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A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja  2022. június 25.

Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

Megjelenik: havonta  XXIV. évfolyam 6. szám

2022. június 6-án megkezdte munkáját a 
Generálkonferencia 61. Ülése, a Hetedna-
pi Adventista Egyház legfőbb döntéshozó 
fóruma.

A világ szinte minden országából kül-
döttek vettek részt az ülésen, ahol a törté-
nelem során első alkalommal a személyes 
jelenlét mellett online is lehetőség volt 
aktív módon bekapcsolódni a munkába. 
A Generálkonferencia 2022 januárjában 
egy rendhagyó ülésen módosította úgy az 
Alkotmány és Alapszabályát, hogy rend-
kívüli helyzetben lehetőség legyen arra, 
hogy a küldöttek akár online is részt ve-
gyenek és szavazzanak a napirendre kerü-
lő kérdésekről.

Mint ismeretes, a Covid–19 okozta 
pandémia miatt különleges utazási sza-
bályok kerültek bevezetésre, valamint a 
napjainkban is zajló orosz-ukrán háború 
következtében a küldöttek nagyobb cso-
portjai számára lehetetlen volt személye-
sen jelen lenni az üléseken.

Istennek hála, a „hibrid” módon (sze-
mélyes és online jelenlét) szervezett ülé-
sen a küldöttek döntő többsége fizikai 
valóságban is jelen tudott lenni.

A Magyar Uniót a hivatalból küldött 
unióelnök mellett egyházszervezeti egy-
ségenként 2-2 küldött képviselte, akik 
mindannyian személyesen jelen tud-
tak lenni. Így az Unióbizottság döntése 
alapján a következő testvérek képvisel-
ték: Zolyomi Renáta (unió), Tokics Imre 
(unió), Csizmadia Róbert (DET), Nagy 
Gábor (DET) Hegyes-Horváth Géza 
(TET), Csalami Renáta (TET), Ócsai Ta-
más (unió).

A plenáris üléseken folyó munka mel-
lett a Jelölőbizottság munkája is nagyon 
fontos volt, hiszen a küldöttek itt tettek 
javaslatot a következő ciklusban felelős-
séget hordozó vezetők személyére.

A Generálkonferencia 
268 fős Jelölőbizottságában 
a Magyar Uniót Ócsai Ta-
más unióelnök képviselte. 
Ez a testület hétfő délután 
kezdte el a munkáját. Az 
volt a feladata, hogy javas-
latot tegyen a plenáris ülé-
sen résztvevő küldötteknek 
a Generálkonferencia fő 
tisztviselői, helyettesei, osz-
tályvezetői, és azok helyet-
tese személyére. A rendkí-
vül megfeszített munka so-
rán összesen 113 személyre 
kellett javaslatot tenni.

Emellett a Transzeurópai Divízió 
vezetőire javaslatot tevő testület is meg-
alakult, melynek tagjai csupán a divízió 
küldöttei közül kerültek megválasztásra. 
Ebben a divíziós Jelölőbizottságban Ócsai 
Tamás unióelnök és Csizmadia Róbert 
DET elnök lett tag.

Az AdventInfo jelen számában a Ma-
gyar Uniót képviselő küldöttek tollából 
közlünk rövid beszámolókat, melyeket már 
a Generálkonferencia Ülésével egy időben 
megjelentettünk egyházunk honlapján is.

Ócsai Tamás, unióelnök

Jézus visszajön! Kapcsolódj be!
Júniusban az amerikai St. Louisban megrendezésre került  

a világjárvány miatt két éve elhalasztott 61. Generálkonferenciai Ülés

EGY KIS STATISZTIKA:

Küldöttek száma: 2680.
– Ebből 1333 vezető tisztviselő,
– 652 lelkész/tanár/egyházi alkalmazott,
– 694 gyülekezeti tag.

682 küldött regisztrált online (tehát Zoom  
segítségével tudott jelen lenni).

Életkor szerinti megoszlás:
– 30 év alatt: 3%
– 30–39 év: 10%
– 40–49 év: 25%
– 50–59 év: 37%
– 60–69 év: 21%
– 70 év felett: 4%

Nemek aránya: 488 nő, 2192 férfi

vezető tisztviselő

lelkész, tanár, 
egyházi alkalmazott

gyülekezeti tag

30 év alatt
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A Magyar Uniót képviselő küldöttekA Magyar Uniót képviselő küldöttek

Fotó: KommuniKációs o
sztály/Huc
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Miközben az időeltolódás miatt igazán fá-
radtak vagyunk, és a „szundi” gomb meg-
nyomására való késztetés nagyon is valós, a 
GK Ülésen végzett munka fontossága néha 
elveszhet a határozatok, alkotmánymódosí-
tások, egyházi kézikönyvek módosításai és 
végtelen számú jelentések látszólagos egy-
hangúságában. De ez messze nem így van!

A nap alaphangját ismét a reggeli isten-
tisztelet adta meg. Dwain Esmond lelkész 
(lásd a képen, balra), az Ellen G. White 
Hagyaték társigazgatója a hármas angyali 
üzenet témáját kapta, és nagyon gyorsan 
tudatta velünk, hogy a történet még nem 
teljes, és hogy „ha bárki is egy befejezetlen 
történetben él, azok mi vagyunk”.

Az ülés témája „Jézus visszajön! Kapcso-
lódj be!” – tükrözi a Krisztus közeli eljö-
vetelébe vetett hitünket és az ehhez kap-
csolódó hitelvünket. Megerősíti az aktív 
tettrekészség lényegét.

Mi a Generálkonferencia Ülése?
A Generálkonferencia Ülése a legjelen-
tősebb nemzetközi esemény az egyház 
életében. Az egyház Alkotmánya és Alap-
szabálya alapján 5 évente kerül meg-
rendezésre. A pandémia miatt a 2020-ra 
tervezett eseményt el kellett halasztani 2 
évvel, így most kerül megrendezésre.

Mi történik az ülésen?
A 6 nap számos programelemet tartalmaz. 
Minden reggel áhítattal és imaközösséggel 
kezdődik, amit délelőtti és délutáni megbe-
szélések követnek. Este is áhítat és divíziós 
jelentések szerepelnek a programban.

Milyen témák kerülnek napirendre  
a Generálkonferencia Ülésén?
A misszió mindkét oldala megmutatkozik 
az ülésen. A felemelő tapasztalatokon és 
beszámolókon túl, jó pár adminisztratív 
kérdés is napirendre kerül. Viszont mind 
a két dolgot missziós szemüvegen keresz-
tül kell néznünk. A napirendi témák fajtái:

  a Generálkonferencia és a divíziók 
vezetőinek jelentései;

  új uniók felvétele a Generálkonferen-
cia tagjai közé;

  a Generálkonferencia és a divíziók 
tisztviselőinek megválasztása, valamint 
a Generálkonferencia osztályvezetői-
nek és helyetteseinek megválasztása;

  az egyház hitelveinek módosítása;
  a Gyülekezeti kézikönyv módosítása;
  a Generálkonferencia Alkotmányának 

és Alapszabályának módosítása;
  minden olyan elem, amit a Generál-

konferencia Végrehajtó Bizottsága ide 
rendel.

A hétfői nap margójára –  
Egy-egy gondolat a napról
  Mark Finley: A Szentlélek nélkül nem 

lehet elérni a világot – az Apostolok 
Cselekedetei ezt gyönyörűen megmu-
tatja. Érdemes minden fejezetét tanul-
mányozni!

  Dwigth Nelson: Lk 11:14 alapján van 
egy nagyszerű ajándék, amit ha meg-
kapunk, minden más ajándék a miénk 
lehet.

  Nem kell mindig szombat délelőttig 
várni keresztségre. Egy egyszerű hétfő 
délelőtt is megteszi. A Fülöp-szigetek 

egyik hadseregpa-
rancsnoka keresz-
telkedik a feleségé-
vel (lásd fentről a 
második és a har-
madik fotót).

  A Fülöp-szigeteken  
számos lázadó meg-
tért és csatlakozott 
az Adventista Egy-
házhoz. Az Adven-
tista Világrádión 
keresztül hallották 
meg először Isten 
üzenetét.

   Külön köszöntötték az ukrán és a kí-
nai, nehéz helyzetben lévő országok 
küldötteit.

