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Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

Megjelenik: havonta  XXV. évfolyam 1. szám

Rombolás és építés
Felhívás Isten országa együttes építésére

Kép: FreepiK.com

Már-már kezdjük megszokni, hogy nem 
szokványos időben élünk. A világjárványt 
okozó vírus megjelenése óta, mintha min-
den kezdene megváltozni, és nem igazán 
akar az élet a megszokott kerékvágásba 
visszazökkenni.

Ez persze nem szabadna meglepjen, 
hiszen Jézus utolsó időkről szóló üzenete-
iben felkészített erre bennünket, ugyanak-
kor nehéz szembenézni a valósággal.

Hogy milyen jelenségekre is gon
dolok?

Talán a legnagyobb megdöbbenést 
Ukrajna Oroszország általi megtámadása 
váltotta ki nemcsak bennünk, hanem a 
világ békeszerető embereiben is. A máso-
dik világháború, az 56os magyarországi, 
68as csehszlovákiai események majd 
a jugoszláv háború után újra fegyverek 
dörögnek Európában, ráadásul ismét a 
közvetlen szomszédunkban. A rombolás, 
pusztítás sátáni erői ismét megjelentek.

A magyar adventista közösség nagy-
szerűen vizsgázott emberségből, amikor 
tömegek indultak Ukrajna felől a magyar 
határon keresztül és a határ közelében 
lakó adventista testvérek felismerve fe-
lebaráti kötelességeiket, azonnal meg-
nyitották a gyülekezeteket a menekülők 
előtt. Az istentiszteleti helyek átalakultak 
menekültszállássá, a testvérek éjt nappallá 
téve szervezték az érkező családok ellátá-
sát. Még az ország távoli gyülekezeteibe 
is jutottak a menekülőkből.

Azok a testvérek, akik személyesen 
nem tudtak bekapcsolódni a segítségnyúj-
tásba, adományok felajánlásával vették 
ki részüket. Az ADRA magyarországi 
munkatársai és önkéntesei pedig hihetet-
len lelkesedéssel és kitartással végezték 
a határ melletti munka, valamint az Uk-
rajnába induló segélyszállítmányok szer-
vezését, célba juttatását. Jó volt látni az 
összefogást más – adventista kötődésű – 

civil szervezetekkel, valamint Magyaror-
szág nagy segélyszervezeteivel, hogy az 
összehangolt munkával hatékonyabban 
tudjanak segítséget nyújtani. 

A háború rombolt, de Isten Lelke az 
építésen munkálkodott, így az emberi esz-
közökön keresztül.

A fizikai segítségnyújtás mellett a 
megtört lelkek bátorítása és helyreállítása 
is rendkívül fontos. Ezért örültünk Mark 

és Ernestine Finley testvérek érkezésének, 
akik egy gyors evangelizációs sorozattal 
bátorították a magyarországi testvérek lel-
két, valamint a hozzánk menekül ukrajnai 
családokat. 

A tavalyi évben a rombolás nemcsak 
fizikai valóságában jelentkezett, hanem 
egy sajnálatos módon egyre gyakoribb 
jelenségen keresztül is. 

Az elmúlt években hálásan gondol-
tunk arra, hogy a KERAKból csatlako-
zott testvéreinkkel újra egy család lehe-

tünk. Csatlakozó lelkészeink, gyülekeze-
teink, testvéreink egyre inkább  otthon 
érzik magukat, felelősségteljes szolgála-
tokat végeznek mind az unióban, mind az 
egyházterületeken, valamint a gyülekeze-
tekben. Sátán bizonyára megirigyelte a 
testvéri közösség ilyen megnyilvánulását, 
mert újabb eszközöket vetett be a közös-
ség egysége és a bizalom rombolása ér-
dekében.

