Amely nem kény-
szer, hanem az 
öröm útja, az Al-
kotóhoz, aki nem 
magához kénysze-
rít, hanem magá-
hoz vonz. Az Is-
ten valódi jelleme 
egyszerűen levesz 
a lábadról, nem 
hagyva más vá-
lasztást, mint hogy 
a Teremtőd karjai-
ba vesd magad. 

Advent Kiadó

A magyar és nemzetközi adatok kis elté-
réssel azt mutatják, hogy a válság előtt a 
könyv egyfajta reneszánszát élte. 2013 óta 
folyamatosan nőtt a kiadott könyvek száma 
(mind címek számát, mind összpéldány-
számot tekintve). A válság nagy mértékben 
megtépázta mindezt. Jelenleg nincsenek 
olyan kimutatások, amelyek megbízhatóan 
adnák vissza az eladások visszaesését. Ki-
sebb felmérésekből azonban tudjuk, hogy 
az elmúló két év messze nem lesz a könyv-
kiadás sikeridőszaka. Az e-könyveknek 
ehhez képest „jól jött” a karantén. Tavaly 
év végére a nagy forgalmazóknál elérte a 
teljes bevétel 5%-át (ami közel kétszeres 
érték a korábbihoz képest), ami megfelel a 
mai európai trendeknek (az EU-ban 4-5% 
körül mozog az e-könyvek részesedése a 
teljes könyveladásból). 

A kiadó sok tekintetben speciális hely-
zetben van ezen a téren. A gyülekezetek 
bezárása, a táborok, nagy egyházi rendez-
vények, evangelizációk elmaradása 24,6%-
kal alacsonyabb számlaforgalmat hozott, 

legalábbis értékben számolva. A számla-
szám ugyanis mindössze 2%-kal maradt el 
az előző évhez képest, ami azt jelenti, hogy 
közel annyi megrendelés érkezett, mint 
korábban, de átlagosan kisebb értékben. 
Miért? Mert a rendelések jelentős része a 
traktátokból, amelyek az év nagy részében 
zárva tartottak, áttevődött az egyéni meg-
rendelőkre. A forgalom alakulásában nagy 
része volt annak, hogy a kiadó kialakította 
új weboldalát, amelyen az online rende-
lések könnyen és egyszerűen leadhatók, 
a rendeléstől egészen a fizetésig (mind a 
tájékoztatás, mind a teljes rendelési admi-
nisztráció megfelel a mai elvárásoknak). 
De mi a helyzet az e-könyvekkel?

A tavalyi év többek között az e-köny-
vek terjesztésének előkészítését is magá-
ban foglalta. A nehézség ugyanis nem az 
e-könyvek létrehozásában van. Ez csupán 
a feladat kisebb energiát felemésztő része 
(legalábbis, ami az indulást illeti). A na-
gyobb falat a rendszer, amely kezelni tudja 
mindazt, amitől a könyv több lesz digitá-

lis adatnál, vásárolható termékké válik, 
és minden követelménynek megfelelően 
terjeszthető. 2021-re sikerült a sok fela-
dat mellett megoldani azt, hogy végre ez 
is rendelkezésre álljon. Ugyanakkor a for-
galomban ez a tétel még 1% alatti, vagyis 
elmarad a nem vallási könyvterjesztésben 
tapasztalttól. Ennek egyik oka biztosan az, 
hogy a kiadó még csak korlátozott pél-
dányszámú e-könyvet adott ki. Ez azonban 
az idén biztosan változik. 

Az idei évben két fontos e-könyvhöz 
kapcsolódó változást terveztünk. Az egyik 
– amit már érzékelni lehet –, hogy minden 
héten megjelentetünk egy Ellen White- 
könyvet ePub formátumban (ez ma a leg-
elterjedtebb e-könyv formátum). A másik, 
hogy az idén szeretnénk elérni, hogy lehe-
tőség szerint minden megjelenő könyv két 
formában, papíros és e-könyv formában is 
kiadásra kerüljön. 

Kövessetek bennünket a kiadó Face-
book-oldalán és a honlapunkon!

Dr. Gyetvai Gellért 
kiadóigazgató

Digitális könyvek a kiadóban

Ty Gibson: 
Örökkévaló szeretettel szeretlek

K Ö N Y V a j á n l ó Olvasók véleménye

  „Azok közül a könyvek 
közül való, amit, ha olvasni 
kezdtél, nem tudsz abba-
hagyni”

  „Lenyűgöző! Csodálatos 
utazás az Isten szívébe!”