  Nem lehet bármit felvenni a GK Ülés 
napirendjére (pl. oltásokról szóló ál-
lásfoglalás), csak ami megfelel a kö-
vetelményeknek – lásd feljebb.

  Csizmadia Róbert, a DET elnöke is 
hozzászólt az egyik, Gyülekezeti ké-
zikönyvet érintő módosítás kapcsán.

  A GK Jelölőbizottsága megtette első 
jelentését. Javaslatára Ted N. C. Wil-
sont újraválasztották elnöknek (2022–
2025).

Nagy Gábor
UB tag, küldött

A 61. Generálkonferenciai Ülés  
témája és napirendje

A Generálkonferencia titkársága  
az egyház misszióját munkálja

Fotó: tedneWs
Fotó: KommuniKációs o

sztály/Huc
Fotó: tedneWs
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Mark Finley testvér prédikációja közbenMark Finley testvér prédikációja közben

Ukrán testvéreinkUkrán testvéreink
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Esmond lelkész kihívott minket, hogy 
ne váljunk „poszt-Jézusokká”, és hogy ha 
be akarjuk fejezni a történetet, akkor fel 
kell ismernünk, hogy „Jézus a legjobb”, és 
hogy Krisztusnak kell „minden igazságunk 
középpontjának és kerületének lennie”.  Es-
mond a továbbiakban azt kérdezte, hogy 
„Van-e merszünk elmondani a világnak, 
hogy a spirituális rendszerei csődbe men-
tek?”, és „Amikor a jó hírt hirdetjük, akkor 
a rossz hírt is hirdetni fogjuk...?” Hirdetni 
fogjuk-e, hogy a szombat a legjobb, hogy 
a Sínai törvény még mindig érvényes, és 
hogy a fehér felsőbbrendűség evangelikál 
támogatása csődöt mondott? Hirdetni fog-
juk a hármas angyali üzenetet? Zárásként, 
ahogyan kezdte, emlékeztetett bennünket, 
hogy a történet nem teljes, amíg vannak em-
berek, akik még nem kötelezték el életüket 
a történet legjobb részének – Jézus Krisz-
tusnak –, és hogy a „történet további része 
a három angyal üzenetének lélekkel teli hir-
detése és a Szentlélek kiáradása”.

A nap első napirendi pontja az elekt-
ronikus szavazási program próbája volt. 
Ez a második alkalom, hogy elektronikus 
szavazási rendszert használtak a GK-n, 
és bár voltak kezdeti problémák, széles-
körű elfogadottságot kapott, és biztosí-
totta, hogy azok is maradéktalanul részt 
vehessenek a folyamatokban, beleértve a 
szavazást és a kérdések feltevését is, akik 
fizikailag nem tudtak csatlakozni hozzánk 
St. Louisban.

A nap első beszámolója a GK titkársá-
gáról szólt, Erton Köhler lelkész vezetésé-
vel, aki a titkárság „missziós családjáról” 
beszélt, ahol a misszió szíve dobog. Em-
lékeztette a küldötteket, hogy a titkárság 
minden tevékenységének minden aspektu-
sát a misszió határozza meg, és bemutatta 
azt a három fő területet, amelyek ezt a fó-
kuszt biztosítják: az adatok, a küldetés és 
az emberek.  Ez a három fő terület határoz-
za meg a stratégiai irányt, és végső soron 

mindannyian együtt szolgálhatunk, hogy 
Jézust elvigyük az egész világnak.

Köhler lelkész arra is emlékeztetett 
bennünket, hogy nem engedhetjük meg 
magunknak, hogy időt vesztegessünk, sőt 
maximalizálnunk kell a kezünkben lévő 
erőforrásokat, és azokat az erőforrásokat 
kell előtérbe helyez-
nünk, amelyekkel az 
embereket Krisztussal 
összekapcsoljuk.

Mint sok más 
előadásban, a Covid-
nak itt is nagy sze-
repe volt. Külön di-
cséretet kaptak azok 
a lelkipásztorok és 
gyülekezetek, akik 
megragadták a Covid 
miatt, kényszerűség-
ből adódó lehetősége-
ket, és a technológiát 
arra használták, hogy elérjék az embere-
ket Krisztusért, és elismerést kaptak azok 
a lelkipásztorok, akik a kockázatok elle-
nére továbbra is új hívőket kereszteltek.

Míg a titkárság munkáját gyakran az 
adatokkal, statisztikákkal és jegyzőköny-
vekkel hozzák összefüggésbe, a titkárság 
családja sokkal szélesebb körű, és nemcsak 
a hagyományos technikai szerepköröket 
foglalja magában, hanem a Globális Misz-
sziót, a Világmissziós Intézetet, az Adven-
tista Önkéntes Szolgálatot, a VividFaith.
com-ot, a nagyobb missziós elkötelezett-
séget elősegítő internetes portált itthon és 
világszerte.

Dr. David Trim, a Levéltári, Statisz-
tikai és Kutatási Hivatal igazgatója arról 
számolt be, hogy 2004 óta évente több 
mint egymillió keresztség történt, kivéve 
2020-at, amikor 1977 óta a legalacsonyabb 
volt a keresztségek száma. Dr. Trim beszélt 
a tagvesztésekről is, 2019-ben több mint 
egymillió tag távozott, ami a legmagasabb 

szám a feljegyzések szerint. Ez azonban 
részben annak is köszönhető, hogy fokozott 
gondossággal hajtanak végre tagságrevízi-
ót.  Ezeknek a felülvizsgálatoknak azonban 
az a célja, hogy senki ne maradjon ki.

Míg Köhler testvér bemutatta nekünk 
kulcsfontosságú csapatát, Gary Krause 

lelkész, az Adventista Misszió igazgató-
ja beszámolt osztálya munkájáról, annak 
céljáról és küldetéséről – a missziós tu-
datosság növeléséről. A legutóbbi ülés óta 
mintegy 2905 gyülekezetalapítási projektet 
hagytak jóvá; a világ városai az új misz-
sziós területeink, ahol 724 városi projektet 
hoztak létre. Köhler a továbbiakban arról a 
kihívásról beszélt, hogy el kell érni a többi 
nagy egyház híveit.

Míg az elmúlt öt évben minden 3,8 
órában szerveződött egy új gyülekezet, 
Köhler testvér szenvedélyesen beszélt ar-
ról, hogy a titkárság munkájának és fel-
adatainak teljes mértékben a misszióra 
kell összpontosulnia. Ha a titkárság csak 
a misszióról szól, akkor folyamatosan ér-
tékelni kell a rendszereit, hogy továbbra is 
releváns maradjon.

Hegyes-Horváth Géza
TET elnök

A Generálkonferencia 61. ülésén Saint 
Louisban június 6-án megválasztották az 
egyes divíziók fő tisztviselőit.

A Transzeurópai Divízió elnöke Dani-
el Duda testvér lett, aki nem ismeretlen a 
magyar testvéri közösség számára, hiszen 
számos előadást, képzést tartott lelkészek, 
tisztviselők, fiatalok számára.

A divízió titkárának Csizmadia Ró-
bert testvért választották meg a küldöttek. 
Csizmadia testvér jelenleg a Dunamelléki 
Egyházterület elnöke. Megválasztásában 

jelentős szerepet játszott, hogy a Magyar 
Unió titkáraként korábban komoly tapasz-
talatokat szerzett a titkári szolgálatban.

Csizmadia testvér felszentelt lelkész, 
szolgált mindkét egyházterületen lelki-
pásztorként, a Magyar Unió titkáraként 
szolgált 7 évet (2014–2021), majd tavaly 
a Dunamelléki Egyházterület elnökének 
választották meg. Vezette az Ifjúsági Osz-
tály szolgálatát, illetve a Lelkészegyesület 
vezetője volt éveken keresztül. Felesége 
Heli szintén lelkipásztorként szolgál. Két 
gyermekük van, Aino és Helmi.

A divízió kincstárnoka Nenad Jepu-
ranovic testvér lett, aki tovább folytatja 
szolgálatát.

Isten áldása és imádságaink kísérjék 
a megválasztott tisztviselők életét és szol-
gálatát!