A Covid vírus okozta járvány fel-
gyorsította a digitalizációs folyamatokat a 
gyülekezetekben, hiszen egyre több helyi 
közösség használ valamiféle csatornát, 
ahol a lelki tartalmakat megoszthatják 
azokkal, akik nem tudnak részt venni a 
közösség életében fizikailag. Ez egy ör-
vendetes jelenség, hiszen az emberek jó 
része jelen van a világhálón, tehát ott kell 
megszólítani őket. Ugyanakkor sajnálatos 
módon megerősödtek az önjelölt „prófé-
ták”, „hitvédők” is, akik híveket toboroz-
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A Női Szolgálatok Osztálya világszélesen 
minden év március első szombatját, a Nők 
Nemzetközi Imanapjaként különítette el. 
A Generálkonferencia Női Szolgálatok 
Osztálya egységes imanapi anyagot ké-
szített erre a napra, aminek a témája: „Az 
ima átformál Jézus képmására”.

A formálódás egy folyamat, aminek 
van kezdete, de vége is. Az ima, az Is-
tennel való szoros kapcsolat kulcsa. Ami-
kor imádkozunk, Isten hallja és válaszol, 
ugyanakkor át is formál Jézus képmására.

Tud még Isten formálni? Akarsze 
formálódni? – Több ilyen és ezekhez ha-
sonló kérdésre kapjuk meg a válaszokat 
ezen a napon, a készített anyag által.

Az imanap megtartását Power Poin-
tos vetítés és szemináriumi anyag is se-
gíti, amelyeket elküldünk a gyülekezetek 

Női Szolgálatok Osztálya vezetőinek és a 
lelkészeknek, ugyanakkor letölthetőek az 
egyház honlapjáról a „Szolgálat és Kül-
detés” menüpont alatt, a Női Szolgálatok 
Osztálya anyagaiból.

Ezen az imanapon, amelyet országos 
programként a debreceni „A” gyülekezet-
ben (Fazekas Mihály út 7. sz.) tartunk, a 
Transz európai Divízió Női Szolgálatok 
Osztályának vezetője, Karen Holford lesz 
az előadó. Mindenkit szeretettel várunk 
erre a különleges napra!

Kívánjuk, hogy Isten ne csak elkezd-
je, hanem be is tudja fejezni átformálódá-
sunkat!

Bodnár Zsóka
NSZO vezető

Tud még Isten formálni?  
– Az ima átformál Jézus képmására
2023. március 4., Nők Nemzetközi Imanapja

A  Női   Szolgálatok  Osztályának  programajánlója

Olvassuk együtt!

Február hónapban is olvassuk figyelmesen  
Ellen G. White: Jézus élete c. könyvének 71–
143. oldalait, 9 fejezetet, amelyekben Jézus földi 
életének küzdelmes szakaszai következnek.

Vajon hogyan és miért tud Jézus minden 
nehézség ellenére bűn nélkül élni?

Hozzá hasonlóan mi is sok küzdelmes 
napot élünk át. Ezeket a történeteket olvasva 
merítsünk erőt, bátorságot Jézus életéből!

Bodnár Zsóka
osztályvezető

nak maguknak a közösségi média által 
biztosított nyilvánosság segítségével és a 
tiszta tanítás ígéretével, az „eredeti” ad-
ventista tanítás megőrzésének hangoztatá-
sával támadják azokat a testvéreket, akik 
életüket Isten szolgálatára szentelték, és a 
testvéri közösség megbízta őket a tanítás 
és vezetés szolgálatával.

Azok a testvérek, akik sokszor jó-
hiszeműen az adventista fülek számára 
kedves hívószavakra  (tiszta forrás, késői 
eső, maradék stb.) csatlakoznak az ilyen 
virtuális közösségekhez legtöbbször nem 
is gondolják, micsoda rombolásnak vál-
nak részeseivé. Legtöbbször olyan tagok 
ők, akik saját gyülekezeti közösségükben 
nem kapnak megbízást, többen vannak 
olyanok, akik nem is élnek együtt a gyü-
lekezeti közösségükkel, hanem távolból, 
külföldről bírálgatják az egyházat.

