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Unióelnöki bevezető

Isten terve – ember terve
2

014 a választások éve. Egyházunk életében ritkán – csak 15 évente – fordul elő, hogy egy ugyanazon évben van
unió- és egyházterületi konferencia is. Emellett hazánkban politikai választások is vannak idén: országgyűlési, önkormányzati és Európai Uniós választások is.
Sokéves tapasztalat, hogy a hazánkban, a nagyvilágban történő politikai események nagyon sokszor befolyásolják
közösségünket, hiszen a politikai pártok módszereit, kommunikációját látva testvéreink egy része azt gondolja, hogy az
egyházban is helyénvaló mindaz, ami a társadalomban zajlik; néha akarva vagy akaratlanul is követjük a társadalmi mintákat. Most azonban arra szeretnénk hívni testvéreinket, hogy tekintetünket emeljük magasabbra: Vegyük észre az elmúlt
évek eseményeiben Isten terveit, tetteit!
Öt évvel ezelőtt, amikor vezetői szolgálatunkat elkezdtük, nagy tervekkel, elhatározásokkal indultunk útnak. Igyekeztünk a lehető legnagyszerűbb formában, a világközösséggel összhangban megalkotni terveinket. Utunk során azonban fel
kellett ismernünk, hogy Isten Lelke néha más utat mutat. Vannak olyan dolgok, melyeket meg lehetett valósítani, másokat
pedig nem. Voltak utak, melyekre nem lehetett rátérni, máshol pedig új lehetőségek nyíltak. Vezetőként az volt a feladatunk, hogy nyitott szívvel és lélekkel figyeljünk Isten Szentlelkének irányítására, hogy merre nyit ajtót számunkra. Az Isten
által megnyitott ajtókon pedig be kell menni.
Öt éve, a beiktatási istentisztelet alkalmával saját terveinket hasonlítottam össze Isten terveivel. Az unió vezetése az
elmúlt években rendkívül fontosnak tartotta: legyünk képesek megérteni, felismerni Isten terveit, legyünk elég erősek,
hogy – ha szükséges – tudjunk változtatni a saját terveinken. Egyszóval, legyünk Isten által vezethető vezetők.
A következő oldalakon ezt szeretnénk bemutatni. Elsősorban nem a meg nem valósult tervekről fognak szólni a beszámolók, hanem arról, amit Isten cselekedett az elmúlt öt évben a Magyar Unió szolgálata által. Szeretnénk bemutatni,
hogy hogyan láttuk Isten vezetését a Magyar Unió életében.
Természetesen egy ilyen beszámoló egyszerre objektív és szubjektív. Objektív, mert azokat az eseményeket tartalmazza, amelyek megtörténtek, és szubjektív, mert a jelentést tévő saját szemüvegén keresztül láttatja az eseményeket, melyeket
fontosnak tart.
Kívánom, hogy az olvasó számára is legyen egyszerre objektív és szubjektív a jelentés: lássuk meg tényként Isten tetteit,
és indítson bennünket még odaadóbb és engedelmesebb szolgálatra egyen-egyenként!

Ócsai Tamás
unióelnök

„Most azért, oh mi Istenünk, vallást teszünk előtted, és dicsérjük a te dicsőséges nevedet”
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Unióelnöki beszámoló

A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának
küldetése, hogy a Magyar Unió területén minden
embernek hirdesse Isten szeretetének örökkévaló
evangéliumát a Jelenések 14:6-12-ben található hármas
angyali üzenet összefüggésében, segítve őket, hogy
Jézus Krisztust személyes Megváltójuknak fogadják el,
egyesüljenek Krisztus maradék egyházával, Őt, mint
Urukat szolgálják, és felkészüljenek közeli, valóságos
visszajövetelére (A HUC 2010. december 4-én elfogadott
küldetésnyilatkozata).

A

z elmúlt öt esztendőben számos gyülekezetünk ünnepelhette fennállásának 90–100,
sőt a Békéscsabai Gyülekezet a 110. évfordulóját. Ez azt jelenti, hogy több mint egy
évszázada vagyunk jelen a magyar társadalomban. Minden jubileum nagyszerű lehetőség volt, hogy elgondolkodjunk, megfelelő erővel képviseljük-e üzenetünket a világban.
A jubileumi alkalmak közül kiemelkedő volt, amikor a Duna Unió elindulásának 100. évfordulójára emlékeztünk 2013 tavaszán. A jeles alkalmon vendégünk volt Ted Wilson és felesége, a Generál Konferencia elnöke, Bertil Wiklander, a TED elnöke, valamint a környező
uniók, egyházterületek vezetői. A rendezvényen mintegy kétezer testvér vett részt. Ezen a napon a világközösség elnöke találkozott Magyarország egyházakért felelős államtitkárával is.

,,

Az elmúlt ciklus egyik legnagyobb próbatétele
az egyházi törvény körül kialakult helyzet volt.
Feladatunk volt az egyház és a vallásszabadság elveit,
érdekeit elvhűen képviselni az állam előtt.

,,

Az elmúlt ciklus egyik legnagyobb próbatétele az egyházi törvény körül kialakult helyzet
volt. Feladatunk volt az egyház és a vallásszabadság elveit, érdekeit elvhűen képviselni az
állam előtt. Ezzel a tudattal vettünk részt a törvény előkészítésében, amely azonban politikai
okok miatt nem került előterjesztésre, így történhetett meg, hogy átmenetileg elveszítettük
egyházi státuszunkat. Csodálatos volt megtapasztalni, hogy a testvéri közösség milyen hitről
és Isten iránti bizalomról tett bizonyságot, amikor harcba indult térdein Isten akaratának
teljesedéséért. Vezetői szolgálatomban ebben az időben nagyon sok erőt kaptam a testvérek
által elmondott imádságok, bátorító telefonhívások és segítő szándékú beszélgetések által.
Hiszem, hogy közösségünk megerősödve került ki ebből a próbából.
A Magyar Unió vezetésében kiemelkedő missziós feladatunknak tartottuk, hogy a lehetőségeket kihasználva – az egyház küldetését szem előtt tartva – növeljük a társadalmi jelenlétet, ismertségünket és elismertségünket az országban.
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Unióelnöki beszámoló

Egyházunk vezetői is (balról jobbra: Ted N. C. Wilson, a Generál Konferencia elnöke, Bertil Wiklander, a Transzeurópai Divízió elnöke,
valamint Jóhann Jóhannsson, a divízió pénztárosa) velünk együtt ünnepeltek a Duna Unió 100 éves jubileumi alkalmán, és Isten
Igéjével tanácsolták a mintegy kétezres ünneplő gyülekezetet

Társadalmi kapcsolataink erősítése érdekében aktívan
vettünk részt a Magyar Bibliatársulat munkájában, számos
kezdeményezéssel gazdagítva a Bibliatársulat szolgálatát.
Személyesen igyekeztem bekapcsolódni a Keresztény–Zsidó Társaság munkájába, valamint személyes, elvhű és jó
kapcsolatot ápoltam kormányzati
vezetőkkel, országgyűlési képviselőkkel és egyházak vezetőivel.
Egyházunk társadalmi szerepvállalása érdekében a meglévő
szociális intézményeink mellett további területeken indítottuk el szolgálatunkat. Tass és Gyula mellett
4 családi napközi, egy óvoda, egy
általános iskola, egy családok átmeneti otthona és 2 nevelőszülői hálózat segíti küldetésünket. Ezek az intézmények teljes mértékben állami
normatívából működnek. A vezetés
folyamatosan arra törekedett, hogy
minden intézményben érvényesüljön az egyház értékrendje.
Az Adventista Teológiai Főiskola továbbra is az egyetlen felsőoktatási intézményünk, amely éppen
ezekben a napokban kell szembenézzen mind az állami,
mind pedig a belső, egyházi (Generál Konferencia) akkreditációval. A folyamatosan változó finanszírozási szabályok, a relatíve alacsony diáklétszám sokszor nehézzé tették
a működést, de az egyházterületekkel közösen sikerült a
működés feltételeit biztosítani. A főiskola az alapképzésen

,,

túl új szakirányok bevezetésével, a gyülekezeti vezetők képzésével, valamint tudományos konferenciák szervezésével
is kivette részét az egyház küldetéséből.
Az ADRA, miután az előző ciklusban bizalmi válságba
került, alapozó építkezésbe kezdett, melynek keretében az
átlátható és elszámoltatható gazdálkodást, a gyülekezeti tagság bizalmának visszaszerzését, valamint a
szeretetszolgálat társadalmi ismertségét tűztük célul magunk elé. Ennek eredményeképpen az ADRA jó
úton halad a cél elérésére.
Vezetői szolgálatunkban különösen nagy hangsúlyt fektettünk
arra, hogy testvéreink szolgálatát összekapcsoljuk a világegyház
célkitűzéseivel. A Generál Konferencia lelkiségi és missziós kezdeményezéseit igyekeztünk a lehető
leggyorsabban megismertetni testvéreinkkel, és a helyi lehetőséghez
adaptálva a gyakorlati missziómunkában felhasználni. Bekapcsolódtunk testvéreinkkel a „Nyújtsd
ki a kezed!” missziós stratégiai
programba, a „Megújulás és reformáció”, „Megújulás Isten
Igéje által”, „Megújulás és keresztény élet”, „Nagy reménység” és „Nagyvárosi misszió” programokba; a testvéreinket,
gyülekezeteinket lelkesítve segédanyagokat készítettünk,
képzéseket tartottunk. Ennek érdekében szerveztük meg
ezekkel a témákkal Balatonlellén minden évben a misszió-

Vezetői szolgálatunkban
különösen nagy hangsúlyt
fektettünk arra,
hogy testvéreink
szolgálatát összekapcsoljuk
a világegyház
célkitűzéseivel.

„Most azért, oh mi Istenünk, vallást teszünk előtted, és dicsérjük a te dicsőséges nevedet”
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konferenciát, a körzeteket látogatva a hitéleti konferenciákat, lelkészértekezleteket. Programjainkat számos jelentős
előadó támogatta, többek között Armando Miranda, a GK
alelnöke, aki a Megújulás és Reformáció Bizottság elnöke,
Jon Paulien, a Loma Linda Egyetem Teológiai Fakultásának
vezetője, ifjúsági lelkészek az USA-ból és Angliából.
A gyermekek, fiatalok nevelését és szolgálatba állítását
továbbra is az egyik legkiemelkedőbb célkitűzésünknek
tartjuk. Szükségesnek látjuk, hogy a nagyszerűen megszervezett programokon túl a gyülekezetek befogadók legyenek, ugyanakkor az ifjúsági vezetés erősítse a fiatalokat
az adventista identitásuk megőrzésében, missziós elkötelezettségükben.
Az egyház minden tevékenységének a misszióra kell
irányulnia, azt kell szolgálnia. Természetesen egy unió sokszor nem tud olyan közvetlen missziómunkát végezni, mint
egy gyülekezet, mert nem is ez a feladata, de tudja eszközeivel, intézményeivel támogatni a gyülekezetek küldetését.
Arra bátorítottuk az intézményeket, osztályokat, hogy ne
csupán a képzésekkel, szakmai háttérrel segítsék az egyház
szolgálatát, hanem közvetlen módon kapcsolódjanak be az
evangélium hirdetésébe. Ez a legtöbb osztály és intézmény
esetében sikerült is, nagyszerű programokkal szólítva meg
az ország lakosságát.
Személyesen a Salgótarjáni Gyülekezet missziós programjába, valamint a Hódmezővásárhelyi Gyülekezet evangelizációjába kapcsolódtam be, továbbá az ATF felkérésére
a Bibliai Szabadegyetemen tartottam előadásokat számos
helyszínen, valamint a Biblia Levelező Iskola nyári táborainak szervezésébe és az előadások megtartásába kapcsolódtam be.
Az elmúlt öt év egy másik fontos célkitűzése volt, hogy
a Magyar Unió minden szervezeti egysége és intézménye
megtalálja helyét és küldetését az egyház szolgálatában. Ennek érdekében rendszeresen tartottunk elnökségi és vezetői

értekezleteket, ahol legalább negyedévente egyeztettük az
előttünk álló feladatokat, közös álláspontot alakítottunk ki,
hogy az egyház egységei egységesen tudják végezni szolgálatukat. A vezetői értekezleteken pedig a Generál Konferencia és divízióüléseken megismert programokat adtuk
át munkatársainknak, az intézmény- és osztályvezetőknek.
Rendszeresen igyekeztem személyesen is az egyházterületi
lelkészértekezletek programjába is bekapcsolódni, felkérés
esetén tájékoztatást adni az aktuális kérdésekről, a világközösség célkitűzéseiről.
A tájékoztatás felelősség, ugyanakkor kötelesség is
az egyházvezetés részéről. Ennek érdekében folyamatosan jelentettük meg az AdventInfo című kommunikációs kiadványt. Ebben a ciklusban sikerült hivatalosan is
megegyeznünk az Adventist World szerkesztőségével egy
negyedévente megjelenő válogatás kiadásáról. A lap mellékleteként pedig megjelenik a HIT és ÉLET című lap, melyet magyar munkatársaink írásaiból állítunk össze.
Nagy kihívás volt az unió számára a korábbi T-Mobile szerződések újragondolása. Sajnos a flottás telefont
használó testvéreink közül többen „elfelejtették” befizetni
számláikat, ezzel több milliós kárt okozva az uniónak. Több
évet vett igénybe, amíg sikerült olyan új szerződést kötni,
amellyel ezt ki lehet küszöbölni. Most már testvéreink egy
úgynevezett partneri konstrukcióban tudnak ingyenesen
egymással kommunikálni.
Hálásak vagyunk testvéreink hűségéért, melyet az adományokban és a tizedfizetésben mutattak meg. Ennek eredményeképpen az elmúlt konferenciai ciklus során sikerült
folyamatosan az anyagi stabilitást megőrizni. Ezt nehezítette ugyan, hogy néhány intézményünk anyagi gondokkal
küzdött, és az uniónak kellett helyt állnia. Sikerült ugyanakkor az Élet és Egészség Kft. tartozását kiegyenlíteni,
amely nemcsak anyagi, de erkölcsi teherként is ott lebegett
felettünk.

Missziókonferenciáink meghívott előadói voltak (balról jobbra): Armando Miranda, a Generál Konferencia alelnöke, Jon Paulien teológus és Filip Milosavljevic, amerikai ifjúsági lelkipásztor (a képen feleségével)
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A ciklus elején összevontuk a Reménység Evangelizációs Központot az Advent Kiadóval. Később be kellett
látnunk, hogy ez az összevonás életképtelen volt, ezért
2012-től külön folytatja szolgálatát a két egység: a REK osztályként, a kiadó pedig továbbra is intézményként.
Mára egyértelművé vált, hogy az anyagi erőforrásainkat sohasem a status quo alapján kell szétosztani, hanem a
szükségletek szerint.
Lehetőségünk volt számos pályázatban részt venni,
mind állami, mind pedig egyházi (divízió, Generál Konferencia) kiírások alapján. Ennek eredményeképpen sikerült
megújítani Balatonlellén a faházakat, teljes belső festést
végezni az unióközponton, a kormányzat támogatott táborokat és beruházási programokat. A divízió és a Generál
Konferencia is számos kreatív pályázatunkat, kezdeményezésünket értékelte támogatásra méltónak, lehetővé téve
mások számára is, hogy az ötleteket használják.
Nemzetközi kapcsolatainkat erősítettük a határon túli
magyarok szolgálatának segítésével. Szlovákiai (Felvidék),
ukrajnai (Kárpátalja), romániai (Erdély), szerbiai (Vajdaság) magyar ajkú testvéreinkkel igyekeztünk jó kapcsolatokat ápolni, megállapodásokkal evangelizációkkal, előadásokkal, képzésekkel, irodalommal segíteni munkájukat.
A konferenciai ciklus egyik legnagyobb várakozása a
Keresztény Advent Közösség és a Magyar Unió egymással
való kapcsolata volt. A KERAK vezetésével a kezdeti udvariassági találkozóval és egy-egy helyi ügy egyeztetésével
kezdődtek a kapcsolatok. Örömmel tapasztaltuk azonban,
hogy nem csupán a vezetés szintjén jelentek meg a várakozások, hanem a gyülekezetek és személyes kapcsolatok
szintjén is. Az elmúlt évek alatt egyre jobban ismerjük
egymást, egymás gondolkodását és értékeit. A KERAK-kal
való tárgyalásokban a GK részéről Ben Schoun alelnök és
a TED részéről Bertil Wiklander elnök és Raafat Kamal elnökségi tag testvérek segítették a munkánkat. Az unió elnöksége az egyházterületek elnökeivel közösen vett részt
a megbeszéléseken. A közeledés folyamatát erősíti, hogy
mindkét egyházterület kifejezte nyitottságát aziránt, hogy
a gyülekezetek egymást meglátogatva, kölcsönös szolgálatokkal ismerjék meg egymást. Ennek erősítése érdekében
szerveztünk közös lelkészértekezletet Balatonlellén, ahol
mintegy 80 lelkipásztor vett részt a két közösségtől. A Zenei
Osztály által szervezett adventista felekezetközi kórus- és
zenekari találkozók szintén a párbeszédet és egymás jobb
megismerését és megértését segítették.
A hála szavaival szeretném beszámolómat zárni. Isten
iránti hálával gondolok vissza az elmúlt öt évre, amikor
személyes életemben megtapasztalhattam Isten kegyelmét.
Hiszem, hogy növekedhettem, erősödhettem hitemben.
Családom számára rendkívül nehéz időszak volt, hiszen
két kamasz fiam vált felnőtté, miközben sokkal kevesebb
energiám maradt rájuk, mint kellett volna. Éppen ezért
vagyok hálás, hogy a gyülekezetben, az egyházban otthon
érzik magukat, szolgálnak és Istent dicsőítik. Különös kegyelemként éltem meg, hogy nagyobbik fiamat én keresztelhettem meg a Balatonban. Ebben hatalmas szerepe van
feleségemnek, aki nem csak feleség és édesanya volt ebben
az időszakban, hanem munkatársam, tanácsadóm és leg-

„Most azért, oh mi Istenünk, vallást teszünk előtted, és dicsérjük a te dicsőséges nevedet”



Vezető testvéreink közös megbeszélésre hívták a KERAK képviselőit 2012.
augusztus 29-én, Pécelen. A megbeszélésen a TED részéről Bertil Wiklander
divízióelnök, Raafat Kamal elnökségi tag, a KERAK részéről Cserbik János elnök, Bodolai Zoltán titkár, valamint Végh József és Stramszki István testvérek
vettek részt. A Magyar Uniót Ócsai Tamás unióelnök, valamint Ősz-Farkas Ernő
és Hegyes-Horváth Géza egyházterületi elnökök képviselték.

főbb kritikusom is. Hálás vagyok munkatársaimért, közvetlen tisztviselőtársaimért, az Unióbizottság tagjaiért, az
iroda minden munkatársáért, a lelkipásztori közösségért,
a gyülekezetek tagjaiért, akik elhordozták gyarlóságaimat,
kipótolták hiányosságaimat és támogatták munkámat. Köszönöm az elmondott imákat, a telefonhívásokat, a leveleket, személyes beszélgetéseket.
Mindenek felett azonban Istennek tartozom hálaadással, hogy erőt adott, hordozott, megőrzött és tapasztalatokkal gazdagított, és vezette ezt a közösséget.
Abban a reményben fejezem be jelentésemet, hogy az
elmúlt öt év alatt szolgálatommal Isten dicsőségét szolgálhattam, hozzájárulhattam a Hetednapi Adventista Egyház
Magyar Uniója küldetésének teljesítéséhez.