Kommunikációs Osztály

Csizmadia Róbert testvért választotta 
a Generálkonferencia a Transzeurópai 
Divízió titkárának
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Dr. David Trim és Erton Köhler (balról jobbra)Dr. David Trim és Erton Köhler (balról jobbra)

Csizmadia Róbert testvérCsizmadia Róbert testvér
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Június 8-án, szerdán a Generálkonferen-
cia ülésének küldöttei dr. Daniel Dudát 
megválasztották a Transzeurópai Divízió 
(TED) elnökévé a 2022–2025-ös idő-
szakra.

Duda nem ismeretlen a TED-ben. 
Szlovákiában született, de a Cseh Köztár-
saság állampolgára, és az 1980-as évek 
elején Newboldon képezte magát a szolgá-
latra. Hazájába visszatérve a szolgálatba, 
helyi gyülekezeti lelkészként, evangelizá-
torként, teológiai tanárként és a Csehszlo-
vákiai Unió lelkészegyesületének titkára-
ként szolgált. Az 1990-es években Duda 
Oroszországban vállalt teológiai tanári 
állást, majd a Zaokszki Teológiai Szemi-
nárium (ma Zaokszki Adventista Egyetem) 
teológiai tanszékének vezetőjeként és aka-
démiai dékánjaként szolgált.

1989-ben visszatért Angliába, ahol a 
Newbold Főiskola lelkipásztori tanulmá-
nyok tanára lett. Később a bibliai és rend-
szeres teológia tanszékvezetője lett.

Duda 2005-ben kezdte meg szolgála-
tát a TED-nél, mint a Lelkészegyesület és 
a Nevelési Osztály vezetője. Új feladatai 
közé 2015-től az elnökségi tag (fileld sec-
retary) és az Adventista Misszió igazgató-
ja szolgálat tartoztak.

Duda az Komenského v Bratislave 
Egytem teológia és teológiai tanulmá-
nyok szakán szerzett mesterdiplomát, az 
Andrews Egyetemen a lelkészi szolgálat 
doktora (Doctor of ministry) címet, vala-
mint a London Bible College-on keresz-
tény tanácsadási diplomát. Anyanyelvén, 
a szlovákon kívül jól beszél csehül, ango-
lul, németül és oroszul is.

Duda elnöki kinevezése a lelkészi, teo-
lógusi és adminisztrátori lelki ajándékok 
kombinációját hozza magával. Duda, aki 
arról híres, hogy mélyen beleássa magát 

a Szentírásba, és friss meglátásokat fo-
galmaz meg az élet és a bizonyságtevés 
számára, ügyesen bizonyítja hivatását és 
szenvedélyét, és nem vitatható elkötele-
zettséggel vállalja, hogy a tanítványság és 
a misszió elválaszthatatlan egymástól.

Az elmúlt, közel két évben a válasz-
tott tisztségei mellett, Duda a Newbold 
College-hoz volt kirendelve, ahol a Lel-
készi és Missziós Központ átmeneti veze-
tőjeként szolgált. Célja az volt, hogy „új-
rafogalmazza a főiskola missziós látását 
a XXI. századi Európa multikulturális és 
általában posztkeresztény kontextusában 
a tanterv felülvizsgálatával, hogy moti-
válja és felkészítse a férfiakat és nőket 
a frontvonalbeli szolgálatra.” Az igazga-
tótanács új elnökeként azt szeretné, ha a 
Newbold College a legfontosabb divíziós 
intézményként tovább erősödne.

Duda nagy elkötelezettséggel és szen-
vedéllyel dolgozik azon, hogy a jelenlegi 
és a leendő hetednapi adventista fiatalok 
generációját felkészítse az evangélium 
közvetítésére szóban és tettekben egyaránt. 
Duda egyik figyelemre méltó jellemvoná-
sa, hogy sugárzik az örömtől, amikor egy 
olyan prédikációt hall, vagy bibliatanul-
mányt tapasztal, amelyet egy fiatal diák 
tart, aki mélyen beleásta magát a Szentí-
rásba, és aki rejtett kincseket fedezett fel, 
és kifejtette az evangéliumot. A teljes idejű 
szolgálatra történő elhívásról szólva Duda 
így szólít fel: „Ha érzed, hogy Isten hív, 
akkor menj! Az életed meg fog változni, 
és egy olyan utazást fogsz megtapasztalni, 
ami izgalmasabb, mint amit el tudsz kép-

Daniel Duda elnöksége a reményre és 
a kapcsolatokra fog összpontosítani
„Ha úgy érzed, hogy Isten hív téged, menj!”

A kedd délelőtti ülésen megválasztották 
a Generálkonferencia (GK) hét alelnökét. 
Köztük volt Audrey Andersson is, aki ed-
dig a TED főtitkára volt. Az eredetileg Ír-
országból származó, de erős svéd kapcso-
latokkal rendelkező Andersson teológiát 
tanult a Newbold Főiskolán. A diploma 
megszerzése után jogi szerkesztőként dol-
gozott, majd saját kommunikációs céget 
vezetett. 2003-ban a Svéd Unió főtitká-
raként kezdte meg felekezeti munkáját. 
2010-től a Transzeurópai Divízió (TED) 
főtitkáraként tevékenykedett, amelyet el-
sőként töltött be nő.

Andersson, aki tapasztalt és elismert 
vezető, több mint 18 éve dolgozik az egy-
házban. 2016-ban megkapta a Generál-
konferencia Kiváló Asszonya díjat, majd 
2020-ban a Brit Unió Nők a vezetésben 

díját. Bár szakmai eredményei dicsérete-
sek, Andersson leginkább kedvességéről, 
vidámságáról és nagylelkűségéről ismert.

Megválasztásának bejelentésére a 
TED küldöttei a boldogság és a szomo-
rúság keverékével reagáltak. „Audrey egy 
abszolút kincs, szomorúan engedjük el, 
de nagyszerű tagja lesz a GK csapatának” 
– vélekedtek a TED iroda munkatársai.  
„Vegyes érzésekkel távozom – reflektált 
Andersson a megválasztására. – Nagyon 
szomorú vagyok, hogy elhagyom a TED-
et, mert itt van a szívem csücske. Mindig 
is ez lesz az otthonom.” Az első euró-
pai nőként, aki alelnöki pozíciót tölt be, 
Andersson arra bátorította a nőket, hogy 
vegyenek részt a misszióban. „Kövessé-
tek az álmaitokat, az egyházban van hely 
számotokra! – jegyezte meg Andersson. – 

Menjetek, amerre Isten vezet, és soha nem 
fogtok csalódni!”

A TED családja minden jót kíván 
Audrey-nak a jövőbeni megbízatásához, 
tudva, hogy a Szentlélek előtte jár.

Vanesa Pizzuto 

Forrás: https://ted.adventist.org/news/
audrey-andersson-general-vice-presi-

dent-of-general-conference/?idU=1

(Ford.: Hegyes-Horváth Géza)

Audrey Andersson – a Generál
konferencia általános alelnöke
„Audrey egy abszolút kincs, szomorúan engedjük el, de nagyszerű tagja lesz  
a GK csapatának” – vélekedtek a TED iroda munkatársai.

Fotó: tedneWs
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zelni. Új eszközöket kapsz majd a nehéz 
kérdések és kétségek kezeléséhez, és képes 
leszel másoknak is segíteni".

Arra a kérdésre, hogy milyen elkép-
zelései vannak a Transzeurópai Divízióval 
kapcsolatban, azt mondta: „Azt szeretném, 
ha gyülekezeteink a remény közösségei 
lennének ebben a nehéz időszakban. Az 
embereknek szükségük van a reményre. 
Első helyre kell helyeznünk a szolgálatot, 
a lelkészi felelősséget és a missziót.”

„Szeretném, ha a kapcsolatok építése 
lenne a legfontosabb prioritás; az emberek, 

a vezetők fejlesztése, a fokozott csapat-
munka egy gondoskodó és pozitív légkör-
ben. Mindannyian különböző erősségekkel 
és adottságokkal rendelkezünk, és a sok-
féleségben mindenkinek megvan a maga 
szerepe. Együtt erősebbek vagyunk!” – 
hangsúlyozta Duda. „A TED irodájaként 
továbbra is átlátható módon fogjuk fel-
használni erőforrásainkat, hogy erősítsük 
az uniók és csatolt területek küldetését és 
misszióját.”

Házastársa Viera, akivel két felnőtt 
fiuk van, Marek és Roman. Viera szintén 

a TED angliai, St. Albans-i irodájában 
dolgozik könyvelői munkakörben. Szaba-
didejében szívesen autózik, számítógépe-
zik és fotózik.