Ellen White így ír erről a jelenség-
ről profetikus módon: „Sátán örömmel 
venné, ha mindenki segítségére lenne ab-
ban, hogy megrendítse a testvér bizalmát 
a testvérben és nézeteltérést szítson az 
igazság hitvallói között. Sátán sikereseb-
ben véghez tudja vinni céljait azokon az 
embereken keresztül, akik Krisztus bará-
tainak vallják magukat, de nem járnak és 
nem munkálkodnak együtt Krisztussal…

Nagyon komoly dolog házról házra 
járva missziómunkát színlelni, s közben a 
bizalmatlanság és gyanakvás magvait hin-
teni el. Minden mag hamar megfoganhat 

és bizalmatlanságot szülhet Isten szolgái-
val szemben, akik az Ő üzenetét hirdetik 
az embereknek. Amikor Isten – szolgái 
által – szólni akar, a bizalmatlanság és 
gyanakvás magja már keserű gyökérré 
növekedett. Az üzenet nem érinti meg a 
hallgatókat. Sem földi, sem mennyei ha-
talom nem képes utat találni a lélekhez” 
(2SM 70.2–3).

Olyan elszomorító, hogy amikor a 
legnagyobb szükség lenne arra, hogy ösz-
szefogjunk és megmutassuk a világnak, 
hogy az emberiséget szétfeszítő pártos-
kodás és széthúzás helyett micsoda erő 
van az összetartozásban, akkor ahelyett, 
hogy mi lennénk jó hatással a világra, 
némelyek a világ módszereit veszik át és 
csempészik be az egyház életébe. A meg-
választott vezetőkkel, lelkipásztorokkal 
szembeni bizalmatlanság erősítésével, ők 
Sátán romboló munkáját végzik.

Testvéreim! Arra hívlak benneteket, 
hogy építsünk és ne romboljunk! Arra 
bátorítalak, hogy legyünk aktívak a saját 
közösségünk életében, becsüljük azokat, 
akik szolgálatot végeznek, és ha valami 
olyan jelenséggel találkozunk, amit nem 
látunk helyesnek, akkor szeretettel és a 
bibliai tanácsokat követve járjunk el.

Olyan jó látni ugyanakkor, hogy 
vannak testvéreink, akik egész évben az 
imádság fegyverét használják Sátánnal 
szemben, akik kihasználva az online le-
hetőségeket, a földrajzi határokon átlépve 

az egységen tudnak munkálkodni, hiszen 
vezetők, lelkészek és gyülekezeti tagok 
együtt tudnak imádkozni: Istent dicsőítik, 
hálát adnak, megvallják vétkeiket és ima-
célokat, kéréseket fogalmaznak meg. 

Az online imaközösségek lelki erő-
források az építés szolgálatában. Hálás 
köszönet a szolgálatukért!

Vannak lelkes testvéreink, fiataljaink, 
akik vállalják a szolgálatot, amivel a gyü-
lekezet, az egyház megbízza őket. Ők oda-
szánták életüket Isten szolgálatára. Komoly 
képzést kaptak és világi karrier, jól fizető 
állások helyett vállalva a költözésekkel 
járó gyökértelenséget, Istennek szentelik 
életüket. Imádkozzunk értük, munkálkod-
junk együtt velük, mutassunk jó példát a 
felnövekvő generációknak Isten művének 
együttépítésében! Mások a helyi gyüleke-
zetben a gyülekezet megválasztott vezeté-
sének részeként, a lelkésszel együttműköd-
ve végzik építő szolgálatukat.

Keressük és építsük a hidakat a világ 
felé is, hogy minél több embertársunk szí-
véhez eljuthasson Krisztus szeretetének 
és kegyelmének utolsó üzenete. Fogjunk 
össze vezetőinkkel, lelkészeinkkel és a 
gyülekezetek találják meg azokat az al-
kalmakat, amikor Sátán romboló munkája 
helyett Krisztus országát építhetjük!

Ócsai Tamás
unióelnök
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2022ben az új, integrált rendszereinknek 
hála, nemcsak könnyebbé vált a munkánk, 
de végre elérhetővé váltak azok az adatok 
is, amelyek objektíve mutatják be, hogyan 
is működik a kiadó eladási téren. A neves 
Vaclav Smil cseh származású közgazdász 
szavaival: a számok nem hazudnak. És 
nemcsak nem hazudnak, de rávilágítanak 
fontos dolgokra, amelyeket mostanáig 
vagy nem láttunk, vagy egyéb okok miatt 
nem fordítottunk rájuk elég figyelmet. 