Ócsai Tamás
unióelnök
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Uniótitkári beszámoló

„Annakokáért a lecsüggesztett kezeket és az ellankadt
térdeket egyenesítsétek föl, és lábaitokkal egyenesen
járjatok…”
Zsidók 12:12-13/a

2

009-ben a Magyar Unió választókonferenciáján megválasztásra került az Unióbizottság tagsága: Ócsai Tamás, Tóth Sándor, dr. Zolyomi Renáta Edit, dr. Ősz-Farkas Ernő,
Hegyes Horváth Géza, dr. Abaházi Attila, Vízhányó Károly, dr. Simon Előd, Laiszné
Nagy Annamária, Ócsai József, ifj. Horváth Ferenc, ifj. Németi Lajosné, Labancz Imréné. A
két uniókonferencia közötti időszakban ez a bizottság kapott felhatalmazást, hogy a tagság
nevében eljárjon, döntéseket hozzon. Az Unióbizottság az öt év alatt 38 alkalommal ülésezett,
és ezeken az üléseken mintegy 1000 határozat született. Időközben Németi Lajosné ideiglenesen külföldre költözött, ezért helyét az Unióbizottságban Pörneki Attila vette át. 2012-ben az
Unióbizottság úgy döntött, hogy egy körzeti lelkipásztort választ, aki hozzászólási joggal, de
szavazati jog nélkül képviseli a körzeti lelkészeket a bizottságban. A választás Simon László
lelkipásztorra esett.
Az Unióbizottság bizonyos kérdésekben a döntést az Unió Operatív Bizottságára delegálta. Az Operatív Bizottság tagjai az öt év alatt: Ócsai Tamás, Tóth Sándor, dr. Zolyomi Renáta
Edit, Kiss Virág és dr. Abaházi Attila voltak. Az Operatív Bizottság az öt év alatt mintegy 50
alkalommal ülésezett, és ezeken az üléseken 800 határozat született.
A Magyar Unió az elmúlt öt évben igyekezett minden területen a világszéles Hetednapi
Adventista Egyház szerves részeként élni az életét. Ez a titkári munkában is érvényre jutott.
Folyamatos és rendszeres volt a kapcsolat a Transzeurópai Divízió titkárságának munkatár-

,,

A Magyar Unió az elmúlt öt évben igyekezett minden
területen a világszéles Hetednapi Adventista Egyház
szerves részeként élni az életét.
Ez a titkári munkában is érvényre jutott.

,,

saival. Az uniótitkár is részt vett évente a Transzeurópai Divízió bizottságának éves ülésén,
az uniótitkárok értekezletén a divízió központjában, és Németországban, az uniótitkárok továbbképzésén. 2013-ban bevezetésre került, hogy az uniótitkárok munkáját a divízió titkára
a Generál Konferencia segédtitkárával és egy kiválasztott uniótitkárral ellenőrzi és értékeli.
2014 januárjában a dán uniótitkár munkájának értékeléséhez a magyar unió titkárát kérték
fel.
A hagyományos papír alapú titkári jelentők helyett bevezetésre került egy internetes felületen történő titkári jelentés, mely a „MyReport” nevet viseli. Az egyházterületek titkárai egy
internetes felületre írják be a gyülekezetek jelentőinek összesített adatait, így az unió titkára
és az e fölötti szervezeti szinteken lévő titkárok csak ellenőrzik az adatokat, de az összesítéseket, számításokat már egy számítógépes program végzi el. Jó néhány unió már a következő
lépést is megtette, és a helyi gyülekezetek is ezt a rendszert használják, így náluk már az
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Gyülekezeti
tagok száma
a negyed
elején

2009
2010
2011
2012
2013
Összesen

Gyülekezeti
csoportok

Szervezet

Gyülekezetek
száma

A Magyar
Unió 2009–2013.
taglétszámjelentése
A MAGYAR
UNIÓ 2009 évi
- 2013.
évi taglétszámjelentése

110
105
106
105
105

30
24
24
18
18

4676
4690
4665
4672
4715

Taglétszám növekedés az évek során
Korrekció
Keresztség Hitvallás
+

0
0
0
1
0
1

145
132
148
129
115
669

Taglétszám csökkenés az évek során

Levél

Korrekció
_

Levél

Halál

Tagság
megszűntetése

Törlés

132
123
136
116
81
588

0
1
0
0
5
6

136
119
136
96
100
587

74
97
78
85
104
438

45
66
41
27
16
195

21
12
39
14
32
118

10
15
17
19
29
90

A Magyar Unió
taglétszáma 1999–2014
Az Únió taglétszáma 1999 - 2014
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A két egyházterület taglétszáma 1999–2014
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Tiszavidék
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egyházterületi titkárnak sem kell összesítő jelentéseket készíteni. Ha Magyarországon is bevezetnénk, hogy minden
gyülekezet elektronikus úton vezeti a tagnyilvántartást, akkor teljes egészében bekapcsolódhatnánk az egyházi rendszerbe, és már a területi titkároknak sem kellene jelentőket
készíteni. Szintén új dolog a jelentésekben, az istentiszteleti
látogatottság, illetve a szombatiskolai látogatottság felmérése minden negyedév második, illetve hetedik szombatján.
A taglétszám alakulása: 2009. január 1-jén a Magyar
Unió taglétszáma 4676 fő volt, 2014. január 1-jén pedig

„Most azért, oh mi Istenünk, vallást teszünk előtted, és dicsérjük a te dicsőséges nevedet”



2007

2008

2009

2010

2011

2012

4683 fő, vagyis 5 év alatt 7 fővel növekedett a létszám. Ez
a szám azonban az öt év alatt jelentős ingadozást mutatott,
hiszen egy évvel ezelőtt például 4715 volt a taglétszám. Egy
hosszabb időperiódust tekintve azt látjuk, hogy 15 éve 4438
fő volt a tagok száma, tehát 15 év alatt 230 fővel növekedett
az adventisták száma Magyarországon. Érdekes lehet egy
nemzetközi kitekintés is: a Transzeurópai Divízió területén
mindössze 4 olyan unió van, ahol nem csökkenőben van a
taglétszám, és ezeknek is a többsége olyan ország, ahol nagy
méretű a bevándorlás, és a növekedést elsősorban a beván-

11

A Transzeurópai Divízió országainak létszámadatai
HUC = Magyar Unió

dorlók adják. A Magyar Unió két egyházterületből áll, és a
jelenlegi 4683 egyháztag úgy oszlik meg a két egyházterület között, hogy a Dunamelléki Egyházterület taglétszáma
2616, míg a Tiszavidéki Egyházterület taglétszáma 2067. Ez
a taglétszám a Dunamelléki Egyházterületnél egy jelentős
tagrevízió mellett is 56 fős létszámnövekedést jelent, míg
a Tiszavidéki Egyházterület létszáma 49 fővel csökkent az
elmúlt 5 esztendő alatt.
Az elmúlt öt év alatt 669 személy csatlakozott keresztséggel egyházunkhoz, ami éves szinten átlag 134 főt jelent.
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Ez az átlag valamivel magasabb, mint az elmúlt 15 év átlaga. Érdekes megfigyelni, hogy gyülekezeti tagjainknak
majdnem a fele kevesebb, mint 15 éve keresztelkedett. 387
személy keresztelkedett a Dunamelléki Egyházterületnél
és 282 személy a Tiszavidéki Egyházterületnél. További 90
személy hitvallással csatlakozott egyházunkhoz az elmúlt 5
év alatt.
Sajnos folyamatos és egyre növekvő azoknak a testvéreknek a száma, akik elalszanak az Úrban. Az elmúlt öt
esztendőben összesen 438 halálozás volt a Magyar Unió
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területén, nagyjából egyforma arányban a két egyházterületen. Ez azt jelenti, hogy az ötéves ciklus alatt gyülekezeti
tagjaink egy tizede elhalálozott, tehát nagyon erős gyülekezeteink elöregedése. Ugyanakkor egy erőteljes ifjúság is jelen van egyházunkban, ami bizakodással tölt el bennünket.
Gyülekezeti tagjaink a ciklus elején 110 gyülekezetben
élték meg hitéletüket, ebből 55 volt a Dunamelléki Egyházterülethez tartozó és 55 a Tiszavidéki Egyházterülethez
tartozó gyülekezet. Jelenleg 104 gyülekezetünk van, 51 a
Dunamelléki és 53 a Tiszavidéki Egyházterületen.

Jelentős növekedés történt az egyház intézményeinek
számában. Az ATF, az ADRA és az Advent Kiadó mellett
a ciklus elején két öregotthonunk volt, most 2014-ben az
ATF, az ADRA és az Advent Kiadó mellett működő Adventista Diakóniai és Humán Szolgáltató Központ 14 intézményt foglal magába.

Az alkalmazottak számának
alakulása
Alkalmazottak száma

2009

Az intézmények számának
alakulása
2009

2014

Egyházterületeknél
Unió és intézményei

ADRA

ADRA

Összesen

ATF

ATF

Advent Kiadó

Advent Kiadó

Reménység Evangelizációs Központ

Reménység Evangelizációs Központ

Öregek Szeretetotthona, Tass

Öregek Szeretetotthona, Tass

Adventista Szeretetotthon, Gyula

Adventista Szeretetotthon, Gyula

Intézmények számának növekedése

Hidasi Adventista Házi Segítségnyújtó
Szolgálat
Csipet Csapat Családi Napközi,
Hódmezővásárhely
Napraforgó Családi Napközi I., II., III.
Ráckeve
Hazafelé Nevelőszülői Hálózat,
Budapest

2014

52
67

50
182

119

232

Ez az intézményi bővülés természetesen magával hozta
az egyház dolgozói számának jelentős emelkedését is. 2009ben a Hetednapi Adventista Egyházzal munkaviszonyban
álló személyek száma 119 volt, ebből ötvenketten a két egyházterületnél voltak alkalmazásban, főleg lelkészek, míg az
uniónál és intézményeinél 67 fő dolgozott. 2014 januárjában a Hetednapi Adventista Egyházzal munkaviszonyban
álló személyek száma 232-re növekedett, ebből 50 fő a két
egyházterületnél van alkalmazásban, főleg lelkészként, az
uniónál és intézményeinél pedig 182-re, csaknem háromszorosára emelkedett a dolgozók száma.

Reménység Nevelőszülői Hálózat,
Nágocs
Reménység Családok Átmeneti Otthona,
Nágocs
Tiborszállási Péchy László Adventista
Általános Iskola
Tiborszállási Nyitnikék Adventista Óvoda
MentŐ Mentáliroda

Tóth Sándor
uniótitkár

Balatonlellei Konferenciaközpont

„Most azért, oh mi Istenünk, vallást teszünk előtted, és dicsérjük a te dicsőséges nevedet”
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Uniópénztárosi beszámoló

„Sokat cselekedtél te, Uram Istenem, a te csodáiddal
és terveiddel mi érettünk; semmi sem hasonlítható
hozzád; hirdetném és elbeszélném, de többek, semhogy
elszámlálhatnám.”
(Zsoltár 40:6)

A

z elmúlt időszak minden napján Isten vezetését éreztük a pénzügyekben. Kérdések,
félelmek voltak bennünk a ciklus elején, de azzal a bizonyossággal végeztük a munkánk, hogy Isten a szükséges anyagi forrásokat is kirendeli. Visszatekintve elmondhatjuk, hogy pénzhiány miatt egyetlen missziós munkára sem kellett nemet mondanunk.
Csodaként éltük meg, hogy miközben a gazdasági válság egyre nagyobb nehézségeket
okozott körülöttünk, az egyház pénzügyi helyzete egyre stabilabb lett. A ciklus elején voltak
nehezebb időszakok, de az utóbbi években a likviditás elérte az előírt szintet. A szükséges
pénzügyi tartalékok rendelkezésre állnak.
Az előző öt év legnagyobb változása az intézményhálózatunk bővülése volt, mellyel megnövekedtek a pénzügyi feladatok is.
Lezárult az Élet és Egészség Kiadó Kft. felszámolása. Minden tartozását kifizettük, így tartozásmentesen került felszámolásra. A Kft. raktárkészletét megvettük a felszámoló cégtől, és
átadtuk értékesítésre az Advent Kiadónak. Az eladott könyvek árának 50%-át a kiadó átadja
az uniónak.

Bevételek

Bevételeink továbbra is az egyházterületektől érkezett tized, a személyi jövedelemadó 1%-a,
az intézmények működéséhez biztosított állami támogatás, pályázati pénzek, valamint a
Transzeurópai Divíziótól különböző programokra megszavazott összegek. A Transzeurópai
Divízió a kiküldött tized 30%-át visszautalja az uniónak; ezt az összeget missziómunkára
fordíthatjuk.

A tizedbevételek alakulása 2008–2013 között
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A területek tizedbevétele

A befolyt tized 21%-át utalták az egyházterületek az unió
nak, 5%-át a Transzeurópai Divíziónak, 2%-át a Generál
Konferenciának, 1%-át a Newboldi Főiskolának.
A Transzeurópai Divízió a befizetett tized 30%-án felül
különböző konkrét missziós munkákat, gyülekezetalapításokat támogatott. Ezen összegek alakulása:
év
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.

Egy főre vetített tized

összeg
10 303 594 Ft
12 997 986 Ft
19 236 057 Ft
12 435 722 Ft
14 620 441 Ft

Bevételeink jelentős részét képezik az intézményeknek
nyújtott állami támogatások. Ezeket az összegeket teljes
egészében az intézmények fenntartására fordítjuk.
Munkánkhoz nagyban hozzájárul a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából származó összeg. Ezt az
összeget fordíthatjuk misszióra, ifjúsági, egészségmegőrző
és közösségi munkára. A 2013-as adatokat még nem ismerjük, hiszen még nem zárult le az adóbevallások határideje,
a 2012-es évre vonatkozó felajánlásoknál jelentősen emelkedett a felajánlok száma, és ezzel az összeg is jelentősen
magasabb, amit ebben az évben kaptunk meg.
Szja 1%-os felajánlások alakulása

Tized/fő/hó

Év
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.

Felajánlók száma
1890
2035
2141
2405
3481

Felajánlott összeg
9 133 626 Ft
9 049 217 Ft
8 461 485 Ft
8 202 522 Ft
13 056 938 Ft

Egy főre vetített szja 1%
év
Ft

A tized felhasználása

2008
4833

2009
4447

2010
3952

2011
3411

2012
3751

Kiadások
A kiadásokat három osztályba csoportosíthatjuk:
 fizetések, járulékok, útiköltség, nyugdíj-kiegészítések;
 adminisztratív és általános költségek;
 osztálymunkával kapcsolatos kiadások.
2013. január 1-jétől új könyvelőprogramot használunk,
a nemzetközi előírásoknak is megfelelő SunPlus könyvelőprogramot. Az előző könyvelőprogramhoz képest más
rendszerrel dolgozunk, ezért az összehasonlítás az előző
évek adataival nem teljesen ad reális képet.

„Most azért, oh mi Istenünk, vallást teszünk előtted, és dicsérjük a te dicsőséges nevedet”
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Fizetéssel kapcsolatos kiadások

A munkaerő létszámát amennyire lehetett csökkentettük,
átszerveztük. A Reménység Evangelizációs Központ 2012.
július 1-jétől az unió osztályaként működik, így a fizetések
az unió költségvetésében szerepelnek; ez magyarázza a fizetéssel kapcsolatos költségek növekedését 2012-től.

Adminisztrációs, általános
és osztályköltségek1

Bevételek – kiadások alakulása

(Az adatok ezer forintban vannak megadva.)

A világmisszióra utalt összegek
év
sz.isk.
				