David Neal

Forrás: https://ted.adventist.org/news/
dudas-presidency-to-focus-on-hope-and-

relationships/?idU=1 

(Ford.: Hegyes-Horváth Géza)

Nézőpont
A Hope Channel munkatársainak  
találkozója

Egy hatalmas országban, egy óriási csar-
nokban, egy nagy családban hajlamos az 
ember arra, hogy kicsinek érezze magát.

A Generálkonferencia ülésén pén-
tek délben a Hope Channel családjának 
tagjai találkoztak egy külön teremben, 
Derek Morris vezető szervezésében, aki 
már Magyarországon is vendégünk volt a 
Reménység Média stúdiójában, és néhány 
éve mi is meglátogattuk a munkatársaim-
mal a Hope Channel központjában.

A mostani találkozón a legtöbb ország 
médiavezetőjével együtt mondott köszö-
net Derek Morris a médiaszolgálat elin-
dítójának, Brad Thorpnak és feleségének, 
Kandusnak.

A Hope Channel stúdiói jelenleg 70 
országban közvetítik Isten üzenetét több 
mint 80 nyelven, köztük magyarul is (Re-
ménység Média).

Ha csak néhány számot említek, mint 
például Brazíliában közel 600 dolgozó a 
nap 24 órájában sugároz műsort, akkor ta-
lán érthető, hogy mire gondoltam a nagy 
számokat illetően.

Lehet, hogy így, ilyen számok mel-
lett kicsinek tűnik az itthoni munkánk, de 
ahogy realizáljuk, hogy Isten velünk van, 
mindent egészen másként látok.

Az egész Bibliában azt láthatjuk, 
hogy a legnagyobb csodák leginkább nem 
nagy dolgokkal kezdődtek.  

Akár egy parittyával vagy 
egy szamárállkapoccsal is le-
hetett „történelmet írni”. Mi 
más motiválna minket, ha 
nem ez? 

Most a hatalmas Isten az, 
akit látok, akire gondolok, aki 
kézben tartja a dolgokat, így a 
„hatalmas” egészen más jelen-
tőséggel bír számomra.

Már nem kevésnek, ha-
nem hálásnak érzem magam 
a munkatársaimmal együtt, 
akikkel Magyarországon cso-
dálatos munkát végezhetünk 

a Reménység Médiában, mert Isten kezé-
ben vagyunk.

Ettől még csodálatos érzés egy nagy 
család tagjaként egymás tapasztalatait 
meghallgatni, épülni és erősödni. 

Köszönjük Hope Chanel!

Ócsainé Irénke, REK vezető

A 61. Generálkonferencia Ülését, a Ma-
gyar Unió laikus küldötteként valódi ki-
hívásként éltem meg annak ellenére, hogy 
az elmúlt években az Adventista Egyház 
vezetésének különböző szintjein tevé-
kenykedve viszonylag jól átlátom az egy-
ház működését.  

A St. Louisban megtartott nemzetkö-
zi konferencián átélhettem, milyen áldá-
sokkal és természetesen kihívásokkal jár 
döntéshozóként az, hogy egy világszéles 
egyházban éljük meg kereszténységünket. 

Felelősségteljes küldöttek
Ezt az ülésszakot jóval rövidebbre ter-
vezték az előzőekhez képest, így az idő-
beosztásunk sűrűsége és az eldöntendő 
kérdések fontossága miatt is rendkívüli 
módon vette igénybe a küldöttek szelle-

mi és fizikai kapacitását. Személy szerint 
elmondhatom, megnyugtató látni a sűrű 
program és jetlag okozta fáradtság ellené-
re, hogy a küldötteket komolyan érdekelte 
az egyház gördülékeny működtetése, az, 
ahogyan felszólaltak, javasoltak és rázós 
kérdéseket visszaküldtek átgondolásra az 
Alkotmányozó vagy a Gyülekezeti kézi-
könyv revidiálását előkészítő bizottságba. 
Itt szeretném hozzátenni, hogy minden 
tagnak igenis van felelőssége abban, hogy 
amilyen szinten tevékenykedik, vagy él 
felelős és a missziót előremozdító dön-
tések szülessenek, mert ez fog bennün-
ket előrevinni. Vállaljunk tehát szerepet 
ebben! Olyan jó volt látni a Generálkon-
ferencián, hogy rengetegen igyekeznek 
tenni és dolgozni az egyház missziós cél-
jaiért!

Első alkalommal  
a Generálkonferencián

Fotó: KommuniKációs o
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Isten jelenléte
Bizonyára, akiknek van némi angol tu-
dásuk, követték a Generálkonferenciát 
a stream felületeken. Mégis úgy gondo-
lom, hogy mi néhányan, akik nem on-
line vettünk részt, másképpen éltük át az 
egymáshoz való kapcsolódást és testvéri 
közösséget, amikor többször is imádkoz-
tunk az egyház céljaiért, valamint imacso-
portban a saját és a társunk imacéljaiért. 
A legfelemelőbb imaélményünk mégis az 
volt, amikor szombat délután, a nemzetek 
képviselőinek elmaradhatatlan zászlós 
felvonulásán olyan országokat képviselő 
zászlók felett mondott imát Ted Wilson 
elnök testvér, amelyek olyan államokat 
jelképeznek, ahol nincs adventista jelen-
lét. Vannak köztük olyan országok, ahol 
több millióan nem hallották még az ad-
vent üzenetet, pl. Észak-Korea; de vannak 
köztük egész kicsik is, mint pl. a Vatikán 
állam, ahol az 1000 főt sem éri el az ál-
lam lakossága. Ezeken a helyeken megbé-
lyegzés, börtön vagy halálbüntetés is jár, 
ha valaki Krisztus-követővé válik, ezért 
óriási jelentőséggel bír az értük mondott 
esdeklő ima, amely imacélt érdemes beik-
tatni személyes imaéletünkbe is. Az oda-
szentelő imaperceket követően az Áldott 
reménység advent himnusz csendült fel 
több szász adventváró ajkán.

Egymás kultúrájának megértése
A konferencia nemcsak a szavazásról és a 
paragrafusok meg- vagy átfogalmazásáról 
szólt, de a közös étkezésnél lehetőségünk 

volt megismerni különböző nemzetiségű 
küldöttek gondolkodásának hátterét és 
fantasztikus megérteni azt, ki, mit, miért 
gondol úgy, vagy mit, miért tesznek más-
képpen, mint akár az európaiak vagy a 
magyarok. Például: Miért számít erőszak-
nak egy adott kultúrában, ha különbséget 
tesznek nemiség alapján az emberek kö-
zött, és ezért nem láthatnak el bizonyos 
szolgálatokat? Máshol miért nem kér-
dőjelezik meg a vezető iránymutatását, 
vagy vizsgálják meg kritikusan, és miért 
működtetik olyan katonásan az egyházat, 
hogy azt mi európaiak vagy magyarok el 
sem tudnánk képzelni?

Növekedési területek és kihívások az 
egység és hatékony működés talaján 
A növekedés, amely számunkra jézusi 
küldetés, egyre több másképpen gondol-
kodó embert terel az adventista esernyő 
alá. Ezért szemmel látható, hogy egyre 
nagyobb kihívásokkal néz szembe az egy-
ház. Egyrészt, mert a kulturális hátterünk 
annyira különbözik a másiktól, másrészt 
más mértékben és ütemben zajlanak le a 
változások az Egyenlítő két oldalán. Eb-
ből fakad, hogy vannak döntések, ame-
lyekkel nem mindenki ért egyet, és ezt 
sokszor nehéz elfogadni. Ezért két növe-
kedési terület látszik kibontakozni: meg 
kell értenünk azt, hogy a különböző kon-
tinenseken és országokban más-más gya-
korlatokra van szükség a missziós külde-

tésünk elvégzé-
séhez, és el kell 
fogadnunk azt is, 
hogy az egység 
nem egyformasá-
got jelent, hanem 
különbözőféle-
képpen megva-
lósuló működé-
si modelleket, 
amelyek ugyan-
úgy megfelelő-
ek. Szerencsése 
vannak erre jó 
példák, mint pl. 
egy jól működő 

házasság. Más szokásokkal, más háttérrel 
rendelkezünk, de létrehozunk egy műkö-
dő „MI-HELYZETET”, amely erőforrás 
mindkét fél számára. Tehát ilyen értelem-
ben vett egység van az eszköztárunkban, 
amelyet a föld történelmének első heté-
ben hozott létre Isten. Mindenesetre ha 
ezt az elég régóta fennálló működési za-
vart orvosolni tudnánk a jövőben, akkor 
erőforrások szabadulnának fel ott, ahol 
ma gátolva vannak. Ezért meglátásom 
szerint, ez nem feltétlenül a nyertesek és 
vesztesek helyzete, hanem egy olyan nö-
vekedési folyamat átélésére van szükség 
a nyugatias kultúrából származó, illetve 
a zártabb működésű társadalmak adven-
tistái között, amelyben el tudjuk fogadni, 
hogy nem kell egyformán működnünk, de 
attól még lehetünk testvérek és biblikusan 
működő egyház. 