A kiadó 2022ben 607féle könyvből 
52 548 dbot értékesített (szóróanyagokat 
és hasonlókat nem számolva), az eladott 
könyvek átlaga így 708 Ftot tett ki (37,2 
millió Ft bevétellel számolva). Vagyis kb. 
egy csomag chips aktuális árán bővült a 
misszió minden egyes célba érkezett kiad-
vánnyal. Talán nem túlzás, ha azt mondjuk, 
hogy ez a misszió relatíve legolcsóbb (de 
biztosan az egyik legolcsóbb) ága. 

Lássuk az eladási listák top 10-ét röviden!

Mit mutatnak a sorok?
Az abszolút első helyezett 2022ben 
Mark Finley könyve, mivel mindkét lis-
tán elsőként végzett. Ellen White könyvei 
vitathatatlanul a legnépszerűbbek egyéb 
ismérvek alapján, hiszen az első tíz hely-
ből darabszám szerint 7, érték szerint 6ot 
foglaltak el. Darabszám szerint mindössze 
három szerző fért be Ellen White mellé az 
első 10be, érték szerint csupán egy. 

A könyvkiadás egyik ökölszabálya 
(világi viszonylatban), hogy az új kiad-
ványok viszik a kiadót. Mint látszik, az 
evangéliumi munkában ez csak részben 
érvényesül. A leggyakrabban eladott 
könyvek közül mindössze egy volt min-
den tekintetben újdonság (A végidők tit-
kai), a többi vagy már lényegesen régebbi 
(csak esetleg új köntösben jelent meg, 
mint A megváltás története), vagy lega-
lább egy évvel korábbi kiadás (a Jézushoz 
vezető út pedig tördelésben és címben 
volt csak új, egyébként kifejezetten régi 

kiadványunk). És bár igaz, hogy a drá-
gább könyvek nagyobb példányszámait az 
akciós időszakok húzzák felfelé, az első 
10 helyből 4 esetén a drágább, nagyobb 
kiadványokat találjuk, vagyis a testvérek 
jól láthatóan nem az alapján igényelnek 
csupán könyvet, hogy mi olcsó. Az ár ter-
mészetesen nem irreleváns, de a téma, az 
üzenet legalább annyira fontos a tábláza-
taink alapján, mint az ár (ezért szerepel-
hetnek mindkét táblában előkelő helyen 
a drágább kiadványok). Úgy is mondhat-
nánk, hogy üzenetérzékenyek vagyunk, 
ami kifejezetten pozitív ismérvünk.

Témákat alapul véve egyértelműen 
a végidős paradigma a vezető az eladási 
számok alapján (ami természetesnek is hat 
a világban uralkodó körülmények miatt). 
Az első tíz helyből (darabszám szerint) 5 
fókuszál jelentős részben vagy teljes egé-
szében erre a témára, de érték szerinti érté-
kesítésnél is 4. A Biblia előkelő helyezése 
igazán nemes vonása a testvérek missziós 
tevékenységének, hiszen aligha van fonto-
sabb irodalmi eszközünk, mint Isten Igéjé-
nek eljuttatása az olvasókhoz. 

Végül, de nem utolsósorban
Az elmúlt év több rekordot is hozott: az 
elmúlt 12 év legerősebb éve lett 2022 
(csak ennyi évre látunk vissza, de fel-
tételezhető, hogy akár 20 évet is alapul 
vehetnénk), köszönhetően a testvérek 
áldozatkészségének és hivatástudatának. 
Az elmúlt 12 év legerősebb hetét is ek-
kor mértük, közel 3 millió Ftos egyheti 
bevétellel.

Adataink alapján más érdekességre is 
fény derült. Mint pl., hogy a gyülekezetek 

(Folytatás a 4. oldalon.)

Könyvológia 1. – avagy mit mondanak a számok?