2008
7753
2009
7967
2010
7665
2011
8489
2012
9023
2013
9425

13. sz.isk.
1189
1343
1147
1291
1509
1127

világmisszió
ezer forint

5441
4749
4540
5847
5639
6008

Adományok a világegyház részére
1
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A Sun Plus könyvelőprogrammal egy összeget könyvelhetünk
kiadás számlára, és azon belül osztály vagy elkülönített alapra.
A régi rendszerben vagy kiadás számlára könyvelhettük, vagy
osztály, illetve elkülönített alapra. (Konkrét példa: „Ifjúsági
Osztály postaköltsége”. A régi rendszerben az Ifjúsági Osztály
számlájára könyveltük, hogy kimutatható legyen az Ifjúsági
Osztály összes költsége. Jelenleg adminisztratív költségre
könyveljük, és azon belül lehetőség van megjelölni, hogy az
Ifjúsági Osztály költsége.)
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Működő tőke és likviditás
Az egyház szabályai szerint az éves működési költségek
30%-ának és az elkülönített alapok2 egyenlegének tartalékként rendelkezésre kell állni. A bankszámlán és a készpénzben rendelkezésre álló összegből, valamint a várható
bevételek összegéből levonjuk a rövid lejáratú fizetési kötelezettségeket, és ennek az összegnek minimum a tartalék
összeggel egyenlőnek kell lenni. Ebben az esetben eléri az
elvárt szintet, vagyis 100%.
A likviditás a pénzeszközöknek és a kötelezettségeknek,
valamint az elkülönített alapoknak az aránya. A likviditási
mutató azt mutatja, hogy a rövid lejáratú kifizetési kötelezettségeknek és az elkülönített alapok egyenlegei összegének hány százaléka áll rendelkezésre bankszámlán és készpénzben.
Nagy kihívás volt elérni ezen mutatók esetén a 100%-ot;
lehetetlennek tűnt. Nagyon hálás vagyok Istennek azért az
áldásáért is, hogy sikerült az előírt szintet elérni, sőt meghaladni.
A kötelező tartalék kamatozó kincstárjegy és lekötött
betét formájában a bankszámlán áll rendelkezésre, tartozásunk nincs.

2

ezek a nemek megsértettek bárkit. De elsősorban Istentől
kérek bocsánatot azért, hogy nem voltam mindig eléggé figyelmes az Ő vezetésére, és ha emiatt nem minden döntésben érvényesült teljesen Isten akarata.
Hála és köszönet van a szívemben az elmúlt évek áldásaiért, tapasztalataiért. Előrenézve a jövőre, jó tudni, hogy
Isten kezében továbbra is biztonságban vannak egyházunk
pénzügyei is.

Dr. Zolyomi Renáta Edit
uniópénztáros

Elkülönített alapok = meghatározott célra lettek létrehozva, és
az alapon levő összegek kizárólag arra a célra használhatók fel.
A felhasználásra szigorúbb előírások vonatkoznak, mint más
összegekre. Például: evangelizációs alap, szociális intézmények, Boldog Élet alap, Nagyvárosi evangelizáció, missziókonferencia alap.

Köszönöm munkatársaimnak a támogatást és a segítséget.
Köszönöm Varga Jánosnénak a pénztárban végzett munkáját, Fenyvesi Eszternek a segítséget, bármilyen kéréssel
fordultam hozzá, mindig azonnal teljesítette. Köszönöm a
pénzügyekkel foglalkozó bizottságok tagjainak és az Unióbizottság tagjainak a segítséget, a véleményeket, az építő
észrevételeket. Köszönöm minden gyülekezeti tagnak a
bizalmat, amit az elmúlt 5 évben tanúsítottak. A legjobb
tudásom szerint, az egyház érdekeit képviselve végeztem a
munkám. Az egyház érdeke néha ütközött egyéni érdekekkel, ezért kellett nemet is mondani; bocsánatot kérek, ha

„Most azért, oh mi Istenünk, vallást teszünk előtted, és dicsérjük a te dicsőséges nevedet”
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ADRA Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány

„…a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak
megjelenését” (Róma 8:19).

A

z ADRA Alapítvány kuratóriumának elnöke: Dr. Abaházi J. Attila. A kuratórium
tagjai: Bodnár Jánosné, Kis Márta, Kotroczó Emil, Kovács Istvánné, Ócsai Tamás,
Rajki Attila, Sitkei Zoltán, Szigeti László Attila. Munkatársak a budapesti központi
irodában: Kiss Józsefné (pénzügyek, raktár), Hella Éva (projektek, nemzetközi kapcsolatok)
Kóczián Ágnes (projektasszisztens), Pázmándi Planderné Galgóczy Etelka (könyvelés).
Hálával szívünkben tekintünk vissza a megtett útra, melyen hordozott bennünket az Úr
az elmúlt 5 esztendőben. Tapasztaltuk, hogy istenhitünk, könnyeket felszárító szeretetünk
nyomán embertársaink bizakodva tekintettek a jövőbe. Sok szép emlékünk van, azonban
szomorú élethelyzeteket is megéltünk, melyekben csak enyhíteni tudtuk a fájdalmat, a tragédia következményeit, véglegesen megoldani sajnos nem. A szociális szolgálatban Istenünk
a menedék, a bástya, a biztos válasz minden fájdalmas kérdésre: hiszen Ő tudja a megoldást, és kezébe letehetjük a nehéz terheket cipelő embertársaink életsorsát. Szeretetéhes, árva
gyermekek könnyeit, a szegénység napi kenyérgondját, az árvíz sújtotta családok mardosó
kérdéseit, vagy a félelmetes kórral küzdő drága gyermekek gyógyulásának reménységét. A
szeretetszolgálat az alázat iskolája. Jézus példaadása nyomán Isten munkatársai lehetünk, és
ez hatalmas megtiszteltetés!
Az alapítvány kuratóriumának nevében köszönetemet és hálámat szeretném kifejezni
önkénteseinknek: fiataloknak és az idősebb korosztály tagjainak is, akik szívügyüknek tekintik a cselekvő isteni szeretet. Segítenek, bátorítanak önzetlenül. „Szerteszét hintve a szeretet
kincseit.” Köszönjük az egyházterületek és a lelkészek együttműködését is, akikkel számos
alkalommal együtt szolgálhattunk az Úrnak. A segítségnyújtás sok-sok lehetősége nem valósulhatott volna meg gyülekezeteink, a testvéri közösség imádságai és adományai nélkül. Abban hiszek hatalmas erővel, hogy a XXI. században is hitelesek a Szentírás szavai: „kölcsön ad
az Istennek, aki könyörül a szegényen, és az ő jótéteményét megfizeti néki” (Péld 19:17). Az
adventisták a legjobb befektetési formát választják, mely hosszútávon a legmagasabb kamatot
hozza! Kölcsön adni az Istennek, megtámogatni az elesettet, irgalmassággal körülvenni és
szólni: „gyere, ahogy vagy!”
Bakosné Zohán Tünde
ügyvezető igazgató

Kárpátaljai diákok a 2012-es ADRA Táborban
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ADRA Alapítvány
Adventista fiatalok a gáton Edelényben…

Együttműködés más szervezetekkel

„Éhes vagyok!”

…Budapesten

Árvízkárosult család támogatása
Sátoraljaújhelyen 2010-ben

Stephen Cooper TED ADRA vezető
a Speciális Mentők képviselőjével

Nyírségi viharkár utáni
helyreállítás támogatottja 2009-ben

Szárítógép kihelyezése
Tahitótfaluban 2013-ban
Munka a dunai árvíz helyreállítási programjában
Segélyezés Tanzániában

Norvég támogatóinkkal
és Kotroczó Emillel Salgótarjánban

Hangyás Lilike
Segélyezés Szomáliában

„Magyarságtudat gyermeknyelven”
Külügyminisztérium által támogatott program

„Most azért, oh mi Istenünk, vallást teszünk előtted, és dicsérjük a te dicsőséges nevedet”

Phil Shorthous-zal,
a Blythswood Care munkatársával
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Advent Kiadó

„Indulj csak el, kezed legyen tele megfelelő olvasnivalóval,
szíved pedig legyen tele Isten szeretetével.”
(E. G. White: Letter, 1875, 1.)

M

ozgalmas évek állnak az Advent Kiadó mögött az elmúlt, 2009 és 2014 közötti időszakban. Nem csupán azért, mert ismét felvettük az Advent Kiadó nevet, és újra
úgy működhettünk, mint a magyar advent mű szerves része, hanem 2012 őszén
végre felszabadult az Élet és Egészség Kiadó mindeddig zárolt, több tízmillió forintot képező
könyvkészlete. Ez nagy segítséget jelentett, hiszen E. G. White nagy küzdelem-sorozatának
több darabjára már nagyon vártunk.
Az elmúlt öt évben 178 839 új példány jelent meg különböző szerzők tollából az Advent Kiadó gondozásában. 2009. év elején Zarkáné Teremy Krisztina, 2009 második félévétől
2012. december 31-ig Czinkota András irányította a kiadót. Ez idő alatt is sok újdonsággal
ismerkedhettek meg testvéreink.
A legkelendőbb olvasmányok E. G. White művein kívül azok a kötetek voltak, amelyek
könnyen érthető, leginkább elbeszélések formájában mutatták be a Biblia egyes kiemelkedő
tanításait. Ezek a kiadványok annyira népszerűek voltak, hogy némelyik több utánnyomást
ért meg. Ilyenek: A leggazdagabb barlanglakó, a Nincs lehetetlen, a Szeretetre vágyunk, a Játék
a tűzzel, a Keresztül-kasul az élet színterén. Nagyon keresett könyv – mára már egyetlen példányunk sincs – a joggal támogatott Még mindig hihetünk-e a Bibliának? című kötet.
Népszerűek a gyermekek részére kiadott könyveink is. Jelenleg utánnyomás alatt áll a
bibliai képességfejlesztő sorozatból az Ábrahám és a Mesterségek a Bibliában című füzetek. Az
ő kedvükre szerzi be a kiadó a társasjátékokat és egyéb foglalkoztatókat.
A magasabb teológiai kérdéseket kedvelő testvéreinknek is akadt választék mind magyar
szerzőink – főként teológiai tanár testvéreink –, és külföldi írók tollából.
Bibliai tárgyú képeslapokat, könyvjelzőket állandóan lehet kapni a kiadónál, amit örömmel nyugtáznak testvéreink.
Találhatunk egészséggel, párkapcsolattal, gyermekneveléssel foglalkozó könyveket, tanulmányokat is.
Más kiadóktól is beszerezzük azokat a kiadványokat, amelyeket egyrészt adventista szerzők jegyeznek, másrészt általános érdeklődésre tarthatnak igényt.
Tudjuk, hogy ahol az ember dolgozik, ott előfordul a hiba is. Minden igyekezettel azon
vagyunk azonban, hogy testvéreink gyorsan, pontosan és a lehető legolcsóbban hozzájuthassanak ahhoz az irodalomhoz, amellyel saját lelkület ápolhatják, és amelyekkel bizonyságtevő
szolgálatukat segíthetjük. Így természetesen jelen vagyunk minden egyházi esemény alkalmával, hogy bemutassuk és árusítsuk a jelenlevőknek a kiadónál található könyveket.
Hálásak vagyunk minden testvérünkért, aki a szívén viseli a könyvmisszió ügyét, akik vagy
kis könyves standjukon, vagy házaknál árusítják a kiadó könyveit. Láthatóan a 2013/2014-es
évben egyre többen folyamodnak könyvterjesztői engedélyért az unió vezetőségéhez, ami
nagy öröm számunkra.
Hálásak vagyunk az újpesti Éden Völgye Életmódközpontért, ahol adventista könyvesbolt is működik.
Végül nagyon köszönjük mindazoknak a testvéreinknek az áldozatát, akik csekély vagy
nagyobb összeggel, adományokkal hozzájárultak a könyvkiadáshoz. Nekik is szerepük van
abban, hogy a megjelent kiadványok színvonala jó, megfelel az általános könyvpiaci átlagnak.
Bízunk abban, hogy Isten továbbra is őrködik a könyvmisszió felett, és mind szeretett
egyházunk osztályainak működését, mind a testvéreink igényeit ki tudjuk elégíteni.
Egerváriné Kökényes Zsuzsa
kiadóvezető
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ADVENT Kiadó

„Most azért, oh mi Istenünk, vallást teszünk előtted, és dicsérjük a te dicsőséges nevedet”
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Adventista Diakóniai és Humán Szolgáltató Központ
22

A Hetednapi Adventista Egyház az Adventista Diakóniai
és Humán Szolgáltató Központ által intézményeket
működtet, amelyek segítenek abban, hogy az emberek
megismerjék az egyházat, mely a Jézus Krisztus által
elkezdett szolgálatot folytatja, jó cselekedeteket hajtva
végre úgy, hogy az emberek figyelmét a gondviselő Istenre
irányítsa.

A

Hetednapi Adventista Egyház világviszonylatban nagyszámú intézményt tart fenn,
ezek jelentős része neves, sokak által ismert intézmények, melyek hozzájárulnak
ahhoz, hogy az egyház úgy szolgáljon, hogy tapasztalva e szolgálaton keresztüli
jó cselekedeteket, dicsőíteni kezdik mennyei Atyánk nevét (Mt 5:16). Ezek az intézmények
egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi és oktatási intézmények, melyek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az egyes keresztény emberek személyes szolgálatai mellett az egyház, mint
szervezet, intézményei által is megjelenjen az emberek között, és végezze az Isten által rábízott munkát. Az elmúlt öt esztendőben jelentősen megnőtt Magyarországon is a Hetednapi
Adventista Egyház által fenntartott, ilyen jellegű intézmények száma. Ezek egy része új alapítású intézmény, más részük pedig már működő intézmények átvételével került egyházunk
fenntartásába. Az intézményhálózat bővülése szükségessé tette, hogy az Unióbizottság létrehozza az Adventista Diakóniai és Humán Szolgáltató Központ elnevezésű intézményt abból
a célból, hogy egyrészt ellássa ezen intézmények esetében a jogszabályokban meghatározott
fenntartói feladatokat, másrészt koordinálja, összehangolja ezen intézmények munkáját.

I. Szociális intézmények
A Hetednapi Adventista Egyház által fenntartott szociális intézmények az idős embereknek
nyújtanak segítséget. Ez az a terület, ahol már a régmúlt időkre visszamenőleg rendelkeztünk
intézményekkel, hiszen két öregotthonunk már több évtizede végzi szolgálatát. A folyamatosan változó jogszabályi háttér, illetve társadalmi környezet szükségessé tette, hogy megkeressük azt a legideálisabbnak mutatkozó működési formát, amely biztosítani tudja azt, hogy
ezek az intézmények gazdaságilag is kielégítő módon működjenek, ugyanakkor feleljenek
meg a törvényi előírásoknak úgy, hogy közben nem veszítik el sajátos, adventista identitásukat sem. E célból az Unióbizottság összevonta a két öregotthont, és egy közös intézményt
hozott létre, melynek neve: Adventista Egyesített Szociális Intézmény.
1. Adventista Egyesített Szociális Intézmény
Az Adventista Egyesített Szociális Intézmény székhelye: 2119 Pécel, Ráday u. 12. (Az unióközpont épületében). A székhelyen nem történik gondozási feladat ellátása, csak az adminisztratív feladatok egy része valósul itt meg. A két öregotthon a régi helyén telephelyként
végzi az idős emberekért végzett szolgálatát. A telephelyeken a munkát a telephelyvezetők
irányítják. Mindkét telephely továbbra is önállóan gazdálkodik.
1. a. Öregek Szeretetotthona, Tass
Az Adventista Egyesített Szociális Intézmény egyik telephelye: 6098 Tass, Dózsa Gy. u.
10. A jelenleg leghosszabb múltra visszatekintő intézményünk, mely 2011-ben ünnepelte
fennállásának 50. évfordulóját. Ebben az otthonban 30 férőhely áll rendelkezésre, és jelenleg csak hölgyek fogadására van berendezkedve. A szép épület mellett halastó, szökőkút, parkosított udvar, és az ott dolgozó emberek idősek iránti, szívből jövő szeretete teszi
kellemessé az ellátottak itt töltött éveit. A telephely vezetője: Komlódi Lajosné.
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1. b. Adventista Szeretetotthon, Gyula
Az Adventista Egyesített Szociális Intézmény másik telephelye: 5700 Gyula, Kálvária sor 11. Ebben az otthonban 50 férőhely áll a rendelkezésre, itt férfiak és nők
elhelyezésére egyaránt van lehetőség, sőt házaspárok
együttes elhelyezése is megoldható. A DORKÁS Alapítvány tulajdonában lévő szép épületben szintén kellemes
otthonra találhatnak az idős emberek. Az otthonban
korábban emelt szintű férőhelyek is voltak, ezek megszüntetésre kerültek. Ez lehetővé tette, hogy a 40-41 ellátott helyett teljes kihasználtság mellett tudjon működni az intézmény. Az otthonban demens betegek ellátása
is folyik. A telephely vezetője: Döbrei Gáborné.
2. Hidasi Adventista Házi Segítségnyújtó Szolgálat
Azok az idős emberek, akik még kevesebb segítséget igényelnek, és nem kell bentlakásos intézményben elhelyezni őket, házi segítségnyújtó szolgáltatást igényelhetnek. A
Hetednapi Adventista Egyház Baranya megyében, Hidas
településen működtet ilyen házi segítségnyújtó szolgálatot. Klungné Ömböli Edit végzi a munkát, aki elektromos
kerékpárjával a saját otthonukban látogatja az idős embereket, és segít nekik a bevásárlásban, az ápolásban, a ház
körüli munkákban, és természetesen a lelki segítségnyújtásnak is nagy szerepe van.

II. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi
intézmények
1. Csipet Csapat Családi Napközi
A Csipet Csapat Családi Napközi székhelyének címe: 6800
Hódmezővásárhely Bercsényi u. 31. A Barna Ibolya által
vezetett intézmény jelenleg 3 év alatti gyermekek ellátását
végzi. Az óvodába még nem járó, de a szüleik elfoglaltsága
miatt ellátásra szoruló gyermekek keresztény nevelésben,
egészséges ételek általi ellátásban részesülnek az adventista
gyülekezetnél működő családi napköziben.
2. Napraforgó Családi Napközi I., II., III.
A Ráckevén működő három családi napközi 2013-ban
került a Hetednapi Adventista Egyház fenntartásába, korábban a Keresztény Advent Közösség volt a működtetője. A három családi napközibe olyan általános iskolás korú
gyermekek járnak, akik magántanulók az iskoláikban és a
hétköznapjaikat családi napköziben töltik, ahol segítséget
kapnak a félévi vizsgáik letételéhez.
3. Hazafelé Nevelőszülői Hálózat
A Hetednapi Adventista Egyház jelenlegi legnagyobb intézménye a budapesti székhelyű Hazafelé Nevelőszülői
Hálózat. A mintegy 70 nevelőszülő több mint 100 gyermeket nevel az otthonában. A hálózat vezetője: Balázs Györgyné. Azzal, hogy 2014. január 1-től a nevelőszülői munka
is munkajogviszonnyá változott, mintegy 70 fővel nőtt a
Hetednapi Adventista Egyház alkalmazottainak a száma.

„Most azért, oh mi Istenünk, vallást teszünk előtted, és dicsérjük a te dicsőséges nevedet”



4. Reménység Nevelőszülői Hálózat
2012-ben két nágocsi intézmény is átkerült a Keresztény
Advent Közösség fenntartásából a Hetednapi Adventista
Egyház fenntartásába. Ezek közül az egyik a Reménység
Nevelőszülői Hálózat, melynek keretei között 6 nevelőszülő 12 gyermeket nevel. A hálózat székhelye: 8674 Nágocs,
Ady E. u. 11. A hálózat vezetője: Bánhidi Tibor.
5. Reménység Családok Átmeneti Otthona
A másik nágocsi intézmény a Reménység Családok Átmeneti Otthona. A 20 férőhelyes intézményben egy évig találnak menedéket azok a családok (elsősorban édesanyák
2, 3, 4 gyermekkel), akiknek valamilyen oknál fogva menekülniük kell otthonaikból, vagy egyszerűen nincs hová
menniük. Az intézmény folyamatosan teltházzal működik,
nagyon nagy igény lenne további férőhelyekre is.

III. Közoktatási intézmények
1. Tiborszállási Péchy László Adventista Általános Iskola
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Tiborszálláson kezdte
meg működését az első adventista általános iskola. Jelenleg
132 tanulója van az intézménynek, elsőtől nyolcadik évfolyamig egy-egy osztállyal. Az iskola igazgatója Bíró Sándorné, az iskolalelkész pedig Soós Róbert.
2. Tiborszállási „Nyitnikék” Adventista Óvoda
Tiborszálláson az általános iskolán kívül egy adventista
óvoda is megkezdte működését. Jelenleg 23 gyermek jár az
intézménybe, melynek vezetője: Fenyvesi Ferencné.

IV. Egyéb intézmények
1. MentŐ Mentáliroda
A MentŐ Mentáliroda Budapest belvárosában a Kígyó u.
4-6. szám alatt működik. A lelki problémával, nehézséggel
küzdő embereknek nyújt segítséget ez a szolgálat. Családterapeuta, pszichológus, mentálhigiénés szakember várja a
bejelentkezőket, és nyújt szakmai segítséget az ide érkező
személyeknek.
2. Balatonlellei Konferenciaközpont
Hosszú időn keresztül az Összeadtalak Alapítvány működtette a Hetednapi Adventista Egyház tulajdonában lévő Balatonlellei Üdülőt. 2010-ben az Unióbizottság úgy döntött,
hogy átveszi az Alapítványtól a működtetést, és azóta az
intézmény neve Adventista Konferenciaközpont. 2011-ben
jelentős felújítások történtek a meglévő épületekben, 2013ban pedig pályázati pénzből sikerült a két legrosszabb állapotban lévő faházat modern, magasabb komfortfokozatú
faházakra cserélni.

Tóth Sándor
vezető
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Lélekkel és tudománnyal Krisztus szolgálatában.

R

övid jelentésem két területet ölel fel, az Adventista Teológiai Főiskola és a Nevelési
Osztály munkáját.
Van-e szükség arra, hogy a Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójában önálló intézményként működjön az Adventista Teológiai Főiskola? Ha igen, miért? Mi a főiskola
missziója, és hogyan tudja teljesíteni azt? Ezeket a kérdéseket sokan tették fel nekem itthon is
és külföldön is. Az Adventista Teológiai Főiskola egyházunk egyetlen államilag és egyházilag
elismert felsőoktatási intézménye, ebből kifolyólag hármas küldetése van: (1) munkásokat
képzünk egyházunk számára, (2) őrizzük és műveljük a szent tudományt: „a pap ajkai őrzik
az Isten ismeretét, és tanítást várnak szájából” (Mal 2:7), végül (3) válaszolunk azokra a
bibliai kérdésekre és kihívásokra, amelyek a külvilág felől érik egyházunkat. Rövid beszámolómban arról szeretnék számot adni, hogy az elmúlt öt évben Isten kegyelméből mit tettünk
e három területen.

A tanítás szolgálata

Az Adventista Teológiai Főiskola fiatal intézmény: jelen formájában először 1990-ben ismerte el a Magyar Állam, az első diplomákat 1993-ban adtuk ki. Alig több mint tíz év alatt 262
személynek adtunk teológus-lelkipásztor, illetve teológus-hitoktató diplomát. Ebből 46-an
kerültek egyházi alkalmazásba, a többiek önkéntesként szolgálják az evangélium ügyét. Érdemes lenne megvizsgálni, hogy a gyülekeztek és az egyházterületek hogyan hasznosítják a
végzős hallgatókat, akik nem lettek főállású egyházi alkalmazottak.
Az életmód tanácsadó szakirányon (2010–2012) 48, a családi életre nevelőn (2012–2013)
19 másoddiplomát adhattunk ki. Ezek az emberek társadalmi munkában teljesítenek szolgálatot.
Tanítói szolgálatunk nem korlátozódott a diplomás képzésre, gyülekezeti munkásképzést
tartottunk Pécelen, Debrecenben és Hódmezővásárhelyen, ahol összesen 150 fő vett részt a
programban. Az Adventista Teológiai Főiskola koordinálja a lelkészek évenkénti továbbképzését, valamint a Bibliai Szabadegyetem keretében továbbképzést biztosítunk az érdeklődő
pedagógusok részére. Több ízben tartottunk képzést az igehirdetői igazolvánnyal rendelkező
testvérek részére. Évről évre bekapcsolódtunk a romániai és az ukrajnai lelkészek továbbképzési programjaiba is.

Teológiai munka

Az Adventista Teológiai Főiskola tanárai tevékeny részt vállalnak az egyházban folyó teológiai szolgálatból: lelkészi értekezleteken, missziókonferenciákon, ifjúsági rendezvényeken
választ adtunk azokra a bibliai és teológiai kérdésekre, amelyeket testvéreink feltettek. Folyóiratainkban és az egyház tagjai által használt elektronikus felületeken időszerű írásokat
jelentetünk meg. Anyagi nehézségeink ellenére több tankönyvet és tudományos kötetet is
kiadhattunk bibliai, történeti, dogmatikai, etikai és gyakorlati teológiai kérdésekről, melyek
lelkileg és szellemileg gazdagították a testvéreket.
Két tudományos konferenciát tartottunk hazai és külföldi, adventista és nem adventista
előadókkal, a harmadikat ebben az évben rendezzük meg, amihez pályázaton 2 millió forint
állami támogatást kaptunk.

Közéleti szolgálat és párbeszéd

Az Adventista Teológiai Főiskola részt vállalt az egyházunk elismerése érdekében végzett
erőfeszítésekből: kiadtunk egy füzetet, amiben bemutattuk egyházunkat, és közzétettük az
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egyház legfőbb szabályzóit (hitelveinket, alkotmányunkat,
a világközösség legfontosabb állásfoglalásait). Ezt a füzetet
minden országgyűlési képviselő megkapta, egyes kitételit megtaláljuk abban az országgyűlési dokumentumban,
amivel később megindokolták, hogy miért alkalmas a Hetednapi Adventista Egyház arra, hogy elismert egyházként
működhessen az országban.
Több tanárunk is részt vesz más intézmények tudományos tanácskozásain, meghívást kapunk olyan szakdolgozatok bírálatára, amelyek a hetednapi adventisták számára
is fontos témákról szóltak, mint az egészséges életmód, a
környezetvédelem stb. Világi oktatási intézmények tankönyveihez, lexikonokhoz és kézikönyvekhez kérnek tőlünk az adventista egyházat bemutató írásokat. Rádió- és
televízióadásokban számolhattunk be az intézmény életének egy-egy jelentős eseményéről.
Az Adventista Teológiai Főiskola jelentős szolgálatot
végzett mind az egyház megismertetésében, mind az
evangelizáló szolgálatban a Bibliai Szabadegyetemek által.
A program – jelenlegi formájában – 2002-ben indult, és
2014-ig 26 helyen tartottuk meg,
és mintegy 2000 fő vett részt rajta.
Számos gyülekezet szervezett olyan
utómunkát, ami lehetővé tette azt,
hogy a látogatók egyharmadával
tartós kapcsolat alakult ki. Ezt a
programot sikerült újabb öt évre
engedélyeztetnünk, mint pedagógus-továbbképző programot, így a
jövőben is rendelkezésére áll azoknak a gyülekezeteknek, akik ezt
igénylik.

,,

Pénzügyek

olyan hónapunk, amikor nem tudtunk fizetést adni az intézmény főállású dolgozóinak. Az óraadóktól, akik egyházi
szolgálatban állnak, azt kértük, hogy mondjanak le tiszteletdíjukról, és mindenkit arra kértünk, hogy tömegközlekedési eszközzel járjon be munkahelyére. Az intézménynek
e megszorítások ellenére segítséget
kellett kérnie a fenntartótól. Az
unióval és a területekkel folytatott
egyeztetés eredményeként 2014-től
emelkedett a fenntartói támogatás,
ami már önmagában is biztatást
jelent, de 2014-ben, miután az ország kikerült a túlzott deficiteljárás alól, Magyarország Kormánya
is késznek mutatkozott arra, hogy
jelentősen megemelje az állami támogatás összegét. Az aláírás előtt
álló szerződés szerint az Emberi
Erőforrások Minisztériuma kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás éves összege nem csökken egy
bizonyos összeg alá. Ezért ebben az
évben már sikerült megteremteni az intézmény zavartalan
működésének anyagi alapjait. E helyen is szeretném megköszönni azoknak a munkatársaknak, akik a nehéz anyagi
helyzetben is hűségesen végezték a munkát. Áldozatkészségük biztató és példamutató volt.
Hálásak vagyunk azért, mert 2013-ban pályázaton nyertünk 5 millió forintot, így el tudtuk végezni a péceli épület
teljes körű festését és karbantartását, 2014-ben pedig egy
újabb 2 millió forintos pályázati összeg áll rendelkezésünkre, amivel – egyebek mellett – biztosíthatjuk az intézmény
kommunikációját itthon és a szomszédos országokban élő
adventista testvérek között.

Az Adventista Teológiai
Főiskola részt vállalt
az egyházunk elismerése
érdekében végzett
erőfeszítésekből.

Az intézmény pénzügyi helyzete
hű tükörképe a felsőoktatás hazai
állapotának. 2009-ben az Adventista Teológiai Főiskola működtetéséhez 57 millió forint
állt rendelkezésünkre, 2013-ban már csak 35 millió. Ez
40%-os bevételcsökkenést jelent. Az állami támogatás 37
millióról 21 millióra csökkent, miközben a fenntartói támogatás nem növekedett. Ezért folyamatosan csökkentettük a dolgozók létszámát, de 2013-ban még így is volt két

,,

Az Adventista Teológiai Főiskola jövője

Azok a tapasztalatok, amit a nehéz években szereztünk,
megerősítették Isten gondviselésébe vetett hitünket, ezért
bizakodva tekintünk a jövőbe. 2014-ben minőségi ellenőrzést (akkreditációt) hajtanak végre az intézményben, áprilisban a Magyar Akkreditációs Bizottság csapata, májusban pedig az Adventista Akkreditációs Társaság képviselői
vizsgálódnak az Adventista Teológiai Főiskolán. Abban

„Most azért, oh mi Istenünk, vallást teszünk előtted, és dicsérjük a te dicsőséges nevedet”



25

,,

...arra kérünk mindenkit, hogy imáival és adományaival is támogassa
az intézményt, hogy valóban lélekkel és tudománnyal
állhassunk Jézus Krisztus szolgálatában.

,,

reménykedünk, hogy meg tudunk felelni a minőségi követelményeknek, és folytathatjuk a munkát.
Az intézmény vezetése 2013 negyedik negyedévében
felmérést készített a gyülekezetekben. Az ATF napok keretében végzett felmérés során 500 kérdőívet osztottunk
ki, ebből 215 ívet kaptunk vissza értékelhető módon. A
felmérés nem reprezentatív, de alkalmas arra, hogy megtudjuk, mit várnak a testvérek az intézménytől, és milyen
formában szeretnék segíteni munkánkat. Itt csupán néhány
kiemelkedő adatot ismertethetek, a részletes elemzést más
fórumon tesszük közzé. A megkérdezettek 10%-a szívesen
szerezne diplomát a főiskolán, 14% szakirányon folytatna
tanulmányokat, 21% azt szeretné, ha rövid tanfolyamokat
tartanánk a gyülekezeti szolgálatok egyes területeiről. Az
alapképzés területén elsősorban a hitoktatás és a szociális
munka ragadta meg a megkérdezettek figyelmét. A képzési formák tekintetében 80% levelező, míg 20% nappali tagozaton szeretne tanulni. Érdekes színfolt, hogy a 60 éven
felüli válaszadók közül 29-en érdeklődtek a szeniorképzés
iránt, ami – ha sikerül nem adventista barátainkat is bevonni – újabb területet nyithat meg az evangelizáció számára.
A válaszadók 87%-a szeretné, ha az Adventista Teológiai
Főiskola kiadói tevékenységet folytatna, különösen nagy
volt az érdeklődés a bibliai kommentárok és prédikációs
segédanyagok (30%), valamint a gyülekezeti szolgálatokat
segítő (22%) kiadványok iránt. Az utolsó kérdéseknél arra
voltunk kíváncsiak, hogy a testvérek véleménye szerint miként lehetne biztosítani az intézmény működésének anyagi feltételeit. A legtöbben (50%) azt a megoldást tartanák
helyesnek, ha egyházunk újragondolná a tizedelosztást, és
a gyülekezetekből befolyt tizedből finanszíroznánk a mis�sziónak ezt az ágát is. Többen támogatták (45%) azt is, hogy
az ATF önálló alapítványt hozzon létre, és sokan szeretnék
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(46%) személyi jövedelemadójuk 1%-át is az intézményre
adni.
Ezek a jelzések azt mutatják, hogy a testvérek szeretik
és értékesnek tartják az Adventista Teológiai Főiskola szolgálatát, ezért itt is arra kérünk mindenkit, hogy imáival és
adományaival is támogassa az intézményt, hogy valóban
lélekkel és tudománnyal állhassunk Jézus Krisztus szolgálatában.

Nevelési Osztály

A Nevelési Osztály szolgálata elsősorban arra irányul egyházunkban, hogy szakmai tanácsokkal segítse az egyház általános és középiskoláit, és szakmai felügyeletet biztosítson
számukra. Ezen a területen határt szab munkánknak, hogy
csupán egy ilyen intézményünk van, melynek átvételében
és arculatának alakításában a Nevelési Osztály is részt vett.
Ezen felül a gyülekezeti látogatások alkalmával tartott fórumok keretében alkalmunk volt arra is, hogy felhívjuk
testvéreink figyelmét az iskolai hit- és erkölcstanoktatás
lehetőségeire.