Szeretném köszönetemet kifejezni ezúton is 
ezért a lehetőségért, hogy ezen áldásokat, a 
testvéri közösséget, új barátságok születését 
és a közös munkával járó kihívásokat meg-
ismerhettem. Végezetül és elsősorban hálás 
vagyok Istennek azért a tanulási folya-
matért, amin végigvezetett és átélhettem, 
milyen az, amikor Isten bevon bennünket, 
embereket egy partneri viszonyba, hogy 
szeretetét és megmentő szándékát közvetít-
sük más emberi lények felé.  

Csalami Renáta

Fotó: JoseF Kissinger/AdventistrevieW
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2022. szeptember 1-től új specializációk indulnak a mester-
képzésen a korábban meglévők (adventista tanulmányok, 
keresztény művelődéstörténet) mellett:

  Biblikum,
  Mentálhigiéné, és
  Keresztény szemléletű szociális munka.

A mesterképzés tanulmányok megkezdéséhez szükséges:

–  A bemenethez feltétel nélkül elfogadott hitéleti 
alapszakon szerzett oklevél: teológus, lelkipásztor, 
hitoktató, bibliaoktató.

–  Nem hitéleti alapszakokon szerzett oklevelek eseté-
ben fontos szempont, hogy a jelentkező minimum 
30 kreditet hozzon valamilyen teológia BA képzés-
ből, de ennek hiányában is felvételt nyerhet a je-
lentkező, mert a szükséges kreditek a részismereti 
képzés keretében az alapszakról megszerezhetők.

Az új képzések leírása, célja:

  A Mentálhigéné képzés célja a mentálhigiénés szak-
ismeretek beépítése a teológusi, hitéleti munkába, ill. 
alapvető önismereti dimenziók feltárása, az egészsé-
ges segítő kapcsolatok kialakításának képességéhez. 
A speciális szakismeretekkel rendelkező teológus ké-
pessé válik a különböző lelki zavarok, valláspatoló-
giai jelenségek felismerésére, beazonosítására, krízi-
sek során képes támogatást adni azok feldolgozására, 
a kompetenciahatárán kívül eső esetekben pedig a 
kliens képzett szakemberhez irányítására. A képzés 
során elsajátított szemléletmód és képességek lehe-
tőséget adnak számára a szociális munkásokkal, lel-
kigondozókkal, lelkipásztorokkal történő hatékony 
szakmai együttműködésre a kliensek érdekében.

  A Biblikum specializáció képzés célja, hogy a Szent-
írás-tudományban elmélyült, gyakorlatot szerzett spe-
ciális szakismeretekkel rendelkező teológus képessé 
váljon az egyház teológiai munkájába bekapcsolódni, 
valamint az irodalom- és a nyelvészettudomány terü-
letein is alkalmazni tudja a megszerzett ismereteit. E 
képesítés komplex rálátást biztosít a bibliamagyará-
zatra épülő tudományágak mindegyikére.

  Keresztény szemléletű szociális munka képzés cél-
ja egyrészről a (keresztény) spiritualitás beépítése a 
szociális munkába, amely bizalmat építhet a szociális 
munkás, a szociális segítők, lelkigondozók, lelkipász-
torok és klienseik között, és ezáltal erősítheti segítő és 
terápiás kapcsolatokat, valamint a szociális szakmai 
munkát, másrészről olyan speciális szakismerettel ren-
delkező teológusok képzése, és speciális szakismere-
tekkel történő ellátása, akik szakmájukat szociális terü-
leten kívánják gyakorolni. A spirituális, lelkigondozói, 

teológusként végzett személy a keresztény szemléletű 
szociális munka komponenssel képessé válik a szak-
mai céljai professzionálisabb elérésében mind az egyé-
ni gondozómunka, mind a társadalmi kihívások, egy-
házi és állami ellátórendszer működése tekintetében.

Szeretettel tájékoztatunk Benneteket, hogy 2022-ben egyedi 
lehetőséget kínálunk azoknak, akik a 2022/2023-as tanévben 
szeretnék megkezdeni egyetemi szintű tanulmányaikat. Akik 
az utóbbi három évben kapták meg az alapszakos teológiai 
diplomájukat, felvételi vizsga nélkül jelentkezhetnek a mes-
terképzésünkre.

Ebben az évben nem szükséges nyelvvizsga a jelentke-
zéshez, és a hitéleti területen szerzett oklevéllel jelentkezők-
nek nem szükséges részismereti tanulmányokat folytatni. A 
héber és görög nyelvi követelmények és tantárgyi elvárások 
– a Biblikum specializáció kivételével – megváltoztak, így 
a nyelvi órák helyett Héber nyelvi világ az ószövetségi kul-
túrában és Görög nyelvi világ az újszövetségi kultúrában 
kurzusok lesznek, ill. magyar nyelvű exegézist oktatunk. Ez 
jelentős könnyebbség azok számára, akik az eddigi (Keresz-
tény művelődéstörténet és Adventista tanulmányok) és új 
specializációink után érdeklődnek.

A szakok leírásáról, céljáról, a tantárgyakról és a tanmene-
tekről bővebb információt találtok az ATF honlapján, ill. a ta-
nulmányi rendszerben: https://atf.hu/mesterkepzes-teologia/

A jelentkezés módjáról, határidőkről, a képzéshez társuló 
ösztöndíjakról, juttatásokról, támogatásokról, illetve díjakról 
bővebben honlapunkon (https://atf.hu/felvetelizoknek-2/) ta-
láltok felvilágosítást, ill. keressetek bennünket a megadott 
elérhetőségeken vagy személyesen is. 

Az MA Teológia egyetemi szintű végzettséget biztosít 
(öt választható specializációval), ami 2 év tanulás és ered-
ményes záróvizsga után, az oklevél birtokában feljogosít 
doktori tanulmányok folytatására is. A munkakörök betöltése 
szempontjából lényegesen több lehetőséget nyújt. 

Fontoljátok meg a jelentkezést, és osszátok meg ezt az 
információt olyan ismerőseitekkel, akiket érdekelhet ez a 
rendkívüli lehetőség a 2022/2023-as tanévben!

Abban a reményben vagyunk, hogy hamarosan találko-
zunk a felvételi jelentkezési lapotokkal.

Jelentkezni pótfelvételi eljárás keretén belül lehet: 2022. 
augusztus 20. napjáig.

„Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben” (2Kor 4:6).

Pécel, 2022. június 15.

Isten áldását és vezetését kívánjuk életetekre!

Ú j  s z a k o k a t  i n d í t  
az Adventista Teológiai Főiskola

Dr. Tonhaizer Tibor  
rektor sk.

 Dr. Szilvási András    Dr. Michelisz Richárd 
 rektorhelyettes sk.    főtitkár sk.
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Szeretettel várunk a táborba, ha szeretnéd 
elmélyíteni kapcsolatodat Istennel, hittár-
saiddal, a természettel és egy kis belső 
csendességre is vágysz. Változatos, ak-
tuális és érdekfeszítő témakörök mentén 
igényes ismeretterjesztő előadásokat hall-
hatsz az ATF oktatóitól, és személyesen is 
felteheted a kérdéseidet nekik. Izgalmas 
kirándulások és túrák várnak rád egy egész 
héten keresztül a Zempléni-hegység gyö-
nyörű tájain.