  „Fantasztikusan felépített 
teológiai gondolatok!”

  „Ritkán mozgat meg egy 
könyv ennyire, mint ez”

  „Azon kaptam magam 
olvasás közben, hogy sírok”

  „Ezt a könyvet mindenki-
nek olvasnia kell”
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Szeretnél te is részt venni egy szupertitkos 
küldetésben? Akkor várunk a Szünidei 
Bibliatáborban! 

Géniusz ügynök egy okos, ám olykor 
egy kicsit ügyetlen és figyelmetlen római 
kém, aki a római sas, azaz a római császár 
megbízásából Jézus követőinek „tetteit” 
kíséri figyelemmel. Azt hitte, hogy Jézus 
halála után összetörnek és mindenki visz-
szatér a régi foglalkozásához. Ám Jézus 
követői élnek és tevékenykednek. Így 
nincs más hátra, a kém feltűnésmentes 
álcát vesz fel: kereskedőnek öltözik, és 
így jelenik meg Jeruzsálemben a piacon, 
pontosan ott, ahol Jézus követői az ösz-
szejöveteleiket tartják. Testközelből lesz 
szemtanúja a pünkösdi eseményeknek. És 
mivel ezen eseménysorozattal Jézus köve-
tőinek történetében egy egészen új fordulat 

áll be, kénytelen a keresztények nyomában 
maradni, így találkozik végül Pállal is... A 
napok múlásával egyre több és több min-
den tetszik meg neki, és lehet, hogy a tábor 
végére még Pál barátjává is válik? A tábori 
foglalkozásokon kiderül.

Részt vehetsz a Római Birodalom 
egyik kedvenc versenyén is, az olimpián. 
Különböző sportágakban mérheted össze 
gyorsaságodat, erődet, kitartásodat tábor-
lakó társaiddal. És hogy neked a tudás az 
erősséged? Ne aggódj, a délutáni és esti 
vetélkedőkön csillogtathatod tudásod, és 
sakkban is kipróbálhatod magad! De ha 
a kézügyesség bajnokának érzed magad, 
a kreatív foglalkozásokon ezt is bizonyít-
hatod. 

Azt tudtad, hogy a fagyi is a Római 
Birodalom lakóinak leszármazottjaitól, 

az olaszoktól származik? A Márton cuk-
rászdában tesztelni fogjuk, hogy kellően 
finom-e ez az édesség. Egy balatoni hajó-
záson azt is kipróbáljuk, milyen volt Pál 
hajóútja.

A tábor időpontja: 2021. július 5–11. 
A tábor teljes összege 45 000 forint, 

ami a szállást, az étkezést, valamint a tábo-
ri programok költségeit tartalmazza.

Jelentkezni június 25-ig vagy a szállás-
helyek beteltéig lehet a következő linken: 
https://forms.gle/mAT5ReMryJ9YYQDcA

Egyidőben kérjük fizess be 22 500 fo-
rint előleget a következő számlaszámra: 
OTP Bank 11742331-20008134-00000000 
(kedvezményezett: Adventista Konferen-
ciaközpont). A közlemény rovatba írd fel 
a neved és az SZBT szót! A befizetést iga-
zoló másolatot a következő e-mail címre 
küldd el: gyermekszolgalatok@gmail.com. 

A tábor megtartása függ a járványhely-
zettől, ezért a változtatás jogát fenntartjuk. 
Amennyiben elmaradna, a befizetett előle-
geket mindenkinek visszafizetjük. 

A titkos ügynök a veszélyes helyze-
teknek is ura, ezért apát és anyát otthon 
hagyja! 

Mihalec Dóra
Gyermekszolgálatok Osztálya

P r o g r a m a j á n l ó  –  S z ü n i d e i  b i b l i a t á b o r

Az akció fedőneve: Szervusz Paulusz!
Géniusz ügynök a római sasnak:  

A megfigyelt személyek a világ összes  
nyelvén beszélnek. Stop.  

Követőik száma napról napra nő. Stop.  
Immáron Pál is átállt hozzájuk. Stop.  

A nyomukban vagyok. Stop. 
Az akció fedőneve: Szervusz Paulusz!