„Most azért, oh mi Istenünk, vallást teszünk előtted, és dicsérjük a te dicsőséges nevedet”



Felmérést készítettünk az unióban, és kiderült, hogy
csaknem száz olyan gyülekezeti tagunk van, akik mint tanárok, iskolai adminisztrátorok, iskolák gazdasági vezetői,
kapcsolatban állnak az oktatással; lépéseket tettünk az ő
mobilizálásukra. Ezen a területen még számos lehetőség
áll előttünk, amit ki kell használnunk annak ellenére, hogy
kicsinységünk és szétszórtságunk itt érződik talán a legjobban.
Ellen G. White azt írta, hogy a nevelés és a megváltás
elszakíthatatlan kapcsolatban van egymással. Az iskolák az
egyház missziói intézményei, ahol lélekmentő szolgálatot
folytathatunk gyermekeink és fiataljaink érdekében. Értékeljük és támogassuk a missziónak ezt a szolgálatát!
Dr. Szilvási József
rektor
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Adventista–Zsidó Baráti Társaság

„Avagy elvetette-e Isten az ő népét? Távol legyen…”
(Róma 11:1)

A

Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniója 2010 júniusában hozta létre az Adventista–Zsidó Baráti Társaságot (rövidítve: AZSBT), igen bölcs és jó időben meghozott
döntésként. A magyarországi adventtörténelemben nemzetközileg elismert kiállás
alapozta meg az adventista–zsidó barátság munkáját. Michnay László unióelnök vezetésével
hatvan zsidó honfitársunkat mentett meg az adventista egyház 1944 vészterhes időszakában.
Az Adventista–Zsidó Baráti Társaság ezen a több mint félévszázados megkezdett úton
halad előre. Az osztály létrehozása nagy érdeklődést váltott ki, melynek egyértelmű jele volt,
hogy dr. Richard Elofer – az Izraeli Misszió akkori elnöke – ellátogatott hazánkba a társaság
alapítását követő napokban.
Az osztály így kapcsolódott a Generál Konferenciánál már évek óta jól működő adventista-zsidó barátság erősítéséhez. (Lásd web: www.jewishadventist.org, valamint Web Ministers:
www.jewishadventistministers.com.)
Találkozót szerveztünk a budapesti Messiás-hívő zsidókkal a Terézvárosi Gyülekezetben
több alkalommal is.
A baráti társaság személyes és szervezeti kapcsolatokat épített az elmúlt esztendőben, úgy
az adventista gyülekezeteken belül, mind az egyház szervezetén kívül. A hosszú évek óta
működő Keresztény–Zsidó Társasággal is megtörtént a kontaktus, aminek keretében több
tudományos jellegű, közös programot szervezett a két szervezet Budapesten, Miskolcon és
Sárospatakon.
Valamint az International Council of Christians and Jews (rövidítve: ICCJ) szervezetével,
amely 38 nemzetet fog össze, és világszéles párbeszédet folytat Zsidó–Keresztény vonatkozásban. Így meghívást kaptunk a Manchester városában, Angliában megrendezett nemzetközi
konferenciára, amely a médiaérdeklődés középpontjába került 2012-ben.
Dr. Tokics Imre a Magyar Unió képviseletében és dr. Szécsi József, a
Keresztény–Zsidó Társaság főtitkára
vett részt a keresztény-zsidó párbeszédet erősítő konferencián.
A baráti társaság összeköttetésbe
került a magyar zsidóság jeles képviselőivel úgy, hogy a politikai jellegű
kérdésektől mindig távol maradt.
Az Adventista–Zsidó Baráti Társaság első képzése
Magyarországon 2010 júniusában
Találkozó a budapesti Messiás-hívő
zsidókkal

Dr. Richard Elofer magyarországi látogatása
a Budapest–Terézvárosi Gyülekezetben
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Adventista–Zsidó Baráti Társaság
Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem
Goldmark Kórusa

A zsidóságot érintő tudományos és kulturális eseményeken vett részt az osztály. A viszonosság alapján, elismert
zsidó tudósok és rabbik is megjelentek adventista rendezvényeken, így mélyítve tovább az évtizedes barátságot a
két fél között. A Keresztény–Zsidó Társaság évkönyvében
tudományos publikáció jelent meg adventista szerzőktől.
A zsidó könyvtárakba ajándékkönyveket juttatunk el. Első
alkalommal történt közös könyvkiadás, mivel az Adventista Teológiai Főiskola és az OR–ZSE közösen jelentette meg
dr. Tokics Imre: A menedékvárosok című monográfiát.
Az AdventInfo és a HIT és ÉLET hasábjain hírül adtuk
az adventista–zsidó vonatkozású információkat, és publikációkat. A zsidósággal összefüggő tapasztalatokat folyamatosan gyűjtöttük.
Immáron – három éves – hagyományt alapítva az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Goldmark Kórusa
koncertet ad a Terézvárosi Gyülekezetben minden év januárjában.
Az ATF tanárai vezetésével a nappali- és levelező tagozatos hallgatók látogatást tettek az OR–ZSE épületében,
amikor megtekintették a világon egyedülálló könyvtári
anyag egy részét.
Széder-estet szerveztünk az Adventista Teológiai Főiskola épületében, mely nagy érdeklődést keltett és maradandó értéket jelentett a hallgatók körében.
A Generál Konferencia által alapított Világszéles Zsidó–Adventista Barátság Központtal rendszeresen tartottuk
a kapcsolatot. A GK honlapján folyamatosan figyeltük a
zsidósággal kapcsolatos híreket, továbbá hazai szinten is,
és akik az egyházon belül igényelték a tájékoztatást, azok
Az ATF hallgatói az Országos Rabbiképző – Zsidó
Egyetemen, 2011-ben …

„Most azért, oh mi Istenünk, vallást teszünk előtted, és dicsérjük a te dicsőséges nevedet”

Látogatás a zsidó származású Clifford Goldstein testvérrel (középen), a GK
Szombatiskolai Osztálya Bibliatanulmányok szerkesztőjével az Országos
Rabbiképző – Zsidó Egyetemen. Jobb oldalon Sommer László oktatásvezető

részére a Parasha levél formájában küldtük el az információkat.
Beszámolómat egy bibliai idézettel fejezem be, megköszönve a gyülekezetek és az unióvezetés támogatását. „És
megáldom azokat, akik téged áldanak…” (1Móz 12:3).
Az Adventista-Zsidó Baráti Társaság célja: Minél több
zsidó embert elérni, és megismertetni velük, hogy Jézus
(Yeshua), a Messiás második eljövetele közel van. A Biblia azt mondja, öröm van a mennyben egy bűnös felett…
Örömmel mondhatom el, hogy szolgálatunk során, az elmúlt időszakban egy adventista rabbi unokája szövetséget
kötött az Úrral, adventista lett.
Isten áldását kívánom minden testvér, gyülekezet, az
egyházterületek és az unió számára!

Dr. Tokics Imre
osztályvezető

…és 2013-ban
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Börtönmissziós Szolgálat

„Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak:
Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot,
amely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.
Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és
innom adtatok; jövevény voltam, és befogadtatok engem;
Mezítelen voltam, és megruháztatok; beteg voltam, és
meglátogattatok; fogoly voltam, és eljöttetek hozzám.”
(Máté 25:34-36)

E

gyházunk missziós küldetését tejesíteni szeretné nemcsak a szabadságot élvező emberek között, hanem a börtönökben, a fogvatartottak között is. Így hétről hétre különböző napokon és helyeken testvéreink elviszik a jó hírt, a szabadulás üzenetét a foglyoknak a börtönökbe. Áldozatos és kitartó munkát igényel a börtönmisszió, és az „eredményeit”
ritkán látjuk. De munkatársaimmal együtt kijelenthetjük, hogy az áldását folyamatosan érezzük. Az ország különböző büntetés végrehajtási intézeteiben keresik fel a fogvatartottakat
testvéreink. Az emberek iránti szeretetből, minden ellenszolgáltatás nélkül végzik a szolgálatot. Gyakran saját pénzükből küldenek csomagot a fogvatartottaknak.
Munkánkat a Magyar Testvéri Börtöntársaság keretében végezzük. Rendszeresen rész veszünk a közgyűléseken, és minden rendezvényen, amit szerveznek, ahol találkozhatunk és
megoszthatjuk a tapasztalatainkat a börtönmisszió szolgálatát végző emberekkel. A budapes-

,,

,,

...nincs olyan bűn, amit Isten meg ne bocsátana,
és nincs annyira elrontott élet, amit ne tudna helyrehozni.

ti börtönlelkészekkel folyamatosan kapcsolatban vagyunk, és ahol lehetőséget kapunk, hogy
bemehessünk büntetés végrehajtási intézetbe, ott jelen vagyunk. Budapesten a szolgálatot
végző testvérek felváltva végzik a szolgálatot, mert a létszám megfelelő, de vidéken továbbra
is vannak intézetek, ahol lehetőség lenne bemenni szolgálatot végezni, de nincs jelentkező.
Jelenleg tárgyalásokat folytatunk egy női börtönnel, reményeink szerint hamarosan lehetőségünk lesz még egy intézetbe bejutni.
Nagy kihívást jelent olyan intézetben végezni a szolgálatot, ahova csak a bírósági tárgyalás
idejére viszik a fogvatartottakat, mert ott minden héten más emberekkel találkozunk. A kihívás mellett nagy felelősség is, mert egy alkalmunk van arra, hogy beszéljünk az örömhírről.
Viszont ilyen helyen több esetben is megkerestek, hogy könyveket kérjenek, mert szeretnének könyvet vinni azokba az intézetekbe, ahol fogvatartottak. Több esetben találkozunk
fogvatartottakkal, akiket külföldről hoztak tárgyalásra, és irodalmat kértek, hogy a magyar
társaiknak vihessenek külföldre.
A foglalkozásokon testvéreink felmérve az igényeket, megválasztják, hogy milyen módszerrel dolgoznak. Egyes csoportokban a bibliatanulmányt tanulmányozzák, máshol a Biblia
Levelező Iskolát beszélik meg, vagy kötetlen lelki beszélgetést folytatnak a résztvevőkkel.
Nagyon szigorú ellenőrzés mellett engednek be az intézetekbe, Biblián és könyveken kívül semmit nem lehet bevinni.
Rendszeresen tartunk ünnepséget a börtönben, amelyre különböző énekegyütteseket hívunk. Ezeken az alkalmakon nemcsak azok a fogvatartottak vesznek részt, akikkel hetente
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találkozunk, hanem sokkal többen. Testvéreink felajánlása
ezekre az alkalmakra sütemény és gyümölcs, így az ünnepély után minden résztvevőt megkínálhatunk süteménnyel
és gyümölccsel.
A munka során nehézségekkel is találkozunk, de a sok
tapasztalat mindenért kárpótol. A legnagyobb élmény látni, ahogy emberek élete átalakul. Emberek, akik folyamatosan konfliktusba keverednek, gondot okoznak társaiknak
és a nevelőknek, amint engedik, hogy Isten belépjen az életükbe, teljesen megváltoznak.
Jó hallani, amint a nevelők elmondják,
hogy amit éveken keresztül nem
tudtak elérni, néhány missziós
foglalkozás eléri, a fogvatartottat
Bibliával a kezében látják, és
teljesen megváltozik az élete.
Egy megtért fogvatartott,
egy szerdai foglalkozáson azzal fogadott, megbeszélte a nevelőjével, hogy meghívnak egy
focimeccsre. Elsőre meglepett a
kérése, mert karácsonyi, húsvéti
ünnepélyre elmegyünk, de hogy jön
a foci a misszióhoz? A börtönparancsnok
engedélyezte, hogy vasárnap délután a fiataljainkból összeállt focicsapat bemenjen a börtönbe, és a fogvatartottak csapatával, a börtön sportpályáján focizzon. Erre
az alkalomra leengedtek olyan fogtartottakat is, akik nem
járnak missziós alkalmakra. Foci után azt is megengedték,
hogy süteményt és üdítőt vigyünk be, és beszélgessünk. Így
lehetőségünk volt olyan emberekkel is beszélgetni, akiket
máskor nem tudtunk elérni.
Az elmúlt időszak legszebb tapasztalata egy fogvatartotthoz kötődik, aki úgy került be az intézetbe, hogy nem
tudott írni, olvasni. Valakitől kapott egy Bibliát, és szerette
volna elolvasni. Kitartással megtanult olvasni, és olvasta a
Szentírást. Később elkezdett járni a beszélgetéseinkre. Beszélgetett társainak Jézusról, aki megváltoztatta az életét, és
hívta őket is a missziós foglalkozásokra. Tudomására jutott,
hogy át akarják helyezni egy távoli városba. Megtett mindent, hogy maradhasson, de végül mégis el kellett mennie.
Az új helyen is Jézusról beszélt, minden reggel olvasták a
Bibliát, és imádkoztak társaival. Amikor az ottani lelkész

„Öröm van a mennyben…” – egy volt elítélt
keresztsége

„Most azért, oh mi Istenünk, vallást teszünk előtted, és dicsérjük a te dicsőséges nevedet”

bement a börtönbe, hogy megszervezze a foglalkozásokat,
már egy népes csoportot talált, akiket a fogvatartott már
előkészített. Elmondta, hogy bár harcolt az áthelyezés ellen, most már érti, Istennek terve volt vele: az új helyen is
beszélnie kell mindenkinek Jézusról. A legjobb missziót a
fogvatartottak tudják végezni, mert ők kapcsolatba kerülhetnek minden fogvatartottal, de mi csak azokkal, akik eljönnek a beszélgetéseinkre.
Hosszú évek után eljött a szabadulás napja.
András nem csak a börtön falai közül szabadult, hanem bűneitől is szabadon,
új életet kezdett. 2013. szeptember
1-jén elérkezett az a nap, amire
egy évtizedig készült, szövetséget
kötött Istennel és megkeresztelkedett.
András élete, megtérése bizonyítja, hogy nincs olyan bűn,
amit Isten meg ne bocsátana, és
nincs annyira elrontott élet, amit
ne tudna helyrehozni. Néhány hónappal később házasságot kötött, a
beszámoló írásakor pedig izgalommal
várják kisbabájuk születését.
Szabadulása után, a következő ünnepségre bejött velünk András is, és bizonyságot tett társainak.
Az ünnepély végén a börtönparancsnok szót kért, és azt
mondta a fogvatartottaknak, hogy két lehetőségük van:
vagy azt az utat választják, mint András, és megváltoztatják
az életüket, vagy hiába szabadulnak, újra a börtön falai között fognak találkozni.
A börtönmisszió legnagyobb kihívásával akkor találkozunk, amikor hajnalban felhív valaki, hogy szabadult, a
börtön kapujában van, és nem tudja merre induljon. Évekig
beszéltünk neki Jézus szeretetéről, de ilyenkor tennünk is
kell valamit. Ezen a téren még nagyon sok tennivalónk van.
A mi Urunk azt szeretné, ha mihamarabb eljutna a jó
hír mindenkihez. Erre hívott el téged és engem. Tegyünk
meg minden tőlünk telhetőt!
Zolyomi Endre
osztályvezető

SZABADON – A Börtönmissziós Szolgálat önkéntesei
körében
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Családi Osztály

A Családi Osztály célja az adventista családok erősítése
abban, hogy tanítványsági központokká váljanak,
valamint a társadalom befolyásolása a minőségibb,
elkötelezettebb családi élet irányába. A házasságot és
a családot Isten maga alapította, mint a legalapvetőbb
emberi intézményt, amelynek épsége és jó működése
minden más emberi intézményt (egyház, társadalom)
befolyásol. Ez az a hely, ahol az értékek közvetítése
természetes módon zajlik, ahol megtanulunk kapcsolatot
ápolni egymással és Istennel. A családok ápolása ezért
elsőrendű prioritás a számunkra.

A

z elmúlt öt évben az unió Családi Osztálya igyekezett minden programját összhangba állítani az egyház éves mottóival és célkitűzéseivel. Figyelmünket – kaméleon
módjára – egyszerre kétfelé irányítottuk: az egyházunkban lévő párok és családok
felé, valamint missziós fókusszal a társadalom szélesebb rétegei felé. Ez a kettős tekintet a
következő rendezvények és programok formájában testesült meg.

1. Gyűrű-kúra – 2010 óta minden év februárjának utolsó hétvégéjén szerveztük meg Sze-

geden a Gyűrű-kúrát, amelyen az aktuális évben házasodó, vagy friss házaspárokat segítettük
felkészülni a közös életre. Az elmúlt 4 évben összesen 57 pár vett részt a rendezvényen. További közel 100 párt az év közben tartott házasságerősítő programokon sikerült bevonnunk
a programba. Fontos kiemelnünk, hogy a Gyűrű-kúrák résztvevőit utánkövetéses, empirikus
vizsgálatnak is alávetettük, az eredmények pedig bemutatásra kerültek Mihalec Gábor PhD
doktori értekezésében. A Gyűrű-kúra ezzel hivatalosan is Magyarország első tudományosan
igazolt házasságerősítő eljárása.
A program anyaga könyvként is megjelent, amelyet 2010-ben a kreatív evangelizációs pályázati támogatásnak köszönhetően 20 000 példányban adhattunk ki. A könyveket az anyakönyvi hivatalokon keresztül juttattuk el egyházunk ajándékaként a házasságkötésre jelentkező pároknak. A programban mintegy 200 anyakönyvvezető vett részt. A projekt komoly
visszhangot váltott ki, és úgy a szakmai, mint más egyházi körökben elismertséget szerzett
közösségünknek. Azóta számos római és görög katolikus, evangélikus, református és baptista
lelkész a Gyűrű-kúrát használja a házassági felkészítés anyagaként.
A programra a Generál Konferencia is felfigyelt, így a 10 részes sorozatot lefordítottuk
angolra, a könyv bővített kiadása pedig 2014 tavaszán megjelenik angol nyelven a Review
and Herald kiadónál.

2. Gyűrű-kúra klub – Főleg missziós célzattal indítottuk el a Gyűrű-kúra klubot, amelyet 2012 óta negyedévente rendezünk meg a Práter utcai gyülekezetben. Az egész délutános
rendezvényen 40 és 90 fő közötti létszám jelenik meg rendszeresen, a nem adventista jelen
lét pedig 50% és 70% között váltakozik. A meghívott vendég előadók között voltak eddig:
Clair Sanches-Schutte, dr. Pálhegyi Ferenc, Tapolyai Emőke, dr. Mészáros Ádám, Kondorné
dr. Orosz Ágnes.