Előreláthatólag szintén résztvevő 
előadók és társaid a táborban: Balázs 
László, Cserbik János, Fenyvesi Péter Pál, 
Gáspár Róbert, Henter Zsombor, Horváth 
Péter, Kormos Erik, Michelisz Richárd, 
Szabó Attila, Szabó János, Szilvási And-
rás, Szilvási József, Tokics Imre, Tonhaizer  
Tibor, Zarkáné Teremy Krisztina.

Tervezett témák, többek között:
✅  Mitől adventista egy prédikáció? 

[vagy] A 19. sz. Bibliakonferencia 
tanulságai

✅  Miért vagyok még adventista?
✅  Az adventmozgalom kihívásai
✅  A II. Vatikáni Zsinat – 60 év
✅  A halál utáni élet kérdései
✅  Amerika bibliája
✅  Igazságos háború vagy pacifizmus?
✅  Ellen G. White és a vegetarianizmus
✅  Egészségügyi üzenet?

Részvételi díjak, kedvezmények:
💰  Oktatók, munkatársak és családjaik: 

ingyen vehetnek részt;
💰  ATF hallgatók: 25% kedvezmény;
💰  ATF alumni hallgatók: 10% a rész-

vétel díjából;
💰  Családi kedvezmény (legalább 4 fő 

közös háztartásban élők): 20% ked-
vezmény;

💰  Életkor szerinti kedvezmények:
 – 65 év felett: 10%
 – 8–20 év között: 20%
 – 3–7 év között: 50%
 – 0–3 év között: 100%

💰  Felárak:
–  Három napnál rövidebb idejű részvé-

tel esetén 10%.
–  Külön szoba igénylése esetén 10%.  

Várunk minden istentiszteletre és kö-
zösségre vágyót az Adventista Teológiai 
Főiskola egykori és jelenlegi hallgatóinak, 
valamint a Bibliai Szabadegyetemek lelkes 
látogatóinak soraiból, de természetesen a 
gyülekezetekből és baráti köreikből is.

Előregisztráció: www.atf.hu/tabor

Vár az Adventista Teológiai Főiskola nyári tábora!
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Június első hétvégéjén került megrende-
zésre Lovasberény ELSŐ Cziráky-feszti-
válja, melynek a már jól ismert kastély-
park adott otthont. Délelőtt különböző 
családbarát programokon vehettünk részt, 
például kutyás bemutatón, lehetőség volt 
zumbázni is, és nem utolsósorban bejár-
hattuk a Berényiek sétányát, ahol elsőként 
az adventista gyülekezet volt megtalálha-
tó több sátorral és a mozgó egészségköz-
ponttal. Színes programjainkon nemcsak 
a legkisebbek, hanem a felnőttek is jól 
érezhették magukat. De mit is takar ez 
pontosan?

Az egyik legnagyobb népszerűségnek 
örvendő sátrunk kézműves foglalkozásain 

az alkotásvágyaikat élhették 
ki a gyerkőcök, majd pihenés-
képpen jöhetett egy jól megér-
demelt arcfestés, ahol rókává, 
tündérré, pillangóvá vagy tet-
szés szerint akármivé lehetett 
változni. 

Aki valami komolyabb 
változásra vágyott, az a szu-
perhősképzőbe ment, ahol az alapszintű 
újraélesztés technikáját sajátíthatta el a 
bátor érdeklődő.

A mozgó egészségközpontba láto-
gatók, szakemberek közreműködésével, 
különböző egészségügyi méréseken ve-
hettek részt, valamint személyre szabott 

életmód és táplálkozási tanácsadásban 
részesültek.

Ennyi program után könnyen megé-
hezik az ember, ezért az éhes szájakat az 
ételkóstoló sátor várta, ahol nemcsak jól 
lehetett lakni, de új ízeket is meg lehetett 
kóstolni. 

Hálásak vagyunk a meghívásért, és 
köszönjük, hogy egy újabb színvonalas 
esemény részesei lehettünk, és nem utol-
sósorban köszönjük mindazoknak, akik 
részt vettek a programokon, programja-
inkon.

Hamarosan találkozunk! 

Gutveiler Nikolett

Első fesztivál Lovasberényben

Június 4-én, szombaton délután a 
Medgyesegyházi Advent Énekegyüttes 
pünkösdi koncerteket tartott az érdeklő-
dők részére. 

Csongrádon a Csemegi Károly Városi 
Könyvtárban megtartott Jótékonysági alkal-
mon több mint 40 fő vett részt. A közelmúlt-
ban súlyos balesetet szenvedett fiatalember 
rehabilitációjára 85 ezer forint adományt 
gyűlt, melyet az érintett család vehetett át a 
koncert végén. Illés Péter könyvtárigazgató 
ez alkalommal a helyszínt térítésmentesen 
biztosította, így járulva hozzá a nemes cél 
megvalósulásához. A pünkösdi műsor ke-
retében Török Attila színművész (erdélyi 

származású) hittestvérünk 
szavalata irányította a hallga-
tók figyelmét pünkösd bibliai 
tartalmára. 

Szentesen pedig az egy-
kori Megyeházán csendültek 
fel az énekegyüttes inspirált 
énekei. Balog Mátyás test-
vér, mint az Advent Éneke-
gyüttes vezetője, immáron 35 éve végzi e 
zenei szolgálatát, lelkesen éneklő-zenélő 
hittestvéreivel. Felkészült szolgálatukat 
ez alkalommal is Isten áldása kísérte. 

A koncertek végén a résztvevők az 
Advent Kiadó egy-egy kiadványából kap-

tak ajándékot a helyi gyülekezetektől. A 
Szentlélek jelenléte és áldása révén ezen 
alkalmak is Isten szeretetének hírnökei 
lehettek.

Sz. Z.

Pünkösdi koncert Csongrádon  
és Szentesen

Különleges és hiánypótló istentiszteletben 
volt része május 26-án az Újbudai Gyü-
lekezetnek. A korábbi hagyományoktól 
eltérően nem központi Szuperszombaton 
vettek részt a gyerekek, hanem saját gyü-
lekezetükben ők tartották az istentisztelet 
legnagyobb részét.

Már a gyülekezeti házhoz érve színes 
és látványos díszletek várták az imaházba 
érkezőket, amik az egész gyülekezetben 
tovább folytatódtak, megadva a színes, 
kedves hangulatot ennek a különleges 
napnak – köszönet érte Csillának és  
Juditnak.

Bihari Csaba rövid prédikációja mel-
lett – amiben a szülőknek tolmácsolta a 
biblia gyereknevelési jó tanácsait, mi-
szerint a tiszteleten és bizalmon alapuló 
iránymutatás a szülők feladata – néhány 
gyermek is megcsillantotta a reményt, 
hogy nem marad a következő generáció 
sem prédikátor nélkül. Rövid, képekkel 
illusztrált prezentációkat mutattak be: 
Benedek például Elihud történetének ta-
nulságait; majd a testvéri szeretet bibliai 
példáiról prezentált a testvérpár, Patrik és 
Dávid, miközben a kistesó végig bátyját 

Gyermekszombat az Újbudai 
Gyülekezetben
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ölelte. Abigél is magabiztosan és szépen 
összefoglalva beszélt arról a történetről, 
amikor az anyák Jézushoz vitték gyerme-
keiket. De hallhattunk verseket is Mírától, 
Bendétől, Zsombitól, Dánieltől, igeverset 
Kristóftól. A kivetítőn megcsodálhattuk 
Zsófi gyönyörű rajzát, a tízparancsolat 
virágba borult kőtábláiról, majd megte-
kinthettük Míra rajzát is a kis Mózesről 
a Níluson. Az istentiszteletet zenei szol-
gálatokkal is színessé tették a gyerekek: 
Dávid, majd Patrik zongorázott, Rebeka 
pedig egy gyöngyőrű dalt énekelt, amit 
maga kísért ukulelével. Milán egy videót 
mutatott be, amin egy kis verebet mentet-
tek meg. A Neparáczki család is nagyon 
kreatív videón mutatta be Jerikó bevéte-
lét, aminek a végén leomlott a legóból 
épült Jerikó városa is. Anna látványos 

bemutatója arról, hogy 
Isten hogyan bocsájtja 
meg bűneinket, mind-
annyiunknak emlékeze-
tes marad.

Természetesen az 
adományt is a gyerekek 
gyűjtötték össze.