Mikor 1919-ben Thomas Alva Edison labora-
tóriuma leégett, egy anekdota szerint ő ezt az-
zal nyugtázta; a katasztrófa haszna, hogy min-
den tévedése is megsemmisült a lángokban.

Mikor ma a COVID kapcsán azon si-
ránkozunk, hogy már semmi sem lesz olyan, 
mint régen, akkor érdemes nekünk is hozzá 
hasonlóan, józan fejjel, objektíven felmérni, 
mit is sajnálunk igazán. Milyen értékeket kell 
továbbmenteni, újjáépíteni, és mely hibákat 
kell végleg eltemetni.

Amikor 2021. május elsején, szombaton 
a Dunamelléki Egyházterület Poszt-COVID 
Konferenciáján a múltba nézünk, tesszük ezt 
úgy és azért, hogy egyrészt magasra emeljük 
a Szentírás örök érvényű tanácsait, másrészt, 
hogy feltárjuk azokat a történelmi összefüg-
géseket, tanulságokat vagy éppen veszélyeket, 
melyek segítenek küldetésünk végzésében.

Konferenciai részvétel
Reméljük, hogy a konferencia idejére a jár-
ványhelyzet javulni fog, de a megfertőződés 
elkerülése végett a helyszínen (Terézvárosi 

Adventista Gyülekezet) kizárólag az előadók 
és a kisegítő technikai személyzet tartózkod-
hatnak, így ezt megértve és egymásra vigyáz-
va kérünk mindenkit, hogy otthonról kövesse 
a plenáris előadásokat, és az igehirdetést, 
melyeket a DET Hírháló Youtube csatornán 
élőben közvetítünk.

Szekciók és fórumbeszélgetés
Ezeket élőben NEM közvetítjük. A ZOOM-
on történő részvételhez előzetes regisztráció 
szükséges!

Ezt a következő linkre kattintva, a je-
lentkezési lap kitöltésével lehet megtenni: 
https://bit.ly/3mZFXlh 

A belépéshez szükséges információkat 
április 30-án, pénteken küldjük ki a megadott 
e-mail címekre.

További információk: Részletes program 
és plakát letölthető a konferenciához tartozó 
Facebook-eseménynél (https://bit.ly/3gl7Tiv) 
valamint a következő linkről: https://bit.
ly/3amEgJI 

Kapcsolat: Tóth Szilárd – Tel.: +36-30-
664-3296, E-mail: tothszilard@adventista.hu

DET

Az  Adventista  félóra   
következő  műsorát   

május  14-én,  pénteken,   
13.30-kor  sugározza   

a  Kossuth  Rádió.

Poszt-COVID világban poszt-COVID 
egyház – Hogyan tovább?
Online Küldetéskonferencia

Jó t u dn i!Jó t u dn i!
 Június 6. – Budapest 9.00h,  

Dunamelléki Egyházterületi  
Konferencia  

  Június 13. – Debrecen 9.00h,  
Tiszavidéki Egyházterületi  
Konferencia
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– 2021. április 9.
A számok tükrében: Ezen a héten 55 új test-
vérünk fertőződött meg, nyolcan kórházban 
vannak, 1 haláleset történt. 

Egy hét alatt több mint 700 ezer ember 
kapott védőoltást. Ebből arra lehet következ-
tetni, hogy mindenki hamarosan megkaphatja 
az első oltást, aki szeretné.

A járványnak semmilyen más módszerrel 
nem lesz vége, csak a nyájimmunitással. A gyü-
lekezeteknek nem kell megvárni, amíg a társada-
lom nagy része oltott lesz. Kis létszámunk miatt 
sokkal hamarabb visszatérhetünk a közösségi 
életünkhöz, ha a testvérek többsége követi a vi-
lágegyház tanácsát. Eddig két gyülekezet jelen-
tette, hogy 100%-os a tagság oltottsága. 

További érdekes hír, hogy az elmúlt he-
tekben intézményeinkben (az idősotthonokkal 
együtt), alig fordult elő 1-1 fertőzés. Ezen a 
héten úgy a dolgozók, mint az ellátottak között 
nullára csökkent az igazolt fertőzések száma. 
Egyházunkban ők kapták meg legkorábban az 
oltást. Reményt keltő lehet minden gyülekezet 
számára, ahol a nulla fertőzés és a közösségi 
élet újraindítása a cél. 