3. isMERSZ? – Nemcsak a párokra gondoltunk, hanem azokra is figyeltünk, akik valami
miatt nem, vagy nehezen találnak társat maguknak. Az ő számukra szerveztük meg kétszer
(2011-ben és 2013-ban) az isMERSZ? elnevezésű önismereti hétvégét. A programon ös�szesen 54 adventista fiatal felnőtt vett részt. Különös öröm volt számunkra az itt részt vett
emberek esküvői fotóit viszontlátni az AdventInfoban.
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4. Gyülekezeti családi napok – Fontos volt számunkra a testvérekkel való közvetlen találkozás és kapcsolatápolás is, így első kézből tapasztalhattuk a gyülekeze
tek szükségleteit, és nyújthattunk segítséget számukra. Az
egyházterületek által delegált munkatársakkal, Csizmadia
Róberttel és Szőllősi Árpáddal közösen az alábbi gyülekezetekben tartottunk családi napokat: Nyírpazony, Nyír
tura, Szentes, Kétegyháza, Miskolc, Csenger, Nagykanizsa,
Budapest-Kőbánya, Veszprém, Kaposvár, Budapest C, Budapest B, Cegléd, Újpest–Káposztásmegyer, Isaszeg, Zalaegerszeg, Kiskőrös, Pécs, Orosháza, Nyíregyháza, Hódmezővásárhely, Józsa, Hajdúböszörmény, Gödöllő, Barcs,
Győr, Békéscsaba, Kecskemét, Szeged, Nagykálló, Bal
mazújváros, Siófok, Érd, Gönc, Eger, Fehérgyarmat, Baja,
Budapest–Zugló.
5. KID-szolgálat – Nagy adósságot törlesztettünk

Gyűrű-kúra

Gyűrű-kúra

a gyermekeink felé azzal, hogy 2013-ban újraindítottuk
Magyarországon a KID-szolgálatot. A 2013 nyarán tartott
képzésen 96 fő vett részt az ország különböző területeiről.
A közel 800 oldalas anyag összeállítása hatalmas emberi
és anyagi erőforrásokat mozgatott meg. Nagyon örülünk,
hogy a szolgálat sikeresen elindult Gödöllőn, Isaszegen,
Budán, Pécsett, Baján, Békéscsabán, Szegeden, Nagykanizsán, Kaposváron, Hidason, Rákoscsabán, Nagykállón és
más helyeken is.
A fenti felsorolásban szereplő rendezvények mellett minden missziókonferencián tartottunk családi altábort (minden évben más témával, más célcsoport számára), 2012ben szerveztünk házaspárok táborát a Sanches házaspár
szakmai vezetésével (13 pár vett részt), részt vettünk a divízió képzésein és tanácskozásain, valamint számos határon
túli családi szolgálatot támogattunk előadásokkal, képzésekkel, szemináriumokkal (Szerbia, Románia, Finnország,
Balti államok).
Az Adventista Teológiai Főiskolán kidolgoztuk a családi életre nevelő szakirányú továbbképzést, amelyen már
két sikeres évfolyam fejezhette be tanulmányait, és amely
komoly elismerésre tett szert szakmai és kormányzati szervezeteknél.
Igyekeztünk testvéreinket és egyházunk szimpatizánsait rendszeresen tájékoztatni a rendezvényeinkről, valamint
újabb és újabb érdekes cikkekkel fejleszteni a párkapcsolati
kultúrájukat. Az elmúlt öt év egyházi lapjaiban (Boldog Élet,
AdventInfo, HIT és ÉLET) alig lehet találni olyan számot,
amelyben ne lenne valamilyen családi vonatkozású anyag.
Az ötéves ciklus végén szeretném kifejezetni köszönetemet és nagyrabecsülésemet az unió elnökségének és az
Unióbizottságnak munkánk támogatásáért, a szükséges
anyagi háttér biztosításáért, továbbá feleségemnek, Dórinak, valamint Csizmadia Róbertnek és Szőllősi Árpádnak
a sok munkaóráért, amellyel a Családi Osztály szolgálatát
segítette.

isMERSZ? – játékos önismereti és közösségi program

A KID-képzés résztvevői Szegeden 2013 nyarán

Mihalec Gábor
osztályvezető

„Most azért, oh mi Istenünk, vallást teszünk előtted, és dicsérjük a te dicsőséges nevedet”



33

Ellen G. White Szolgálat

A Prófétaság Lelke egyházunk számára különös
jelentőséggel bír. Jézus Krisztus visszajövetelére várva,
az utolsó idő eseményei között tagjaink lelki
megerősödését szolgálja, ha minél mélyebben
megismerkednek Ellen G. White szolgálatával, akinek
tanácsai eligazítást adnak, hogyan készülhetünk fel
a Jézussal való találkozásra az élet forgatagában,
bemutatják a helyes utat, a veszélyeket és a célt, Isten
országát, annak dicsőségét. A kincs, amit a prófétai
üzenetek jelentenek, az ember egész életét, annak minden
vonatkozását érinti.

A

White Szolgálat célja felhívni a tagok figyelmét Isten üzeneteire, amelyeket Ellen
White által küldött a végidőben élők számára. Ezért szervezek White napokat az
ország különböző gyülekezeteiben, amelyek szerepelnek az unió éves terveiben. Ellen White szolgálata felöleli a világegyház számára erre az ötéves időszakra megfogalmazott
hármas célt: felfelé tekintés, az Istennel való kapcsolat ápolása, szorosabbá tétele; kifelé tekintés, azaz a bel- és külmissziós tevékenység erősítése; egymás felé tekintés, vagyis az egyházi –
gyülekezeti közösség erősítése. Tapasztalatom szerint nagy érdeklődéssel fogadják a testvérek
ezeket az alkalmakat.
Ellen White írásai, tanácsai nemcsak egyházunk tagjai, hanem mindenki más számára
is rendkívül fontosak. A Generál Konferencia kezdeményezése volt, hogy A nagy küzdelem
című könyvet az egész világon eljuttassuk minél több otthonba. Ennek keretében indult el a
Transzeurópai Divízió Nagy reménység programja, ami tekintetbe veszi a helyi sajátosságokat, érzékenységet, és különböző kiadványok megjelentetésével vezeti be A nagy küzdelem
című könyvet. Már Ellen White is érzékeltette, ez a könyv kifejezetten azoknak szól, akik
bizalommal tekintenek Istenre és a prófétai szolgálatra, tehát első lépésként ezt a bizalmat kell
kialakítani. A 2012-es nyári missziókonferencián is nagy hangsúlyt kapott a Nagy reménység
program. Uniónk A nagy küzdelem című könyv fogadtatását egyéb kiadványok megjelentetésével igyekszik kedvezőbbé tenni. Ilyen a Van Kiút magazin is, amit 2013-ban jelképes áron
megkaphattak a gyülekezetek, hogy ismerőseiknek továbbadhassák.
Kiemelt és emlékezetes uniós program volt 2012. november 8–11. között a Budapesten két helyszínen megrendezett White konferencia. A White Intézet vezetői, James Nix és
dr. Cindy Tutsch voltak a vendégeink és tartották az előadásokat. A nagy érdeklődéssel kísért
programot országszerte az interneten is sokan figyelemmel kísérték.

Zarkáné Teremy Krisztina
osztályvezető
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A White Intézet egyik vezetője, dr. Cindy Tutsch (jobbra)
hirdeti az Igét. Fordítója: Zarka Péter

A White konferencia résztvevői a Budapest–Terézvárosi
Gyülekezetben
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TERRORIZMUS
Mi a különbség a helyes
és a helytelen,
a jó és a rossz között?

KÉT ÚR

VAN MÉG
REMÉNY?
Van okunk reménykedni?
Ha igen, akkor mi?
Miért higgyünk benne?

HARCA

Látjuk, halljuk, tapasztaljuk
nemcsak a saját életünkben,
hanem szélesebb körben,
a világ eseményeiben is!
CSALÁS

IRIGYSÉG

KAPZSISÁG

„Most azért, oh mi Istenünk, vallást teszünk előtted, és dicsérjük a te dicsőséges nevedet”

GYŰLÖLET
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Egészségügyi Szolgálatok Osztálya

Az unió Egészségügyi Szolgálatok Osztálya felszerel
és képez lelkészeket és gyülekezeti tagokat, hogy az
egészségügyi üzenetet az evangélium jobb kezeként
használják.

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATOK A MISSZIÓBAN
Megalapozás – Ebben a ciklusban fogadta el a GK a „Csak Jézus módszere – átfogó egészségügyi szolgálat” című felhívását, amely az utóbbi időszakban az ESZO munkájának a célkitűzését jelentette:
1. Az Egészségügyi Szolgálatok célja bemutatni Jézus Krisztust és az Ő szeretetét az emberek iránt, olyan szolgálatok által, amelyek alkalmasak megjeleníteni Jézus együtt érző, gondoskodó jellemét.
2. Megértetni az önkéntesekkel, gyülekezeti tagokkal, hogy az egészségügyi szolgálatok
célja a baráti és szívélyes kapcsolatteremtés. Ennek érdekében Jézus lelkületével kell „igyekezni a város jólétén”.
3. Az egészségügyi vezetők, szakemberek célja elősegíteni, hogy minden gyülekezet közösségi Egészségőrző Központtá váljon, az emberekért szolgáló tagokkal.
4. Az adventista egészségügyi szolgálatok célja kiegyensúlyozott, biblikus és a prófétai
írásokra alapozott, a tudományos bizonyítékok által alátámasztott üzenetet közvetíteni, hogy
elkerülje a vitákat és a szélsőséges megközelítést különösen az étrend és az alternatív gyó
gyászat területén.
5. Az egészségügyi szolgálatok célja bemutatni a Hetednapi Adventista Egyház jóakaratát
a helyi közösségek irányában.
Ezekkel a gondolatokkal indítottuk el az egészségügyi misszió új irányát, amely elmozdulást jelentett a nagy előadás-központú rendezvényektől, a személyes kapcsolat alapú programok felé.
1. Boldog Élet – A Boldog Élet családi életmódmagazin, közel 100 éves. 14 éve jelenik meg
színes kiadványként, 2-3 évente változó formában, megújuló rovatokkal. A lap célja segítséget adni új kapcsolatépítéshez, különösen olyan személyek felé, akik nem érdeklődnek a
Biblia iránt, de fogékonyak a család és életmód témákra. 2010-ben nagyobb szerkezet és formaváltozáson ment át, és változott a rovatszerkezet egy része is. Az előfizetési díj 5 év alatt
100 Ft-tal változott. Jelenleg 2400 Ft/év.
5 év alatt 114 000 példányszámot adott el az ESZO. Ez a szám éves szinten 1800 előfizetőt
jelentett, a többi laponkénti értékesítés útján került az olvasókhoz. Az előfizetők több mint
1/3-a határon túli és amerikai olvasókból áll. 250 előfizetés a DET támogatásával valósult
meg. Minden gyülekezet lehetőséget kapott 5 missziós előfizetés megpályázására (városvezetők számára).
A Boldog Élet tiszteletdíjas munkatársai: főszerkesztő Gyetvainé Gerlai Krisztina, tördelőszerkesztő Gyetvai Gellért. Cikkírók: az ESZO szakemberei. Adminisztratív, ügyfélszolgálati
munkatárs: Fenyvesi Eszter; nyomdai kapcsolattartó, expediálás: Hoffer Zoltán.
Ebben a ciklusban elindult a www.boldogelet.hu honlap, amin olvasható az aktuális kiadvány címlapja, tartalomjegyzéke és vezércikke, valamint az előző kiadványok érdekesebb
írásai. Online megrendelésre is lehetőséget ad. Ehhez kapcsolódott a lap Facebook oldala is.
2. Expok – Interaktív egészség-kiállítás – Az egészség expok újjászülettek az utóbbi néhány
évben. Az előző ciklusban az előadás-központú expokat gyakoroltuk, most a személyes kapcsolat alapú programokkal indultunk el. Lecseréltük a meglévő paneleket, mai szerkesztésű,
16 darabos, modern, roll-up típusú, látványos, könnyen kezelhető és szállítható szemléltető
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anyagokra. A nagyvárosi evangelizációs tervek miatt azt a
célt tűztük ki, hogy egyszerre 5-6 helyen is képesek legyünk
expot tartani. Ennek érdekében külső forrásokra pályáztunk. Egy panelsorozat ára közel 400 E Ft. A TED támogatásának köszönhetően, jelenleg 5 panelsorozatunk van.
3 helyi gyülekezet GM és önkormányzati pályázatból újabb
3 sorozatot rendelt az ESZO-tól. Így, most már egy időben,
akár egyszerre 8 helyen is tudunk expot tartani.
Az új koncepció, az expo-képzések és az új szemléltető
anyagoknak köszönhetően megsokszorozódott az expoprogramok száma a körzetekben. Önálló körzeti expoteamek alakultak és tartották meg a személyes kapcsolatokra építő segítő programot.
Az „Életmóddal az Egészségért” Alapítvány 2000 óta
működik. A Magyar Unió lett az egyetlen alapító (korábban volt egy magánszemély is az alapítók között). A kuratóriumot az ESZO munkacsoport tagjai alkotják (kuratóriumi elnök: Czakó László). Ott, ahol a misszió szempontjából
előnyösebb, az ESZO az egyház Alapítványának nevében
jelenik meg. Legnagyobb előrelépést a Szolnok megyei
ANTSZ-szel kötött megállapodás jelentette, ami megnyitotta az ajtót más civil szervezetek felé. Az áttörést jelentő
eseményre 2013. november 25–29-én került sor, amikor
az ESZO az Alapítvány nevében az ország különböző részéből felkért önkénteseivel tett eleget a szolnoki NSZSZ
(korábban ÁNTSZ) meghívásának. A Kormányhivatal valamennyi dolgozója felé meghirdetett ötnapos munkahelyi
egészségfejlesztési programot dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tisztifőorvos köszöntötte, majd dr. Kállai Mária kormánymegbízott nyitotta meg. Dr. Gáspár Róbert egyetemi
docens „Életmóddal az Egészségért az életmódkutatások
hátterén” címmel tartott bevezető előadása után az egyház
egészségnevelői nyolc állomáson mérésekkel, kérdőív kitöltésével és tanácsadással motiválták a látogatókat az egészségtudatos magatartás kialakítására.
Az Alapítvány számára honlap (www.eltmoddalazegesz
ségert.hu), valamint Facebook oldal készült.
Tovább folytatódtak a ciklus elején elindított iskolai
gyerekexpok is, amelyhez a Gyermekiskolai Osztály új panelsorozatot készített.
Expo-képzések az új koncepció szerint:
 2013. március 10., Budapest, Szüret utcai gyülekezet. – A gyülekezetek többsége nem tudta elképzel-

ni, hogy saját erőforrásokkal is meg lehet szervezni
egy expot, akár a gyülekezeti teremben; egyszerű
mérésekkel, amelyek alkalmat adnak személyes találkozásokra, személyes szolgálatokra. A képzés interaktívan, egy modell expo bemutatásával motiválta a helyi kezdeményezések elindulását.
 2013. szeptember 11., Balatonlelle. – Az országos
lelkészértekezletet egészség expoval kezdtük. Nem
mondtuk el, hogyan kell megszervezni, hanem bemutattuk a lelkészeknek, akik úgy vettek rajta részt,
mintha külső érdeklődők lennének.
 2014. március 22., Budapest, Práter utcai gyülekezet. – A nagyvárosi missziós képzés keretében újabb
modell expot tartottunk.
3. Adventista Tudományos Napok, Pécs – Minden ciklusban egy nagy, kiemelt tudományos konferenciát szervez az ESZO. Ebben az időszakban került megszervezésre
a „Keresztény Egészségtudományi Napok” (Pécs, Pünkösd
– 2011. június 10-13.).
A pünkösdi történet leírását Isten egy orvosra bízta. A
tünetek részleteihez szokott szem, a rendszeres gondolko-

„Most azért, oh mi Istenünk, vallást teszünk előtted, és dicsérjük a te dicsőséges nevedet”
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zás és az ismeret alkalmassá tette, hogy három társa mellett ő legyen az, aki az evangéliumok folytatását megírja.
A Szentlélek kitöltésének azonnali bizonyítéka a nyelvek
megértése mellett a gyógyítás ajándéka (ApCsel 3. fej.)
volt, melyre két szót találunk a könyvben: az egyik a természetfeletti beavatkozásra, a másik a terápiás kezelésre utal.
Mindkettő Isten ajándéka. Így indultak az első Keresztény
Egészségtudományi Napok.
A Pécsi Keresztény Egészségtudományi Napokra ös�szegyűlt lelkészek, egészségügyi szakemberek, külföldi
előadók, hallgatók és vendégek a régi történethez hasonló
csodát tapasztaltak meg. Közel 50 előadó, téma, különböző

,,

A konferencia meglepetése volt egy új, fiatal szakmai
generáció megjelenése. Az egyház megértette E. G. White
140 éve megfogalmazott tanácsait, amelyek arra kérik a fia
talokat, hogy képezzék magukat és a lehető legmagasabb
szinten gyakorolják a szakmát. Az ESZO, az egészségtudományi konferencia megszervezése által is szerette volna kifejezni, hogy a Magyar Unió mindenkire számít, aki a Biblia és a tudomány mérlegén szeretné képviselni az egészségi
üzenetet.
A konferencia helyszíne a pécsi gyülekezeti terem és a
Laterum szálloda volt; három estén át pedig a pécsi Tudásközpontban a külföldi vendégelőadók egészségi evangeli-

Az adventista egészségi üzenet célja Jézust felemelni, az örökkévaló
evangéliumot megértetni; nem megosztani, feszültséget és rossz lelkiismeretet
kelteni, vitatkozni és megbélyegezni. Az üdvösség Jézusban van,
és nem az életmódunkra épített önmegváltásban.

irányzatok és vélemények felett ott volt az a Lélek, aki ma is
képes egy nyelvre hangolni Krisztus tanítványait. Az adventista egészségi üzenet célja Jézust felemelni, az örökkévaló
evangéliumot megértetni; nem megosztani, feszültséget és
rossz lelkiismeretet kelteni, vitatkozni és megbélyegezni.
Az üdvösség Jézusban van, és nem az életmódunkra épített
önmegváltásban.
Ezt a közös nyelvet erősítették meg a világegyház jelenlévő vezetői is: dr. Allan Handysides, dr. Peter Landless, a
Generál Konferencia (GK) Egészségügyi Szolgálatok Osztályának (ESZO) vezetői, valamint John Sanches, a Transzeurópai Divízió akkori osztályvezetője. Az elmúlt 10 évben
Ted Willson, a GK egészségügyi szolgálatokért felelős volt
alelnökének vezetése alatt, számos életmóddal kapcsolatos
állásfoglalás született, amelyek segítenek eligazodni korunk
divatos életmódirányzatai között.