ELADÁSOK 2022-BEN DARABSZÁM SZERINT 
(első tíz)

1. A végidők titkai  (Mark A. Finley)

2. Passió – A szeretet története  (Ellen G. White)

3. A nagy reménység  (Ellen G. White)

4. Oltalomra vágyunk  (Kárpáti Petronella)

5. Az utolsó napok eseményei  (Ellen G. White)

6. A nagy küzdelem  (Ellen G. White)

7. A legjobb út  (Ellen G. White)

8. Jézus élete  (Ellen G. White)

9. A megváltás története  (Ellen G. White)

10.
Tényleg vége lesz egyszer a világnak? 

(Dr. Gyetvai Gellért)

ELADÁSOK 2022-BEN ÉRTÉK SZERINT 
 (első tíz)

1. A végidők titkai  (Mark A. Finley)

2. Jézus élete  (Ellen G. White)

3. A megváltás története  (Ellen G. White)

4. A nagy küzdelem  (Ellen G. White)

5. Fiatalok Bibliája  (revideált Károli)

6. Az utolsó napok eseményei  (Ellen G. White)

7. Biblia – Ajándék családoknak  (Károli)

8. Passió – A szeretet története  (Ellen G. White)

9. Biblia – revideált új fordítás, normál méret

10. A legjobb út  (Ellen G. White)
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közel 20%a nem vásárolt könyvet egész 
évben a kiadótól (mint gyülekezet, trak-
tát). A szórványokat és missziókat is fi-
gyelembe véve az arány még rosszabb. 
Ez azt jelenti, hogy miközben a világ 
legnagyobb részén a könyvevangéliumi 
munka gyakran kifejezetten prioritást él-
vez, addig Magyarországon a gyülekeze-
tek egyötöde vagy egyáltalán nem számol 

a lehetőséggel, vagy ráhagyja a tagjaira az 
irodalmi missziót, és traktátként gyakorla-
tilag nem funkcionál. De ez innentől egy 
másik cikk témája. A következő számban 
innen folytatjuk.

Dr. Gyetvai Gellért
kiadóigazgató

Mint minden évben, idén is sor került a lo-
vasberényi gyertyagyújtásra. Ez alkalom-
mal a helyi adventista gyülekezet gyújtotta 
meg a második gyertyát, mely a reményt, 
a Megváltó eljövetelét jelképezi. A borús, 
esős idő ellenére is nagyon sokan részt vet-
tek a vasárnap délutáni programon. A gyü-
lekezet tagjai kórus és versszolgálatokkal 
készültek, az igei gondolatokat pedig Hi-
tes Gábor lelkész tolmácsolta Pál apostol 
könyvéből. Az eseményt online is sokan 
követték, egy hét alatt több mint 300 meg-
tekintést értünk el a közvetítésen. Tech-
nikusainknak hála, ezzel a videóval meg-
valósíthattuk az első, külső helyszínes élő 

adásunkat is, ugyanis nemrégiben elértük a 
100 követőszámot YouTubecsatornánkon. 
Örültünk, hogy az emberek szívébe egy 
kis békét és szeretet csempészhettünk, ki-
szakadva a hétköznapok szürkeségéből. A 
szolgálatok után a megszokott forró tea és 
zsíros kenyér várta a megjelenteket. Talál-
kozzunk jövőre is!

Egy héttel a gyertyagyújtás után, de-
cember 11én ismét sor került a hagyomá-
nyos karácsonyi vásárra, gyülekezetünk 
szervezésében. A vásárra érkezőket most 
is helyi finomságok, kézműves apróságok 
és természetesen a híres kürtöskalács vár-
ta. Idén egy újdonságot is kipróbálhattak az 

érdeklődők, ugyanis Bokor Tímea jóvoltá-
ból egy hangulatos, karácsonyi fotósarok 
jött létre, ahol Gutveiler Niki és Laci örö-
kítette meg a közös családi pillanatokat. A 
vásáron befolyt összeggel a Szünidei Kéz-
műves és Bibliatábort támogatjuk. 

Barabás Miriam & Sára

„Erről ismeri meg mindenki, hogy az én 
tanítványaim vagytok, ha egymást szeret-
ni fogjátok” – olvassuk az igét Jn 13:35
ben. Ennek tudatában indult útnak idén is 
a Gáborjáni és Berettyóújfalui Gyüleke-
zet ifjúsága, immár két taggal kibővülve. 
2022 év végén összesen 21 család kapott 
kézzel készített ajtókopogtatót, szaloncuk-
rot, a gyerekek pedig játékot. A cél idén is 
az volt, hogy éreztessük az emberekkel: 
mindig szeretettel gondolunk rájuk.