Anonim felmérés lelkészek között 
  A magyarországi lelkészek 55%-a meg-

kapta az 1. oltást.
  9%-uk megkapta a 2. oltást.
  A lelkészek 22%-a átesett a fertőzésen.

Miért nem kapott még oltást a 45%?
  Még nem került sorra: 79%.
  Még nem regisztrált, de már eldöntötte, 

hogy regisztrál: 12%.
  Nemrég esett át a betegségen: 4%.

*   *   *

– 2021. április 16.
A számok tükrében: Ezen a héten 37 új fertő-
ződött volt a testvérek között, 6 fő kórházban 
van, 2 haláleset következett be.

A múlt héten a lelkészkar oltási hajlandósá-
gáról is beszámoltunk. Azóta mindenki kitöltöt-
te a kérdőívet, így a végleges szám 98%.

Az egyik régió a tagság körében is elvé-
gezte a felmérést. A mért gyülekezetekben az 
oltási hajlandóság eltérőnek mutatkozott (66, 
91, 58 és 78%), de elmondható, hogy átlago-
san a tagság 2/3-a szívlelte meg saját egyháza 
útmutatását. Ugyanez az adat a világban 58%, 
amihez hozzá lehet adni a bizonytalanokat: 
15%. Ennek hátterén – legalábbis az adott 
körzetre vetítve – elmondható, hogy nincs szá-
mottevő különbség aközött, hogy valaki tag-
ja-e egy olyan egyháznak, amely a prevenciós 
elvei között tanítja az oltást, vagy nem tagja 
egy ilyen egyháznak. A lakosság körében 19% 
határozottan elutasítja az oltást. Ha ehhez hoz-
záadjuk azt a 7%-ot, akik visszautasították a 
válaszadást, akkor 26%-hoz jutunk. (Forrás: 
KSH ápr. 4-i adatok: https://www.ksh.hu/he-
ti-monitor/)

A fenti gyülekezeteknél az oltást elutasítók 
átlaga 27%. Az adatokból úgy tűnik, hogy in-
kább leképezzük a bennünket körülvevő világ 
viselkedését. A küldetésünk sajátosságai miatt az 
lenne a célunk, hogy mi legyünk hatással a kör-
nyezetünkre. Azt szeretnénk, ha minden testvé-
rünk életben maradna, ha biztonságosan tudnánk 
minél előbb közösségi életet élni, ugyanakkor 
példamutatásunk által, minél több ember életét 
megmenteni a környezetünkből. Csak élő embe-
reknek tudjuk majd továbbadni a második advent 
reménységét.

Jó lenne elvégezni ezt a felmérést minden 
gyülekezetben (a fenti adatok nem tükrözik a 
DET gyülekezeteinek összességét), mert ennek 
ismerete nagymértékben befolyásolhatja a nyi-
tás menetrendjét és az azt követő közösségi élet 
szervezését.

A testvérek közül többen kérdezték: 
Mi a helyzet a vérrögképződéssel?
A vektorvakcinák (AstraZeneca, Johnson&John-
son) kapcsán az amerikai gyógyszerügynökség 
(FDA) arra gyanakszik, hogy a nagyon ritkán 
(kb. 1 millió oltásból 1-2 alkalommal) előfordu-
ló vérrögképződési problémát az okozza, hogy 
a benne lévő hordozóvírusok (adenovírusok) 
az immunrendszerben egy választ váltanak ki a 
vérlemezkékkel szemben. Ez egyelőre csak fel-
tételezés, a bizonyítása még nem történt meg. 
Egyébként a Szputnyik V orosz vakcina is ilyen 
típusú, de azzal kapcsolatosan az FDA nem 
vizsgálódik, mivel az USA-ban nem használják. 
(Forrás: https://www.reuters.com/article/reuters-
ComService_2_MOLT/idUSKBN2C02UI)

Hazai kutatók szerint ez a kérdés inkább 
a gyógyszercégek küzdelme, mint virológiai 
kérdés.