A gyerektanítókban 
és a szervező szülőkben 
a sikeres csapatmunka 
hagyott nyomot és adott 
biztatást a további ese-
mények szervezésére. Egyikük így nyilat-
kozott: „Rég éreztem a gyülekezetben ilyen 
sokrétű összefogást egy cél megvalósítása 
érdekében. Ha a gyerekek azt látják, hogy 
bízunk bennük, részei a gyülekezet életé-
nek, akkor felnőnek a feladathoz.”

Az Újbudai Szuperszombat élményét 
mélyen a szívünkbe zártuk. Reméljük, ha-
marosan újabb lehetőséget kapnak a gye-
rekek hasonló szolgálatokra!

Szökrönyös Katalin

Szombatjaink a Terézvárosi Gyülekezet-
ben egészen nemzetközinek mondhatók, 
hisz angol és ukrán nyelven is folyik a 
fordítás, és olykor kínai testvéreink is 
csatlakoznak hozzánk. Ez a sokszínűség 
ünnepeinket is átszövi.

Így történt ez 2022. május 7-én is, 
amikor az anyák napi ünnepélyünk előtt 
egy különleges bababemutatás részesei le-
hettünk. Lavender és Joseph már évek óta 

gyülekezetünkbe járnak Michal lányuk-
kal, most pedig a kis, néhány hónapos 
Victoria babával jöttek az Úr elé.

Az ünnepet külföldi testvéreink saját 
nyelvükön elhangzó énekszolgálata nyi-
totta meg. Ezt követően Anna imájából 
idézett dr. Szabó János, amit egy rövid fo-
gadalomtétel követett, melyben a szülők 
kifejezésre juttatták válaszaikkal, hogy 
készek Isten szeretetében nevelni lánya-

ikat, és Jézus Krisztus 
szeretete által megismer-
tetni velük az örök élet 
lehetőségét. Az áldáské-
rő imát most is az Ároni 
áldás követte, melyet az 
énekkar vezetett ugyan, 
de az egész gyülekeze-
ti közösség fennállva, 
együttes szívvel és hang-
gal dúdolta, vagy énekel-
te el számukra.

Kívánjuk, hogy a kis Victoria baba és 
családja életét kísérje és őrizze Istenünk!

V. Zs.

Különleges gyermekbemutatás
Victoria Gould Hawi és családja kérte Isten áldását

Az idén is elérkezett a gyermeknap Far-
moson. Gyülekezetünk is a támogatók 
között volt, programokkal vettünk részt. 
Amiben tudtunk segíteni:
 Immáron kb. 10 éve a gyülekeze-

tünk egyik hölgy tagja, Erzsike, a bohóc, 
aki mosolyt csal a gyermekek arcára és 
apróságokkal ajándékozza meg őket.
 Az akadálypálya egyik állomását 

mi biztosítottuk. Két feladatot kellett el-
végezni a pontokért. Mindkettő ügyessé-
gi-lelki gyakorlat volt. Valamint bibliai 
kvízt is ki lehetett tölteni.

 Harmadsorban pedig lebonyolítot-
tuk a házaspárbajt, melyben szintén vol-
tak ügyességi feladatok és bibliai találós 
kérdések. Valamint fel tudtuk hívni a fi-
gyelmet a házasság fontosságára és Isten 
jelenlétére egy egészséges párkapcsolat-
ban.
 Vendégeink voltak az Adventista 

Motoros Misszió tagjai. Úgy gyermekek, 
mint felnőttek örömére.

Szívből köszönjük Istennek, hogy a 
Covid utáni bezártságból való szabadulást 
ilyen módon ünnepelhettük, egy családi 

és gyermeknapon. Az emberek nyitottak, 
csak meg kell találnunk az utat hozzájuk!

Ferenczné Deák Katalin

Gyermeknap Farmoson
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Röviddel a szomszédos háború kitörése 
után, a különböző segélyszervezetek és 
magánszemélyek összefogásban nyújtot-
tak segítséget a magyar-ukrán határnál és 
a budapesti pályaudvarokon. A Nyugati 
pályaudvaron az ADRA önkéntesei is je-
len voltak, itt találkoztam többek között 
Nagy Imola Adelával, aki az elsők között 
jött segíteni, élelmiszert és egyéb szük-
séges tételeket bevásárolni és kiosztani a 
menekültek részére. 

Miután a Nyugati pályaudvarnál meg-
szűnt a segítségnyújtási lehetőség, a Keleti 
pályaudvaron próbáltunk segíteni. Itt nem 
szervezeti mellényekben voltunk jelen (mi-
vel erre nem kaptunk engedélyt), hanem 
magánszemélyként osztottuk a beérkezett 
adományokból vásárolt, gyorsan fogyaszt-
ható élelmet, tisztasági csomagokat.

Imola itt is jelen volt, hetente kétszer 
vállalta, hogy bevásárol és az érkező vo-
natoknál várja a menekülteket, illetve az 
induló vonatokon osztott szükséges dol-
gokat a továbbutazó menekülteknek.

A jegypénztáraknál is jól jött a segít-
ségünk, mivel fáradt és éhes gyermekek, 
anyukák várakoztak a sorban, hogy meg-
váltsák helyjegyüket a továbbutazáshoz.

Az ADRA irodába számos egyéni ké-
rés is beérkezett: anyák és gyermekeik, 
családok, egyedülállók – akik néhány hét-
re vagy pár hónapra lettek elszállásolva 
Magyarországon – részére szükség volt 
gyógyszerekre, élelemre, tisztasági- és 

tisztítószerekre. Kisgyermekes családok-
hoz is vittünk élelmet, játékot, ágyneműt, 
edényeket, tisztasági csomagokat.

Imola az ilyen helyzetek enyhítésé-
ben is lelkesen és készségesen vett részt, 
számos alkalommal vásárolt be és szállí-
totta ki a segélyadományokat a menekül-
tek szállásaira. Az ADRA adományain és 
anyagi támogatásán túl a Hetednapi Ad-
ventista Egyház Gyömrői Gyülekezetének 
tagjai is adományokat adtak át Imolának a 
menekültek javára. 

Az alábbiakban Imola egyik tapasz-
talata olvasható, amit a Keleti pályaudva-
ron élt át: 

„Az érkező vonatokról leszálló mene-
kültek általában éhesek vagy szomjasak. 
Nekik szoktam kínálni a szendvicseket, 
amiket többnyire a Sashalmi Gyülekezet 
tagjai készítettek. Hetente kétszer, átlago-
san 200-300 db szendvicset kaptam e szol-
gálatra, és Fazekas Judit vagy Szerekován 
János hittestvérek hozták el a pályaudvarra. 

Egyik szerdai napon, a Keleti pálya-
udvarra való érkezésem után átvettem a 
szendvicseket és vártam a segítőimet: Kri-
sán Andreát és lányát, Admirát. Körülnéz-
tünk, hogy vannak-e ukrán menekültek, 
körbejártuk a pályaudvart az adományok-
kal felpakolva (gyümölcslé, gyümölcs, 

müzli szeletek, plüssjátékok, 
palackozott víz) és nem találtuk 
senkit, sem a pénztárban, sem a 
váróteremben. Megtudtam, hogy 
aznap kevés menekült érkezett. 
Ekkor Istenhez fohászkodtam, 
hogy mutassa meg, hol van szük-
ség a segítségünkre. Megnéztük 
az érkező táblát és Kassáról pont 
érkezőben volt egy vonat. Na-
gyon sokan szálltak le, de mind 
magyarok voltak, illetve kirán-
duló gyerekek – már azt hittem, 
hogy senki nem lesz, akinek se-
gíteni kellene… Az utolsó leszál-
lók között volt egy nagyobb cso-
port menekült: nők és gyerekek, 
összesen 25 személy. Minden-
kinek egy hátizsák volt a hátán, 
ennyi volt a csomagjuk.