Hálásak vagyunk az Istennek, hogy 
munkálja bennünk az akarást, hiszen az 
elmúlt évekhez képest folyamatosan nő 
annak az igénye, hogy szükség esetén 
bátorítsuk, vigasztaljuk egymást, vagy 

együtt örüljünk 
és egymásért 
imádkozzunk. 
Azt gondolom, 
hogy mindeze-
ket nemcsak 
szombatonként 
kötelességünk 
megtenni, ha-
nem a hét min-
den más napján 
is, ezért tartjuk fontosnak a barátaink és 
szeretteink meglátogatását.

Külön hálás vagyok drága testvére-
imért, (Kerekes Orsolya, Pongor Enikő, 
Tóth Géza és Farkas Bálint), akik időt és 

energiát nem sajnálva veszik ki részüket 
ebből a csodálatos szolgálatból.

Egyedül Istené a dicsőség!

Cucin Imi

Szolgálni örömmel

Könyvológia 1. – avagy mit mondanak a számok?
című írásunk folytatása a 3. oldalról.

Adventi időszak LovasberénybenAdventi időszak Lovasberényben

Az  Adventista  félóra   

következő  műsorát   

március  17-én,  pénteken,   

13.30-kor  sugározza   

a  Kossuth  Rádió.

Fotósarok Fotósarok Lekvárok, sütemények, dió…Lekvárok, sütemények, dió…

GyertyagyújtásGyertyagyújtás

A közönségA közönség

Fo
tó

K: 
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er
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FotóK: G
utveiler lászló
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Matiszkó Károly élete 2022 nyarán je-
lentős fordulatot vett. A 31 éves, életerős 
fiatal minden elővigyázatosság ellenére 
súlyos motorbalesetet szenvedett és ke-
rekesszékbe kényszerült. A Lovasberényi 
Adventista Gyülekezet úgy döntött, hogy 
idén karácsonykor Karesz gyógyulását, 
felépülését fogja támogatni. 

December 17én ünnepélyes keretek 
között megkezdődött a segélykoncert, 
melyen a falu lakói is igen szép számban 
megjelentek. Számos vers, énekzene, 
valamint kórusszolgálatot hallhattunk, 

Bereczki Csaba pánsípszóval 
színesítette az estet. Az igei gon-
dolatokat Cserpán Ádám hozta 
el nekünk. FülöpWeigler Betti-
na felolvasta az előző évi ked-
vezményezett, a 6 éves Horváth Hanna 
levelét, melyben az ő tapasztalatait, gyó-
gyulásának történetét mesélte el nekünk 
és Karesznek. 

Az esemény sokak lelkét megérintet-
te, amit az összegyűlt, több mint 700 000 
Ft összeg is tükrözött, mely teljes mérték-
ben Karesz gyógyulását fogja segíteni. 

Az eseményről mindenki hálatelt 
szívvel térhetett haza, felemelő érzés volt 
részese lenni ennek az ünnepélyes össze-
fogásnak.

Barabás Miriam & Sára

Karácsonyi jótékonysági koncert 
Lovasberényben

Az év mindenkinek a rohanásról szól, 
emiatt az emberek komolyan megszűrik, 
hogy mire szánják idejüket, figyelmüket. 
Az adventi időszak különleges, mert so-
kan megállnak, és kialakul bennük egy 
kis nyitottság, érzékenység az evangéli-
um felé. Éppen ezért fogott össze a Zuglói 
és a Péceli Gyülekezetből álló körzet is, 
hogy több alkalommal is megszólíthassa 
az embereket az adventi időszakban Isten 
üzenetével.

December 4én összegyűltek a péceli 
lakosok, hogy részt vegyenek a második 
adventi gyertyagyújtáson Pécel főterén. 
Az ünnepi alkalom szervezője a Hetedna-
pi Adventista Egyház Zugló–Pécel körze-
te volt. Őszintén ünnepeltük a Szentlélek 
hatalmát, amikor azt láttuk, hogy több 
mint 70 ember jelent meg, akiknek 80%a 
nem adventista volt. Persze sok személyes 
előkészületi munka előzte meg ezt az al-
kalmat is, amiért szintén hálásak voltunk 
– ez is kellett ahhoz, hogy így megteljen 
a város főtere.