Az AstraZeneca oltóanyaggal 25 millió em-
bert oltottak be Angliában. Közülük 18-an vesz-
tették életüket trombózis miatt, amely kapcsán 
az EMA április 7-én kijelentette, hogy az egyik 
főtisztviselőjük sajtóinterjúban kifejtett magán-
véleményével ellentétben „a vérrögképződési 
események gyakorisága a vakcinával oltottak 
körében nem tűnik magasabbnak, mint az álta-
lános populáció körében tapasztalt érték”. A Brit 
Hematológiai Társaság hasonló következtetésre 
jutott az esetek vizsgálata során. Robin Shattock 
professzor, az Imperial College London kutató-
ja kiemelte, hogy az AstraZeneca vakcinájával 
beoltottaknál nem gyakoribb a vérrögképződés, 
mint a lakosságnál általánosságban véve. A vér-
rögképződés aránya nem nagyobb, mint a Pfi-
zer vakcina esetében. (Forrás: https://index.hu/
belfold/2021/04/15/vakcinahaboru-nemkivana-
tos-mellekhatasok/)

A vérrögképződés előfordulása 100 000-
szer nagyobb valószínűséget mutat COVID bete-
geknél, mint a beoltottaknál, nyilatkozta Keme-
nesi Gábor virológus. A trombózis előfordulására 
nézve a dohányzás vagy a fogamzásgátlók hasz-
nálata sokkal nagyobb rizikófaktort jelent, mint 
a vakcinák beadatása. (Forrás: https://metropol.

hu/aktualis/kemenesi-gabor-virologus-astrazene-
ca-verrog-285928/?utm_source=magyarnemzet.
hu&utm_medium=referral&utm_campaig-
n=ott_a_02)

Következtetés
Az oltás nem véd meg olyan betegségektől 
– agyi katasztrófa, szív- és érrendszeri történé-
sek – amelyek amúgy is bekövetkeznének. Akik 
attól félnek, hogy ők lesznek az 1 millióból az 
a bizonyos 1 eset, aki trombózist kap, inkább 
a vírustól féljenek, mert megfertőződés esetén, 
100 000-szeresére nő a vérrögképződés való-
színűsége. A különbség mindössze annyi, hogy 
az előbbi információ sajtóhír, az utóbbi pedig 
sajnos már nem az, csak a napi elhalálozási sta-
tisztikában jelenik meg. 

Van, akiben nem alakul ki immunválasz
Az Egyesült Államokban eddig 77 millió ember 
kapta meg mindkét oltását és tekinthető teljesen 
beoltottnak, azonban közülük 5800 mégis meg-
fertőződött, és voltak, akiknek súlyos tüneteik 
voltak, ill. 74-en bele is haltak a fertőzésbe. En-
nek az okát vizsgálják: lehetséges, hogy olyan 
mutánsok bukkantak fel, amelyek kikerülik az 
oltást, vagy az elhunytak szervezetében mégsem 
termelődött elegendő ellenanyag. Az amerikai 
egészségügyi hatóságok azt javasolják a beol-
tottaknak, hogy továbbra is kerüljék a túlzsúfolt 
helyeket, mossanak gyakran kezet és viseljék az 
arcmaszkot. Ugyanakkor továbbra is mindenkit 
az oltás felvételére ösztönöznek, mert jelen-
tősen csökkenti a kockázatot. (Forrás: https://
www.ctvnews.ca/health/coronavirus/cdc-re-
ports-5-800-covid-19-infections-in-fully-vacci-
nated-americans-1.5388245)

Következtetés
Ha ez így van, érdemes-e oltást kérni? Hasonlít-
suk össze a fenti adatokat a fertőzés számaival. 
Az eddigi 140 millió fertőzöttből eddig közel 3 
millió ember halt meg a világon. Ha ezt az arányt 
az USA-beli adatokra vetítjük, akkor a 77 millió 
oltott ember, ha nem kapott volna oltást és úgy 
fertőződik meg, akkor nem 74 fő halt volna meg 
közülük, hanem 1,5 millió! Ez a különbség! A 
sajtónak a 74 fő címlapra való, a fertőzés miatt 
meghaltak száma ellenben már megszokott sta-
tisztikai szám, amit keresni kell.

Az eddigi tapasztalatok alapján minden 
okunk megvan arra, hogy kijelentsük: az OL-
TÁS ÉLETEK MILLIÓIT MENTI MEG, míg 
a vírus egyre nagyobb pusztítást okoz.

A Hetednapi Adventista Egyház a fertőzés 
megelőzésében, az élet mentésében érdekelt, 
ezért mindenkinek, a háziorvosával való kon-
zultáció után, javasolja a védőoltást.

Vigyázzunk egymásra!