A D R A  h í r l e v é l
„Olyan legyen a köztetek tartózkodó jövevény,  
mint a közületek való…! Szeressétek, mint magatokat…”
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Bibliai kirakós játékBibliai kirakós játék

Sportszerek átadásaSportszerek átadása

 Odamentünk hozzájuk. Eleinte nem 
akartak elfogadni semmit, majd, miután 
megértették, hogy adományba adjuk, na-
gyon megörültek és hálásak voltak. Elkísér-
tük őket a tolmácshoz és itt kiderült, hogy 
Münchenbe szerettek volna továbbutazni, 
de csak rúpiájuk volt, a pénzváltók pedig 
már zárva voltak. Kiszámoltuk, hogy ha én 
magam beváltom a pénzüket, akkor is csak 
20 000 forint lesz összesen – a helyjegy 
(mindannyiuk részére) pedig 40 000 Ft. 
Gyorsan telefonáltunk barátainknak, akik 
azonnal felajánlották, hogy ők is beszáll-
nak a jegyvásárlásba. Segítettem megvenni 
a helyjegyeket, és ezután átnyújtották ne-
kem az összes pénzüket, amit összegyűjtöt-
tek egymástól. Megszámoltam, de mégsem 
tudtam eltenni. Visszaadtam nekik. Nem tu-
dom elmondani szavakban, amit akkor, ott 
átéltem: a nyakamba ugrottak, köszönték, 
pusziltak és nagyon hálálkodtak.

Én hálát adok Istenünknek hogy ott 
voltam és tudtam segíteni ennek a nagy 
csapatnak és, hogy még aznap este vonat-
ra tudtak szállni, az úti céljukat elérni.”

Imola megemlített még néhány ta-
pasztalatot azokról a látogatásokról is, 
amikor a szálláshelyeikre szállított segélyt 
a menekülteknek. Íme néhány történet, 
élethelyzet, Imola szavaival:

„Valentina egy 3. emeleti, tetőtéri 
lakásban lakik albérletben, a 13 éves fiú 
unokával és az 1 éves lány unokával. 
Donyeckből érkeztek májusban, 2 héttel a 
látogatásom előtt.

 Nem volt egyszerű a menekülés: 
meg kellett várniuk, hogy létrehozzák a 
humanitárius folyosót. Az anyuka már ré-
gebben elhagyta a gyerekeket. Az apuka a 
háborúban kényszerül harcolni, a házukat 
lebombázták, nem volt élelmük. Az apuka 
a nagymama lelkére kötötte, hogy, amint 
lehet, vigye el a gyerekeket és vigyázzon 
rájuk. Így került ide a nagymama. Jász-
berényben élnek távolabbi rokonaik és ők 
fizetik nekik ezt az albérletet – de ezen fe-
lül nem tudják támogatni őket. A kislányt 
nagyon megviselte a hangos sziréna zaja 
és a sok bombázás, nem tud nyugodtan 
aludni: mindig felriad és sírva ébred, éj-
jel csakis a nagymama mellkasán alszik. 
Nem volt semmilyen játéka, kulcsokkal 
játszott. Vittünk egy nagy kartondoboz 
élelmet és játékokat, melyekért nagyon 
hálásak voltak.

Oxana 12 éves lányával él egy föld-
szinti lakásban, melyben ingyen lakhat-
nak 2 hónapig. Napi néhány órás takarítói 
munkát talált, próbál többet is dolgozni, 
hogy önállóak lehessenek – szeretnének 
Magyarországon maradni. Tartós élelmet 
és gyümölcsöt, valamint tisztálkodási- és 
tisztítószereket vittünk neki. Nagy öröm-
mel köszönt minden adományt.

Denysnek – aki munkásszállón kapott 
szállást – gyógyszerre volt szüksége, me-

lyet már nagyon hiányolt és saját maga se-
hogy sem tudta beszerezni, sem kifizetni. 
Neki élelmiszercsomagot is vittem.

Irinának és 16 éves lányának is vit-
tünk segélyadományt. Ők előzőleg a Ke-
leti pályaudvar közelében kaptak szállás-
helyet, de ott nagyon penészesek voltak a 
lakás falai, ezért átköltöztek egy 9. kerü-
leti hostelbe. Ez is egy ideiglenes szállás-
lehetőség, hamarosan keresniük kell egy 
hosszabb távú megoldást.”

A Kijevből érkező Yelynevsky dok-
tor úrnak is vittünk élelmet a szálláshe-
lyére, mert nagy szükségben volt. A jobb 
keze súlyosan megsérült, így nem volt 
hadköteles és elhagyhatta Ukrajnát). Ott 
jártunkkor azt a tájékoztatást kapta, hogy 
alkalmazni fogják hazánkban, egy határ 
menti településen, ahol gyermekorvosi 
szaktudása mellett az ukrán nyelvtudására 
is szükség van.”

Kérdésemre, hogy üzen-e valamit az 
AdventInfo olvasóinak, Imola ezt mond-
ta:„Amikor Jézus köztünk járt, jót cseleke-
dett, bármerre is járt. Tegyünk mi is ekkép-
pen, mint Istennek hűséges gyermekei: se-

gítsük és karoljuk fel azokat, akik bajban, 
nehézségben, szükségben vannak.”

A fentebb említett önkénteseken kívül 
többen is segítettek és részt vettek az itt 
leírt szolgálatokban: Borzási Ibolya, Filep 
Hajnalka, Dénes-László Mónika, Füstös 
Anabella, Medán Csilla, Fu-Zhengwen, 
Bernardo Massa, Szilvási Attila.

Továbbra is hálásak vagyunk Urunk-
nak mindazokért az önkéntesekért, akik 
különböző szolgálatokkal segítik a ha-
zánkba menekült embertársainkat. Hálá-
san köszönünk minden anyagi és fizikai 
támogatást!

„Olyan legyen a köztetek tartózkodó 
jö vevény, mint a közületek való született 

izráeli! Szeressétek, mint magatokat, mert 
ti is jövevények voltatok Egyiptomban. 

Én, az ÚR vagyok a ti Istenetek!”  
(3Móz 19:34, RÚF).

Lőrincz Melinda
ADRA munkatárs

2022. június 15.
 
Az ESZO Infó nyári szünetre megy.  Re-
méljük a napsütésben egy kicsit elfelejthet-
jük a bajokat. Mindenkinek felhőtlen nyarat 
és jó egészséget kívánunk! 

Emberi szerv nyomtatással 
3D nyomtatással a saját sejtjeiből készítet-
tek új fülkagylót egy betegnek. Ez volt a 
világon az első szövetnyomtatással végre-
hajtott szervátültetés, mely a jövőben for-
radalmasíthatja a transzplantációt, hiszen a 
saját sejtek nem fognak kilökődni. 
https://index.hu/techtud/2022/06/03/uttoro-
egeszsegugyi-technologia-3d-nyomtatas/ 

Nem a földön lesz a mennyország 
A majomhimlő mellett újabb komoly jár-
ványok is lehetségesek, a WHO szerint a 
helyzet egyre rosszabb lesz... 
h t t p s : / / w w w . p o r t f o l i o . h u /
g l o b a l / 2 0 2 2 0 6 0 1 / m e g s z o l a l t - a -
majomhimlo-kapcsan-a-who-ez-csak-
egyre-rosszabb-lesz-548369#
 
Vizsgálat az oltások hatékonyságáról 
A COVID oltások hatékonysága nem az 
oltóanyag milyenségétől, hanem a fel-
vett oltások számától függ egy kínai szé-
les körű kutatás alapján, amely a WHO  
COVID adatbázisain alapul, azaz a világ 

számos pontjáról származó adatokat dol-
gozott fel. 
https://www.portfolio.hu/uzlet/20220601/
a-valaha-volt-legreszletesebb-kutatas-
latott-napvilagot-a-koronavirus-elleni-
oltas-hatasairol-548341# 

Új variáns a szomszédban 
A koronavírus új, nagyon fertőző variánsa 
már megjelent Romániába, a szakértők attól 
tartanak, hogy akár már a nyáron elindulhat 
egy újabb fertőzési hullám. 
h t t p s : / / w w w . p o r t f o l i o . h u /
global/20220609/mar-a-szomszedban-van-
a-koronavirus-uj-aggodalomra-okot-ado-
variansa-549759#

Cigaretta járvány 
Nagy méreteket ölt az Elf Bar használata a 
fiatalok körében, ami egy illegális elektro-
mos cigaretta, általában nikotin tartalommal 
és sokféle ízesítéssel. Zacher Gábor szerint 
ez egy „új járvány” melynek egészségkáro-
sító hatása nem teljesen tisztázott még, de 
az biztos, hogy ártalmas.
https://index.hu/belfold/2022/06/13/
dohanyzas-elf-bar-zacher-gabor/ 

Vigyázzunk egymásra! 

Dr. Ősz-Farkas Ernő 
ESZO vezető 

Dr. habil. Gáspár Róbert
egyetemi docens 
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