Dr. Allan Handysides a pécsett megrendezett Keresztény
Egészségtudományi Napok egyik előadója
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zációs előadást tartottak, melyet Csízi Péter, Pécs alpolgármestere nyitott meg.
A Pécsi Gyülekezet önkéntesei – mint helyi szervezők –
hihetetlen áldozatkészségről és szakértelemről tettek bizonyságot. (AI – 2011. június 25.)

KÉPZÉS
1. DOLESZ tanfolyamvezetők képzése: 2012. április 1.,
Pécel. Előadók: dr. Gáspár Róbert és dr. Gáspár Zsolt. A
2011-ben kiadott új oktatói anyag segítségével képeztünk
ki közel 30 vezetőt.
20 Titanic minden évben – Dohányzás leszokást segítő
kurzusvezető képzés, 2012. április 15., Pécel.
A Titanic pontosan 100 éve süllyedt el; 1500 ember halálát okozta. Magyarországon minden évben 28 000 ember
hal meg bizonyítottan dohányzással összefüggő betegségekben.
A Titanic tragédiája elkerülhető lett volna. A figyelmeztető jelzéseket nem vették észre; amikor tudatosult a veszély, elbagatellizálták; a megoldási kísérlet abból az illúzióból fakadt, hogy ez a hajó nem süllyedhet el (a jéghegy fog
széttörni a teljes gőzzel haladó hajó alatt); túl kevés segítő
eszköz állt rendelkezésre, ezért csak 700 főt lehetett megmenteni.
A Hetednapi Adventista Egyház tagjai nem dohányoznak, ugyanakkor az ENSZ által díjazott segítő programmal
rendelkeznek. Hitelesen adhatnak le figyelmeztető jelzéseket. De mindez semmit nem ér, ha nincs elég mentőcsónak,
AKIK ott vannak, ahol segíteni kell. A program olyan ön-
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kénteseket képez, akik nem mennek el közömbösen évente 20 süllyedő Titanic mellett Magyarországon. 30 fő vett
részt az Egészségügyi Szolgálatok Osztálya által szervezett
képzésen, melynek előadói dr. Gáspár Zsolt és dr. Gáspár
Róbert voltak.
„Azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek”
(Jn 10:10). (AI – 2012. március)
További képzések:
 Gyerekexpo-képzés 2009/2010
 Magyar Orvosok és Gyógyszerészek Találkozója – 2013.
március 9-én Budapesten (Szüret u)
 Egészségvezetők képzése: 2014. március 22.
 ATF akkreditált szakirányú képzése: lelkigondozói és
életmód tanácsadó szak tanárai az ESZO munkatársai
 Külföldi konferenciák: Prága, 2013. – két előadó magyar volt (dr. Gáspár Róbert és dr. Nagy András)
 Genf – Egészségügyi Világkonferencia, 2011.
2. Életmódtáborok – Régi hagyomány az évente megszervezetett életmódtábor. Éveken át ezek a programok csak
az idősebb korosztály számára voltak vonzóak. Kerestük
az utat a fiatalabb és középkorosztály megszólítására. Erre
adtak nagyszerű lehetőséget a túra- és biciklis életmódtáborok. Nemcsak őket szólította meg a program, hanem az
érdeklődőket, Boldog Élet olvasókat is. Előadások nélkül, az
életmód elvek gyakorlásával, bemutatásával sokkal hatékonyabban sikerült átadni az egyház által hirdetett prevenciós
elveket.
„Közel ötvenen indultak el megkeresni az idegen országban elveszett
testvérüket. Sokan aggódtak az indulásnál tapasztalt kánikula miatt, de a
bázistábor 1100 méteren természetes légkondicionálással rendelkezett.
Senki nem tudta mi vár rá, ezért reggel gyógytornászi segédlettel, edzéssel
indították a napot, majd indult azt expedíció. Keresték Józsefet mindenhol a környéken. Voltak, akik biciklivel rajtoltak. Naponta 30-50 km-t nem
akárki tud letekerni, de ők voltak a fiatalabb testvérek, és bírták. A többség
gyalogosan vágott neki a hegyi ösvényeknek. Józsefnek voltak 7-10 éves
testvérei is. Senki nem hitte, hogy ők is képesek felkapaszkodni a meredek
gerincekre, de alig győzték követni őket. Mindennap új helyen folytatódott
a kutatás. 2500 m körüli csúcsokon, tengerszemek, vízesések és patakok
mellett. Időnként, ha valaki felforrósodott, a hófoltokban hűsíthette magát.
Volt, amikor senki nem jutott szóhoz, vagy azért, mert az oxigén után kellett
kapkodni, vagy a lélegzetelállító táj szépsége miatt. Ettől eltekintve József
testvérei rengeteget beszélgettek. Mintha eddig nem is ismerték volna
egymást igazán. Most volt idő megosztani a tapasztalatokat, elénekelni a
kedvenc énekeket, megbeszélni az életmódváltás örömeit, rácsodálkozni, hogy milyen jól szót értenek József idősebb testvérei a fiatalabbakkal,
észrevenni a rododendronok és az encián virágzását, leszedni egy marék áfonyát vagy szamócát. Ez a keresés egészen más volt, mint amire
számítottak. Miközben Józsefet keresték, nyugalmat, mosolyt, barátságot,
feszes izmokat, élményeket találtak a Teremtő közelségében.
A testvérek üres tarisznyákkal indultak el, de az idegen országban
nem volt éhség. A bő esztendők nyomait még mindig lehetett érzékelni.
Királyi ellátást kaptak és senki nem panaszkodott. Végül nagyot dobbant
a testvérek szíve. József megvan, József él! Valójában ott volt minden
este, az esti áhítatokon, de igazán csak a szombat délutáni láthatatlan
színházban mutatkozott be. József él és mesél. Istennek célja van minden
emberrel. Bárhova is vezet az életútja, legyen az Egyiptom börtöne vagy
egy ausztriai életmódtábor, Istennél nincsenek véletlenek. Felkészíti azokat, akik bíznak benne olyan feladatra, amivel a legjobban szolgálhatják a
világot. József testvéreinek expedíciójáról elolvashatod az élményeket első
kézből a www.turatabor.hu honlapon” (AI – 2011. augusztus).
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Táborok:
a. 2013. – Borzont
b. 2012. – Ausztria, Mariapharr
c. 2011. – Ausztria, Mariapharr
d. 2010. – Ausztria, Mariapharr
e. 2009. – Borzont

ESZO a gyülekezetekért
Szombati képzések – Az elmúlt 15 évben rendszeres, megtervezett felépítésű és tematikájú egészségnapokat szervez
az ESZO az ország gyülekezeteiben. Az egészségszombatok
célja a hármas angyali üzenet jobb kezeként bemutatni az
egyház egészségi üzenetét. Kiegyensúlyozott látást szeretnénk továbbadni, mert még mindig jelen van az életmóddal
kapcsolatos szélsőséges látásmód, csakúgy, mint az üzenetet elutasító magatartás. Az ESZO szakemberei gyakorlati
módon próbáltak segíteni, szakmai tanácsadással együtt,
évente az ország mintegy 30 gyülekezetében.
Szakemberek és helyszínek: dr. Nagy Vilmos, dr. Gáspár
Róbert, dr. Hella Zoltán, dr. Bozó Zsuzsa, dr. Nagy Sándor,
dr. Nagy András, Csarnai Mariann.

SEGÉDANYAGOK
1. Új DOLESZ anyag – szakmai lektorálása megtörtént
2010-ben; elektronikus kiadása 2011 elején megvalósult.
2. Adventista Világban egészségügyi állásfoglalások közlése 2 éven át.
3. Gyerekexpo-munkafüzetek.
4. Prevenciós füzetsorozat (Advent Kiadóval együtt). A
prevenciós füzetsorozat bibliai vonatkozások beépítésével dolgozza fel az életmódot érintő témákat. 2011-ben
egy ilyen füzet jelent meg, a többi füzet kiadására nem
került sor.
Köszönjük az ESZO szakembereinek és a gyülekezetek önkénteseinek, hogy az egészségi misszió újból az evangélium
hordozását segítő kéz lehet.
Dr. Ősz-Farkas Ernő
osztályvezető
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„Mosolyogjatok szülők; mosolyogjatok tanítók! Ha szívetek
szomorú, e tényt ne árulja el arcotok! Ragyogja be
tekinteteket szerető, hálás szívből eredő napfény! Adjátok
fel merev méltóságotokat! Alkalmazkodjatok a gyermekek
szükségleteihez és nyerjétek el szeretetüket! El kell
nyernetek vonzalmukat, ha be akarjátok vésni szívükbe a
hitigazságokat!”
(E. G. White: Fundamentals of Christian
Education. 68. o.)

A

z elmúlt 2009–2014. évi időszakra nézve elmondhatjuk, hogy a gyermekek gyülekezeti szolgálatában folytatódott az előző konferenciai időszakban bekövetkezett szemléletváltás, és több ötlettel, több körzeti aktivitással újabb programok valósulhattak
meg. Ezekről kaphatnak most testvéreink egy rövid összefoglalót.
Az unió és az egyházterületek minden jeles eseményén: hitéleti konferenciák, missziókonferencia, evangelizációs alkalmak, a Jézus7 programjai, emlékünnepélyek alkalmával a
Gyermekszolgálatok Osztálya biztosította a gyermekfoglalkozásokat. Ezeken az alkalmakon
mindig kedveskedtünk egy kis harapnivalóval is. A Budapest központú rendezvényeken
Bodnár Jánosné, a DET gyermekszolgálatának koordinátora vezette a foglalkozásokat.
Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy a gazdasági nehézségek ellenére fenn tudtuk tartani
Mosoly gyermeklapunkat, amely a gyermekmissziót szolgálja adventista és nem adventista
kis olvasóinak. A negyedévente megjelenő magazin kedves történeteket, bibliai rejtvényeket,
a Szentírás érdekességeit, túrázásra, kirándulásra buzdító cikkeket, test-lelki egészséggel, helyes életfelfogással foglalkozó írásokat tartalmaz.
A Gyermekszolgálatok Osztálya rendszeresen közreműködött a gyülekezeti gyermekiskolai használatra való irodalom, leckék megjelenésében. Az elmúlt években a leginkább
hiányokat szenvedő 5-7 év közötti gyermekek számára készült el a Bibliai Képességfejlesztő
Foglalkoztatók hét füzete (szerző: Scur Katalin, grafikus: Elek Lívia). Ugyanakkor a gyermekosztály szerkesztésében tinik számára, 5-10 éveseknek és 10 éven felülieknek is jelentek meg
irodalmi alkotások.
A KID-program, amelynek a koordinálását a Családi Osztály vette át, országos méretűvé
vált, amelyen gyermektanítóink, pedagógusaink, lelkészek vettek részt. A KID-képzés lezárása után országos Gyermekkonferenciára került sor Szegeden a Gyermekszolgálatok Osztályának rendezésében, ahol John és Clair Sanchez-Schutte és a Gyermekszolgálatok Osztályának
vezetője szólt a gyermekekhez, és ahol gazdag programmal szolgáltak elsősorban a Dél-Alföld gyülekezeteinek gyermekei és tanítói.
Az elmúlt, ötéves konferenciai időszakban több alkalommal sor került gyermekkórus-találkozókra, gyermekzenei napokra. Ez olyan program volt, amely más örömei mellett kedves
és tartós kapcsolatokat épített a Keresztény Advent Közösség gyermekeivel. Jellemzően Debrecen adott otthont két legutóbbi alkalommal ennek a programnak, a TET gyermekszolgálatért felelős koordinátorának, Szőllősyné Nagy Annamáriának vezetésével, amelyen részt vett
az unió gyermekszolgálatának vezetője is.
A Gyermekszolgálatok Osztály az elmúlt 5 évben kétszer hirdetett pályázatot. Először
azok a gyülekezetek pályázhattak, akik szerették volna elnyerni a „Leginkább gyermekbarát gyülekezet” címet, és az ezzel járó, a gyermekmunka eszközeire fordítható negyvenezer
forint pályadíjat. A beadott pályázatok mindegyike magas színvonalú gyermekmunkáról
árulkodott. A pályázatot a Lovasberényi Gyülekezet nyerte el, komplett, egész évben műkö-
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Gyermekszolgálatok Osztálya
dő gyermekiskolájával, gyermekek számára rendszeresen
biztosított kirándulásokkal, teadélutánokkal, játszóházzal,
nyári táborral együtt megvalósított programjával. Másodszor 2013. év végén meghirdetett pályázatunk elbírálására
majd ez év nyarán kerül sor. Ez kifejezetten a gyermekeket
szólította meg. Pályázni lehet verssel, elbeszéléssel, drámajátékkal és dallal: „Jézus a városunkban jár” címmel, amely
a nagyvárosi evangelizáció része.
A Keresztény Játszóház-programok népszerűsége bár
kissé alábbhagyott, mégis sok helyen működnek gyülekezeteink gyermektanítóinak és lelkészeinek áldozatvállalása
által. Több helyen Kölyökklub vagy Mosoly-klub néven találhatók meg, mint Gyöngyösön is.
Az elmúlt öt évben is minden nyáron megrendezésre került az országos Szünidei Bibliatábor Balatonlellén,
ugyanakkor egyre növekvő számban (2013-ban 24 helyen!)
rendeznek a helyi gyülekezetek sokszor nagyon gazdag,
impozáns Szünidei Napközis Táborokat. Mind a Dunántúlon, mind a Tiszántúlon megrendezésre kerül egy-egy
Tinitábor. Sikeresek a körzeti és országos cserkésztáborok,
erdei táborok, ahol szintén sok 14 éven aluli gyermek vesz
részt.
2012. évben a Gyermekszolgálatok Osztálya jelentős
összeget nyert a Transzeurópai Divíziótól egészségügyi
gyermekmisszióra (Gyermek-Egészségügyi Expo). Ezt az
összeget több mint tíz helyen, általános iskolákban megvalósult programra tudtuk fordítani, elsősorban azokon a területeken, ahol korábban kevesebb ilyen eseményre került
sor a Tiszavidéki Egyházterületen. A programot Szőllősyné
Nagy Annamária koordinálta. A részvételért és munkáért
köszönet orvos, védőnő, gyógytornász, óvodapedagógus,
ápoló, hitoktató és lelkész testvéreinknek. 2010 nyarán
Balatonlellén a Szünidei Bibliatábor idején mintegy 135
gyermek részvételével szintén megvalósult a GyermekEgészségügyi Expo.
A Gyermekszolgálatok Osztálya az ATF szakmai irányításával, pedagógusok, gyógypedagógusok, hitoktatók bevonásával folyamatosan készíti az országos kerettantervbe
illeszkedő Hittankönyveinket. Így gyermekeink, és azok az
iskolai tanulók, akik adventista hitoktatásban szeretnének
részt venni, saját tananyagunkból tanulhatnak.
A TED korlátozott számban 2013-ban kibocsátott egy
gyülekezeti gyermektanításban használható „Időszalagot”,

Clair Sanches–Schutte (jobbra) és Mihalec Gábor a gyerekek gyűrűjében
a 2013 nyarán megrendezett Gyermekkonferencián, Szegeden

memóriakártyákkal, kiegészítőkkel, amely kiválóan alkalmas arra, hogy gyermekeink el tudják helyezni a bibliai eseményeket a megtörténtek sorrendjében.
A hitoktatókkal és gyermektanítókkal minden év tavaszán országos találkozót szerveztünk. Ezen az alkalmon
továbbképzés és beszámolók hangzottak el a Budapest-Józsefvárosi Gyülekezetben.
A gyermektanítók, hitoktatók, lelkészek gyermekszolgálati munkája közel sem csupán ennyi. De összegezve a
legfontosabbakat: örömmel mondhatjuk el, hogy egy-két
kirívó esetet kivéve, a gyermekeinket krisztusi szeretet, jó
légkör, törődés fogadja gyülekezeteinkben. Bár Isten adná,
hogy minden kisgyermek megmaradna körünkben a jövő
nemzedékeként, hogy képviselhesse a jelen világnak a kegyelem üzenetét!
Egerváriné Kökényes Zsuzsa
osztályvezető
Gyermek-Egészségügyi Expo a Szünidei Biblia Táborban,
Balatonlellén

Gyermekzenei nap Debrecenben

„Most azért, oh mi Istenünk, vallást teszünk előtted, és dicsérjük a te dicsőséges nevedet”
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Ifjúsági Osztály

„Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel
azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor
mindenki meghalt; és azért halt meg mindenkiért, hogy
akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak,
aki értük meghalt és feltámadt.”
(2Korinthus 5:14-15)
„Az Ifjúsági Osztály küldetésének tekinti a magyar
adventista fiatalok Jézushoz vezetését, azonosságtudatuk
építését, a helyi ifivezetők képzését, és a fiatalok
szolgálatba állítását.”