Dr. ŐszFarkas Ernő felvezetője után 
a két gyülekezet lelkészeiből és tagságá-
ból álló csapat Panov apó karácsonyi tör-
ténetét adta elő, amelyben az evangélium 
üzenetét megfogható módon, egy színda-
rabban és kórusművekben adhattuk át a 
jelenlévőknek. A jelenlévők megismerhet-
ték, hogy Isten ott talál meg minket, ahol 
vagyunk – a szükségleteinkben, figyelve 
azokra is, akik magányosak az ünnepek 
alatt. Továbbá Isten arra hív minket, hogy 
mi is forduljunk oda egymáshoz és a rá-
szorulókhoz a tőle kapott önzetlen szere-
tettel.

Az alkalom után dr. ŐszFarkas Ernő 
Horváth Tibor polgármesterrel meggyúj-

totta a második adventi gyertyát. Ezután 
beszélgetésekben, közös étkezésben és 
teázásban kapcsolódhattunk Pécel lako-
saihoz.

A gyertyagyújtáshoz kötődött egy má-
sik hasonló körzeti program is. December 
17én délután a körzet egy meghitt, betle-
hemi családos élményt hozott el a péceli 
gyülekezet parkolójába érkező érdeklő-
dőknek, amiben testközelből megtapasz-
talhatták a betlehemi csodát, mely szerint 
Isten testté lett, ide költözött közénk a 
földre, és a bűnös emberiség barátja és 
önfeláldozó Megváltója lett.

A látogatók egészen bevonódtak a 
történetbe, ahol a beöltözött szereplőkön 
és angyali kórusműveken keresztül meg-
ismerhették Jézus szüleit, a betlehemi fo-
gadósokat, a távolkeleti bölcseket, a ha-
talomvágyó Pilátust, az angyalok csodála-
tos énekeit, és egy igazi kis bárányt; rajtuk 
keresztül Isten örömhírét tapasztalhatták 
meg. Ezután közös kézműveskedés, játék, 
friss pogácsa és forró tea mellett volt lehe-
tőség beszélgetni, kapcsolódni. 

Hisszük, hogy ez az adventi időszak 
nagyszerű lehetőség volt arra, hogy meg-
mozduljon az egész körzet, hogy meg-
érintsünk egy gyógyulásra vágyó világot 
Isten megváltó és helyreállító üzenetével.

H. Zs.

Ünnepi missziós események  
a Zugló–Pécel körzetben

Fotó: csizmadia G
erGely

KórusszolgálatKórusszolgálat

Meggyújtják advent 2. gyertyáját PécelenMeggyújtják advent 2. gyertyáját Pécelen

Pánov apóPánov apó

A szolgálattevők csapataA szolgálattevők csapata
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Egy támogatónk egy pályázati kiírásra 
hívta fel a figyelmünket novemberben: 
a HP Inc. laptopokat adományoz a hábo-
rús agresszió elől menekülő gyermekek 
és családjaik, valamint az őket támogató 
szervezetek, oktatási intézmények számá-
ra. Az eszközöket az International Step 
By Step Association szervezeten keresztül 
a Business Coalition for Education ado-
mányozza, melynek a HP Inc. is a tagja. 
Az adomány elosztását Magyarországon a 
Partners Hungary Alapítvány végzi.

A jelenleg is folyó, menekülteket tá-
mogató programunkban, melyet az ENSZ 
Migrációs Szervezetével (UN IOM) közö-
sen hajtunk végre, nagyjából 130 személyt 
segítünk. Közöttük sok a főként általános 
iskolás gyermek. Általában véve a helyi 
oktatási intézmények befogadták őket, 
ám megfelelő eszköz segítségével anya-

nyelvükön is bekapcsolódhatnak az ukrán 
oktatásügy által szervezett online órákba. 
Természetesen a magyar iskolákba járó 
gyermekek is több olyan feladatot kapnak, 
melyhez szükséges valamilyen informati-

kai eszköz. Ennek a szükségletnek a keze-
lésére pályázta meg az ADRA Adventista 
Fejlesztési és Segély Alapítvány a Partners 
Hungary Alapítvány pályázati kiírását. 