Dr. Ősz-Farkas Ernő
ESZO vezető

Dr. habil. Gáspár Róbert
egyetemi docens

Szegedi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Kar

Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

ESZO Infó – Járványaktualitások 
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– Milyen családból származol, adven-
tisták voltak a szüleid?
– Háromgyermekes család elsőszülötte-
ként, 1956 tavaszán, Szabadkán láttam 
meg a napvilágot. Öcsém két évvel később 
született, húgom 1966-ban. Édesanyám 
hívő adventistaként nevelt minket, édes-
apám nyugdíjazása után tért vissza az egy-
házba. Testvéreim, családtagjaikkal együtt 
az Urat szolgálják.

Gyermekkoromban szombatonként a 
szabadkai adventista gyülekezetbe jártunk. 
Egyetlen alkalmat sem mulasztottunk el, 
annak ellenére, hogy sokszor gyalog tettük 
meg az imaházba vezető hosszú utat.

Az általános iskola befejezése után 
szövetséget kötöttem az Úrral. Ezután még 
tartalmasabb, áldásosabb lett számomra a 
gyülekezeti élet: ifjúsági órák, kirándulá-
sok Palicsra, bibliai vetélkedők, kórus stb.

– Hogyan kerültél a Teológiai Főisko-
lára?
– Abban az időben Szabó István és Fe-
hér István lelkész testvérek buzdításának 
eredményeképpen jelentkeztem és felvé-
telt nyertem a Belgrád melletti, rakovicai 
teológiai iskolába. A középiskola elvég-
zése után a (volt) Jugoszláv Unió Északi 
Egyházterületénél dolgoztam. Szalma Sán-
dor testvér és Szabados Marika testvérnő 
mellett, a magyar szerkesztőség tagja let-
tem: szerb és horvát nyelvről fordítottam 
magyar nyelvre.

– Mikor és hogyan ismerkedtél meg a 
férjeddel?
– Férjemmel, Miklóssal még a teológián 
ismerkedtem meg, majd egy ideig együtt 
dolgoztunk, az Északi Egyházterületen. Ő 
ugyanis ott töltötte lelkész gyakornoki éve-
it. 1976-ban házasodtunk össze, tulajdon-
képpen ekkor lettem lelkészfeleség.

– Mint fiatal házaspár hol kezdtétek kö-
zös szolgálatotokat?
– Közös életünket a vajdasági Bácstopo-
lyán kezdtük. Hat ott töltött év alatt két 
leánygyermekünk született. Gabriella és 
Andrea.

Bácstopolyáról Zrenjaninba, majd 
Zentára költöztünk. Áldásos, szép évek 
voltak ezek! Zenta után Újvidékre kerül-
tünk, ahol Miklós az egyházterület titkára-
ként dolgozott. Itt leginkább a vendégfoga-
dásban tudtam támogatni férjemet. Mindig 
nagy jövés-menés volt otthonunkban, de 
korábban még a körzetekben is.

1996-ban Pécsre költöztünk. Itt egy 
kedves, aktív közösséget találtunk. Az ima-
ház építésével kapcsolatos nehézségek ala-
posan megtépázták a testvéreket, de hosszú 
évek eltelte után, elkészült az új imaház.

Időközben Miklós a bajai körzet test-
véreit pásztorolta.

– Milyen közös élményeitek vannak, 
amelyekre szívesen emlékszel vissza?
– Mindig kedveltem az evangelizációkat. 
Amíg kisebbek voltak a lányaink, egész es-
tés „programokat” gyakoroltunk be. Éne-
keltek, verset mondtak, én pedig kísértem 
őket orgonán. De nemcsak ők járultak hoz-
zá az istentiszteletek ünnepélyességéhez, 
kis kórusokat szerveztem, melynek tagjai 
tehetségükhöz mérten megadták az evan-
gelizációs estek hangulatát.

– Szeretteidről, most már unokáidról 
mint nagymama, mondanál valamit?
– Amint említettem, az Úr két leánygyer-
mekkel ajándékozott meg minket. Lánya-
ink férjhez mentek, és hála az Úrnak csa-
ládjukkal együtt ők is néki szolgálnak.

– Mint családanya, feleség, lelkészfele-
ség milyen kihívásaid voltak? 
– Lelkészfeleségnek lenni valóban nagy ki-
hívást jelent, különösen akkor, ha nagyobb 
körzetben végezzük szolgálatunkat. Egy 
egyszerű példa: még az olyan apró dolgok-
ra is oda kell figyelni, hogy kivel milyen 
hangnemben beszélgetünk.