A kedvező elbírálás következtében 
29 db laptopot nyertünk, melyből 24 db
ot adunk át a menekült gyermekeknek, 4 
db eszköz pedig a programban dolgozó 
munkatársainkhoz került tevékenységük 
támogatására. A pályázaton nyert eszkö-
zök teljesen újak, segítségükkel az ADRA 
munkája is hatékonyabbá válik.

Sitkei Zoltán
ügyvezető igazgató

A korábbiakban már beszámoltunk arról, 
hogy az ENSZ Migrációs Szervezetével 
(UN IOM) közösen menekülteket segítő 
programot hajtunk végre a fővárosban, 
melynek során szállodai szobákat bizto-
sítunk a rövid ideig itt tartózkodóknak, 
illetve hosszabb távú szállásokat is azok-
nak, akik szeretnének tartósabb ideig Ma-
gyarországon lenni vagy letelepedni. 

A munka során alapszintű ellátást is 
biztosítunk a szállásokon kívül: heti egy 
alkalommal részesülnek étkezési utal-
ványban, illetve tisztasági csomagban. Az 
eredeti tervek szerint 2022. november 30
án lezárult volna a program, ám a szükség-
letek és a lehetőségek úgy hozták, hogy 
partnerünk 2023. március 31ig meghosz-
szabbította a programot. Az ENSZ mun-
katársai közben azon dolgoznak, hogy a 
családok önálló életet tudjanak kezdeni: a 
felnőttek elhelyezkedjenek, a gyermekek 
folyamatos oktatásban részesüljenek és 
képesek legyenek saját egzisztencia ki-
alakítására. Ebben a nyelvi nehézségek, 
illetve a menekültekkel szembeni előíté-
let nehézséget jelent, pl. nagyon nehezen 
találnak albérletet. 

A folyamatot az ADRA munkatársai 
is segítik a szállások felügyeletével, az 
alapszintű támogatás biztosításával és 
személyszállításban történő segítségnyúj-
tással. 130 személy részére biztosítunk 
így folyamatosan segítséget.

Sitkei Zoltán
ügyvezető igazgató

Az ADRA Adventista Fejlesztési és Segély 
Alapítványlehetőséget kapott  együttmű-
ködő partnerével, az ELTE Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Karral, hogy 2022 no-
vemberében részt vegyen egy különleges 
pályázaton. Az Afrika Sztorik Egyesület 
2021ben jött létre, melynek célja, hogy 
bemutassa KeletAfrika és DélAfrika vad-
világát, valamint segítse az ott tevékenyke-
dő szervezetek munkáját.

A szervezet az idei évben is pályáza-
tot írt ki a következő kategóriákban: az év 
női önkéntese, az év férfi önkéntese, az év 
szervezete, az év története. Ez utóbbi kate-

góriában adtuk be partnerünkkel a pályázati 
anyagot, ami jelen esetben egy videóanyag 
volt, melyet a Kenyában 2022. évben indult 
SUNCEP fogyatékossággal és különleges 
igényű gyermekek oktatásával kapcsolatos 
projektünkről készítettünk. A projekt részt-
vevői személyes tapasztalatukat mondták 
el, képekkel illusztrálva a kenyai Migori 
megyében végzett munkát, melynek so-
rán az ott kiválasztott 5 általános iskolát 
indítottuk el azon az úton, hogy inkluzív 
oktatás keretében tudják fogadni a fogya-
tékossággal élő, illetve különleges igényű 
gyerekeket, és nekik megfelelő szintű szol-
gáltatást nyújtsanak. 

Az anyag elkészülését dr. Márkus 
Eszter, a kar dékánhelyettese fogta össze. 
Izgalommal vártuk a decemberi díjátadót, 
amelyen elnyertük az év története kate-
góriájának díját. A zsűri által választott 
díjazottként egy gravírozott díjban része-
sültünk. 

A nyertes pályamű az alábbi linken te-
kinthető meg: https://www.youtube.com/
watch?v=U1HSFSqCSU4&ab_chan-
nel=ADRAHungary

Sitkei Zoltán
ügyvezető igazgató
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A D R A  h í r l e v é l

Afrika Sztori Díj – 2022

Hordozható számítógépek menekült 
diákok részére

Folytatódik  
a menekültekért  
végzett munka