Az igazi kihívást mégis a gyakori költö-
zés jelentette. Miklós aktív lelkészi szolgá-
lata alatt több mint tízszer költöztünk.

– Milyen szolgálataid vannak a jelenle-
gi gyülekezetedben?
– Nem tartom magam aktív „szónoknak”, 
ezért inkább „háttérmunkát” vállaltam. 
Fiatalabb koromban a vendég lelkészek 
elszállásolása, megvendégelése volt a fő 
feladatom, de hosszú éveken át voltam 
gyermekiskola-vezető, traktátkezelő, orgo-
nista a gyülekezetekben. Az utóbbi időben 
– sok hittestvérrel együtt – azzal is elége-

dett lennék, ha jelen tudnék lenni egy is-
tentiszteleten.

Mindannyiunkat próbára tesz a jár-
vány okozta „kényszerszabadság”.

– Mit üzensz a mai lelkészfeleségeknek?
– Szeretettel üzenem nekik, hogy kitartás-
sal és buzgón végezzék a rájuk bízott fel-
adatokat! Az Úr közel!

Bodnár Zsóka
Női Szolgálatok Osztálya

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

„Derék asszonyt kicsoda találhat?  
Mert ennek ára sokkal felülhaladja  
az igazgyöngyöket” (Péld 31:10).

Cikksorozatunk következő lelkészfelesége 
Körmöczi Marika. 

Inkább „háttérmunkát” vállaltam

Olvassuk együtt!
Folytatjuk a Tapasztalatok és látomások c. 
könyv közös olvasását. Május hónapban a 
következő fejezeteket olvassuk: Függelék 
109–112-ig. 

Vezessünk olvasónaplót, jegyezzük fel 
gondolatainkat és kérdéseinket!

Imareggeli
A Női szolgálatok Osztálya a következő ima-
reggelit május 2-án, vasárnap 8 órától 9 
óráig tartja.

Közösen olvassuk a Jézushoz vezető 
út c. könyvet. Megosztjuk gondolatainkat 
és együtt imádkozunk. Szeretettel várunk 
minden kedves részvevőt!

Részvételi szándékot a tmaria@adven-
tista.hu e-mail címen kérjük jelezni! Így el 
tudjuk küldeni a linket, aminek segítségé-
vel tudtok csatlakozni.

Tapasztalatokat 
várunk… 

az Adventista Nők a Nőkért Facebook-olda-
lunkra. Kérjük, hogy röviden megfogalmaz-
va írjátok meg a veletek történt tapaszta-
lataitokat. A beküldési cím: Szabó Zsuzsa,  
sz.h.zsuzsa@gmail.com, ill. Hegyes-Hor-
váth Csilla, hegyescsilla@gmail.com.

A megosztott öröm dupla öröm!

Bodnár Zsóka
Női Szolgálatok Osztálya

Programajánlóink
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Korábban beszámoltunk már arról, hogy 2020. 
december 4-e a kiskunhalasi Németh család szá-
mára egy felejthetetlen nap lett. De nem azért, 
mert valami jó dolog történt. Családi házuk 
tetőszerkezete teljesen leégett. Már az is csoda 
volt, hogy az épület alsó része megmaradt. A 
helyiek, a környék gyülekezetei és távolabb élő 
barátaik, ismerőseik összefogtak, hogy a három 
kisgyermeket nevelő családnak segítsenek. A 
katasztrófa másnapján vettük fel a kapcsolatot 
velük, felajánlva segítségünket. Adománygyűj-
tő kampányt indítottunk, melynek eredménye-
ként 3 515 582 Ft-ot utaltunk át a család számá-
ra a tető helyreállításának költségeire. 

Áprilisban elkészült a tetőszerkezet, mely 
a mellékelt fényképen is látható. Istennek hála, 
sokakat indított adományozásra az eset, ezért 

elhatároztuk, hogy a történetről egy rövidfilmet 
készítünk. A nyersanyag felvétele során Tibor 
és Tímea elmondták, hogy bár nehéz időszakon 
vannak túl, mégis hálásak, hogy a saját életük-
ben tapasztalhatták meg az Istenre utaltságot és 
azt, hogyan fordítja a rosszat jóra a Minden-
ható. A film hamarosan látható lesz közösségi 

média-oldalainkon – ezzel is megköszönve a 
hozzájárulásokat.

Sitkei Zoltán, ügyvezető igazgató

A világjárvány tovább gyűrűzése és annak gaz-
daságra gyakorolt hatása tovább erősödött az 
idei évben. A járványügyi intézkedések miatt 
az eddig is szociálisan nehéz helyzetben lévők 
helyzete tovább romlott: az alkalmi munkalehe-
tőségek száma jelentősen csökkent, az alapvető 
fogyasztási cikkek ára pedig növekedett. A di-
gitális oktatás további nehézségeket és terheket 
rótt a gyermekes családok számára. A helyi 
szinten működő civil szervezetek számára is 
komoly kihívást jelent a rászorulók segítése. A 
bihartordai Hátrányból Győzelem Kulturális és 

Érdekképviseleti Egyesület a tavalyi együttmű-
ködés alapján kerete meg az ADRA Alapítványt, 
hogy azok számára kérjen segítséget, akiket a 
járvány gazdasági hatása súlyosan érintett. Így 
kerülhetett sor a két szervezet közös akciójára, 
melynek során a tavalyi #karanténfutár program 
folytatásaként 50 család számára juttattunk tar-
tós élelmiszert tartalmazó csomagot.

 Hálásak vagyunk Istennek, hogy az el-
húzódó járványhelyzetben is lehetőséget ad a 
rászorulók támogatására.

Sitkei Zoltán, ügyvezető igazgató

Néhány hónappal ezelőtt keresett meg bennün-
ket elektronikus levélben egy házaspár Kiskő-
rösről. Segítséget szerettek volna kapni. A férfi 
egészségügyi problémája miatt nem tudott elhe-
lyezkedni, gyógyszereinek magas költségei fel-
emésztették azt a pénzbeli ellátást, amit kapott. 
Felesége sem talált munkát. Egy melléképület-
ben szűkösen laknak, ahol az egyetlen lehető-
ség a fűtésre az elektromos hősugárzó, melyet 
a tulajdonos csak korlátozottan enged használni 
a magas fogyasztás miatt. Az épület nem szi-
getelt, így telente küzdenek a penészedéssel. A 
házaspár az interneten talált rá az ADRA Ala-
pítványra és remélték, hogy segíthetünk. Ilyen 
eseteken a segélykérelem érdemi elbírálásához 
szükséges a háttér-információ, mely alapján 
megállapítható, hogy a szükséghelyzet valós. 

Ennek elkészítéséhez vagy a szociális ellátó-
rendszert hívjuk segítségül, vagy helyi lelkészt/
önkéntest kérünk arra, hogy készítsen egy kör-
nyezettanulmányt, személyesen megkeresve a 

kérelmezőt. Jelen esetben Kis István lelkészt 
vontuk be, aki a látogatás után biztosított ben-
nünket a kérelem megalapozottságáról. Így ha-
marosan megszületett a döntés a támogatásról: 
gyógyszerköltségek és tartós élelmiszercsomag 
formájában tudtunk segíteni, melyet április ele-
jén kézbesítettünk részükre.

A látogatás során elmondták, hogy bár a 
férfi továbbra sem vállalhat munkát betegsége 
miatt, ügyében betegjogi eljárás indul, mivel 
az ellátása során történt hiányosságok alapján 
megalapozott lehet a kártérítési felelősség. Fe-
lesége pedig 6 órában kapott munkát, így életük 
lassan egy elfogadható szintre kerülhet. Az eset 
kapcsán nagyon jó volt látni azt a szándékot a 
kérelmezők részéről, mely saját helyzetük meg-
változtatására irányul: megteszik a tőlük telhe-
tőt, használják lehetőségeiket. Hálásak vagyunk 
Istennek azért, hogy segíthettük őket a talpra 
állás folyamatában.

Sitkei Zoltán, ügyvezető igazgató

AdventInfo – a Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja. Kiadja a Kommunikációs Osztály. Megjelenik havonta nyomtatott és internetes 
formában. Felelős kiadó és főszerkesztő: Ócsai Tamás unióelnök. Szerkesztő: Kiss Virág. Területi felelősök: Kis István (DET), ifj. Szőllősi Árpád (TET).

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

A D R A  h í r l e v é l
#karanténfutár program a harmadik hullámban

Segítségnyújtás Kiskőrösön

„Akik Istent szeretik, minden  
javukra van”

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