A

z Ifjúsági Osztály a 2009–2014 közti időszakban egyik részről a fenntartás és szinten
tartás szellemét – meglévő ifjúsági programok megtartása, fiatalok gyülekezethez
kötése –, más részről pedig az újítás tendenciáját – új programok, új irányvonalak –
tűzte ki célul. Bár az osztály élete nem volt a legegyszerűbb, lévén, hogy az ötéves időszak
során vezetőt cserélt, a várható átfutási időt követően igyekeztünk onnan folytatni, ahol előtte
abbahagytuk.
Az első célkitűzés – a fenntartás és szinten tartás – a már meglévő jó szokások, bevált ifjúsági programok folytatása volt, így mindvégig megrendezésre kerültek a Tavaszi Ifjúsági Találkozók és az őszi ÉS Napok; mindkét program alkalmanként 150-250 résztvevővel. Ezek az
alkalmak egyszerre próbálták meg megszólítani a résztvevő fiatalokat a különféle témájú előadásokon keresztül, és megéreztetni velük a bizonyságtevés élményét a missziós programok
alkalmával. Mivel a két esemény körülbelül félévente váltakozott, nagyszerű keretet adott az
egész évnek, és az összes köztes együttlét alapját adta meg. A témák a tanítványságtól kezdve
különféle kreatív ötletekig terjedtek,
és belefért még a „kalózköntösbe”
helyezett evangélium is.
A két nagyszabású program közti
nyarakban 2011 óta újra, rendszeresen szervezünk ifjúsági altábort a
missziókonferencia keretein belül,
ahol alkalmanként 75-100 fiatal vett
részt és készült közösen az isteni
műbe való bekapcsolódásra. Ezeken az alkalmakon a misszión kívül
előkerültek olyan témák is, mint a
párkapcsolatok vagy az emberi kapcsolataink ápolása. A nyár másik
nagy állomása minden évben a Fesztiválmisszió, ami a Sziget fesztiválon,
illetve 2012 óta a SZIN fesztiválon
való részvételünket jelenti. Mindkét
helyre a Lelki Betérő sátrával vonulunk ki, és 10-15 önkéntessel egy hét
A 2012-es missziókonferencia péntek esti
alatt körülbelül 1000-1500 embert
szombatkezdő áhítata Filip Milosavljeviccel (jobbra),
szólítunk meg az evangélium üzeneegy sétahajó fedélzetén – fordítója: Szőllősi Szilárd
tével.
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Ifjúsági Osztály
Minden évben támogatjuk országunk cserkészcsapatait, valamint évente két helyen támogatjuk a Segít7ek szervezését, ahol fiatal önkéntesek segítenek a városok, falvak
szebbé, jobbá tételében, miközben ott is Isten kegyelmét és
szeretetét hirdetik a városlakóknak. 2012-ben nagyszerű
lehetőségünk adódott, és divíziós támogatással, pályázaton
keresztül több gyülekezetnek adtunk lehetőséget, hogy kreatív módon szólítsák meg a városukat. Így születtek egészségügyi programok, nagyszabású húsvéti, utcai előadások
és több olyan program, melyek fellendítették kicsit az ifjúság és a gyülekezet missziós munkáját is.
Az országos programokon és helyi kezdeményezéseken kívül minden évben megrendezésre kerülnek azok a
regionális ifjúsági alkalmak, ahol a környék fiataljai együtt
ünnepelhetik a teremtés ünnepét. Ezek általában minden
hónapban más városban kerülnek megrendezésre, és a
helyi gyülekezet szervezi az Ifjúsági Osztály segítségével.
Ezenkívül minden évben helyet adunk egy, a tinédzser korosztályt megszólító Tinitábornak is, amit mindig más helyi
gyülekezet szervez meg és 30-40 fiatalt foglalkoztat.
2013 vége óta létezik egy külön fórum a budapesti gyülekezetek ifjúságvezetői részére, ahol közösen készülünk a
2014-es Nagyvárosi evangelizációra, valamint 2014 márciusában először került megrendezésre olyan budapesti regionális ifjúsági találkozó, melyet több budapesti gyülekezet
együttes erővel szervezett. Reményeink szerint a tendencia
folytatódni fog, és a környék gyülekezetei együtt fognak
tudni dolgozni a jövőben is, felismerve, hogy ez az egyetlen módja, hogy nagyszabású programot tudjunk a fiatalok
elé tárni. Ugyanekkor elindult egy mozgalom az Ifjúsági
Osztály támogatásával, amely a helyi gyülekezetekben a fia
talokat arra ösztönzi, hogy kisebb zenekarokat, „dicsőítő
együtteseket” hozzanak létre, akiket különböző programokon – regionális ifjúsági alkalmakon, országos találkozókon – felkérünk szolgálatra, dicsőítés vezetésére.
2013-ban került megrendezésre Szerbiában, Újvidéken
a Páneurópai Adventista Ifjúsági Kongresszus, amire a magyarok is négy évet vártak a legutóbbi, müncheni találkozó
óta. Mivel mind anyagilag, mind időben el kellett helyezni
a programot az évben, ezért az őszi ÉS Napok helyett erre
a programra összpontosítottunk, ide vittünk ki mintegy
150 fiatalt, ahol további körülbelül 4000 adventista kortársukkal ünnepelhettek és hallhatták Isten Igéjét. A visszajelzések túlnyomórészt pozitívak voltak, és már alig várjuk,
hogy 2017-ben Spanyolországban is megtapasztalhassuk
ezt az élményt.
Az elmúlt években igyekeztünk fellendíteni a fiatalok
szombatiskolába járási „kultúráját” is, mivel a tendencia
sajnos azt mutatja, hogy egyre ritkábban járnak és egyre
kevésbé tanulják a felnőtt szombatiskolai tanulmányt. Így
hát felkaroltuk a Gondolatébresztőt, ami minden héten ifjúsági nyelvezetűre fordítja le a tanulmányt, fiatalok segítségével. Hogy még népszerűbbé tehessük az ifjúság körében, blogot és Facebook oldalt indítottunk, ahova minden
héten publikáljuk az újabb Gondolatébresztőket. Megújítási
és népszerűsítési mozgalmunk következő állomásaként elkezdtünk Android és iOS alkalmazásokat készíteni, ifjúsági
témájú alkalmazásokat fejleszteni, valamint az egyház álta-

„Most azért, oh mi Istenünk, vallást teszünk előtted, és dicsérjük a te dicsőséges nevedet”



lános munkájába
is bekapcsolódni
ezeken keresztül.
Igyekszünk –
ahol csak tudunk
– fiatalokat bevonni a munkába, kettős céllal:
kihasználni azt a
hatalmas erőforrást, amit képviselnek, valamint
arra tanítani őket, hogy mit jelent aktívnak lenni az egyházban. Éppen ennek a kezdeményezésnek a következménye,
hogy igyekszünk közvetlenebb kapcsolatot kialakítani a
gyülekezetek ifjúságvezetőivel, és rajtuk keresztül motiválni azokat a fiatalokat, akik az ifjúsági rendezvényeken kedvet, és elhívást kaptak bizonyos munkákra. Ezek a fiatalok
lesznek később az a tábor, akik segítenek bennünket és a
helyi ifjúságvezetőiket a mű előrébb vitelében.
Az Ifjúsági Osztály felismerte, hogy programjainak a kidolgozottság és profizmus érzetét kell keltenie, mint ahogy
azt a Szentírás is közvetíti felénk, csak a legjobbal szolgálhatunk Istennek, és ugyanígy csak a legjobbat fogadják el a
fiatalok sajátjukként. Ez a gondolat lengi át az ifjúsági találkozókat és regionális szombatokat, amiben a helyi gyülekezetek is megtalálták a helyüket – hatalmas támogatást adnak azzal, hogy programjaikba rengeteg energiát fektetnek,
így példát mutatva egymásnak. Mára már azon igyekeznek,
hogy jobbnál jobb szervezéssel lenyűgözzék egymást, és ezt
a fiatalok szakadatlan jelenlétükkel honorálják. Ugyanez a
gondolat hatja át a zenei vonalunkat is, az Ifjúsági Osztály
– programok szervezésével és pénzügyileg – támogatja azokat a fiatalokat, akik zenekarukkal folyamatosan próbálnak,
és profi (felkészült) szinten zenélnek, Isten dicsőítésére.
Mivel az Ifjúsági Osztály olyan embereket ér el, akik
közt áthidalhatatlanul nagy különbségek vannak – mind
életkorban, mind szociális, családi vagy életvezetési szempontból –, ezért nem egyszerű dolog mindenkinek az
igényét betölteni. Viszont Isten segítségével olyan úton sikerült haladni az ifjúsági munkával, ami egyre kevesebb kívánnivalót hagy maga után a különböző élethelyzetben élő
fiatalok elérésével kapcsolatban. Bizonyos programjaink az
idősebb korosztálynak, míg mások az ifjúság alsó határán
lévőknek szólnak, így adva teret mindenkinek.
Minden nehézség ellenére az Ifjúsági Osztály sikerrel
zárhatja az elmúlt öt évet, és elmondhatjuk, hogy Istenünk
segítségével egyre több fiatal választja Őt, és keresztelkedik
meg, amiben – kimondva vagy kimondatlanul – szerepe
van a fiatalok személyes kapcsolatainak és az Ifjúsági Osztály ténykedésének is, helyi és országos szinten egyaránt.
Örülünk, hogy a fiataljaink bekapcsolódnak a munkába,
mert tudjuk, hogy értük csak velük együtt tudunk hatékonyan dolgozni Istenben.
Ömböli Krisztián
osztályvezető
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Kommunikációs Osztály

Az osztály célkitűzése, hogy elérje az embereket mind az
egyházon belül, mind kívül, egy nyitott, kétoldalú, felelős
és reménnyel teli kommunikációs programmal, korunk
kommunikációs technológiái használatával.

Munkatársak

Munkámat az unióelnöki, Globálmissziós koordinációs, valamint Vallásszabadsági
Osztály vezetése mellett láttam el. Nagyon hasznos segítség volt számomra Fenyvesi
Eszter munkája, aki ennek az osztálynak a munkáját elsősorban a körlevelek szerkesztésével, kiküldésével, a programnaptár és a Címtár szerkesztésével támogatta.
Kiss Virág hosszú évek óta végzi az AdventInfo és Adventista Világ szerkesztői
feladatainak ellátását nagy önállósággal és szakértelemmel. Mellette a tavaszi és őszi
imaheti anyagok szerkesztését is végezte. Árvai Gergely munkája pedig elsősorban az
internetes, e-mailes kommunikációs technikai kivitelezésében volt rendkívül hasznos.
Zarkáné Teremy Krisztina elsősorban fordítóként támogatta a Kommunikációs Osztály
munkáját, különösen egy-egy állásfoglalás, illetve az imaheti anyagok fordítójaként.
Az egyházi szolgálatban lévő munkatársaink mellett számtalan önkéntes is segítette
munkánkat, akik a gyülekezeti események tudósítójaként lelkesen küldték a híreket.

Tevékenység

A Kommunikációs Osztály feladatköre szorosan kapcsolódik az egyház más szolgálataihoz,
támogatja, kiegészíti azok munkáját. Célterülete kettős, hiszen az egyház arculatának kiala
kítása, megismertetése kiemelt feladata; munkáján múlik, hogy a külvilág milyen képet lát
az egyházról. Ugyanakkor a belső tájékoztatás, a fontos információk testvéreinkhez történő
eljuttatása ugyanolyan jelentőséggel bír.
Munkánk során az alábbi tevékenységeket végeztük:
 AdventInfo
Az elmúlt ciklusban alkalmanként színesben, többségében fekete-fehér kivitelben jelent
meg az egyház belső híreit, közérdekű információit, felhívásait tartalmazó kiadványunk.
Eleinte teljesen költségmentesen biztosítottuk testvéreink számára, később egy jelképes
(évi 1000 Ft) térítés ellenében lehetett megrendelni. Az internetről pdf formátumban ingyenesen, színesben letölthető.
 Adventista Világ (HIT és ÉLET)
Az elmúlt ciklus nagy előrelépése, hogy sikerült hivatalosan is megállapodni és szerződést aláírni a Generál Konferencia által kiadott Adventist World szerkesztőségével, mely
szerint negyedévente megjelenik egy válogatás magyar nyelven a folyóirat cikkeiből. A
TED uniói közül a Dél-kelet-európai Unió mellett csak a Magyar Unió rendelkezik ilyen
megállapodással. Mellette magyar szerzők írásaiból egy új hitéleti folyóiratot indítottunk
HIT és ÉLET címmel, melyet az Adventista Világ – Válogatás mellékleteként negyedévente
juttatunk el testvéreinkhez.
 Címtár
Folyamatosan frissítettük és belső használatra megjelentettük az egyház adatait, elérhetőségeit, és munkatársainak, lelkipásztorainak, presbitereinek elérhetőségeit tartalmazó
kiadványunkat, a Címtárat.
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Kommunikációs Osztály
 Honlap
A Magyar Unió elkötelezett abban, hogy a modern
technika vívmányait is felhasználva üzenetünk a legszélesebb rétegekhez juthasson el. Ennek érdekében
folyamatosan frissítettük az egyház honlapját, számos
új funkcióval bővítettük ki, valamint a közösségi média
(Facebook) lehetőségeit is igyekeztünk kihasználni. A
Generál Konferencia 2013. év végén elindította az egyház egységes arculatának kialakítása érdekében a honlapok átalakításának programját. Ebbe bekapcsolódva
a Magyar Unió is elindította a honlap újratervezését,
melynek eredményeképpen könnyebben használható lesz okostelefonokon, tableteken és asztali gépeken
egyaránt.
 Imaheti felolvasási anyagok
Folyamatosan fordítottuk, szerkesztettük, interneten
elérhetővé tettük az anyagokat. Örömmel tapasztaltuk,
hogy néhány alkalommal a Keresztény Advent Közösség is használta a felolvasási anyagokat. Nagyszerű volt
látni, hogy a tavaszi ifjúsági felolvasási anyagokat a fiatalok maguk fordították lelkesen és használták is a közös imaalkalmaikon.
 Kommunikációs levelező lista (e-mail)
Folyamatosan fejlesztettük, bővítettük a kommunikációs hírháló címzettjeit, akiknek az
egyház közérdekű híreit, információit, a körlevelek anyagait juttattuk el. Így nemcsak gyorsabban, de sokkal gazdaságosabban tudtuk testvéreinket informálni az egyházi eseményekről.

 Programnaptár
Évente került kiadásra az egyház központi táborait, nagyobb képzéseit tartalmazó színes, információs kiadvány, melyet minden gyülekezet számára több példányban juttattunk el.
 Válságkezelés
A Kommunikációs Osztály kevésbé hálás feladatai közé
tartozik az esetleges válsághelyzetek esetén a külvilággal, sajtóval való kommunikáció szervezése, bonyolítása. Annak érdekében, hogy ne váratlanul érjen bennünket, az Unióbizottság elkészített egy válságkezelési
szabályzatot, kijelölt egy válságstábot. A TED képzést
biztosított számunkra lelkészek és vezetők részvételével
a válságkezelésről.

Őszi imaheti
felolvasások

2013. november 2–9.

A He t e d n a p i A d v e n t i s t a Eg y h á z n e m z e t k ö z i l a p j a

dVentist
VilágD

2013. tél

igest

 Képzések
A TED kommunikációs vezetője két alkalommal is meglátogatott bennünket, és szakmai
tanácsokkal, képzéssel segítette munkánkat.
2011-ben pedig a TED és EUD szervezésében
részt vettünk egy kommunikációs képzésen
Szlovéniában. A Magyar Unió 2012-ben egy
képzést biztosított önkéntesek számára, hogy
a hírek, beszámolók írásának, fényképek készítésének fortélyait elsajátíthassák. A képzésben
munkatársaink segítettek.

Láthatáron

És ők

követték

Őt

2013.  Őszi imahét

1

a misszió a nagyvárosokért

11

 Körlevelek
A Kommunikációs Osztály feladata a körlevelek szerkesztése, eljuttatása a lelkipásztorokhoz, gyülekezeteinkbe. Újabban a hagyományos postai levelek mellett
folyamatosan elektronikus úton (e-mail) is elküldtük
testvéreinknek, gyorsítva és olcsóbbá, valamint környezettudatosabbá téve a kommunikációt.
 Misszió támogatása
A Magyar Unió folyamatosan bekapcsolódva a világközösség evangelizációs törekvéseibe, lelkesen szervezte
a Nagy reménység missziós kezdeményezést. Ennek
támogatására honlapot, könyvjelzőket, valamint tájé-

„Most azért, oh mi Istenünk, vallást teszünk előtted, és dicsérjük a te dicsőséges nevedet”

koztató füzetet készítettünk, melyet minden testvérünk
számára elérhetővé tettünk.



Elhívás az evangélium
hirdetésére

14

Vágyakozás
az
örökkévalóság

15

Hűtlenség
álruhában

után

Hálaadás

Isten iránti hálával tekintünk vissza munkánkra, személy
szerint is hálás vagyok Istennek, hogy munkatársaimmal a
korlátozott lehetőségek és erőforrások ellenére is lelkesen
végezhettük feladatunkat, bízunk abban, hogy ha nem is
tökéletesen, de hozzájárulhattunk az egyház jó hírének növeléséhez és az üzenetünk eljuttatásához, valamint a belső
kommunikáció folytatásával testvéreink számára megfelelő
információt nyújthattunk, hogy személyes küldetésüket is
végezhessék.
Ócsai Tamás
osztályvezető
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Lelkészegyesület

„Krisztus-központú lelkiség és szakmai felkészültség
erősítése a lelkészek körében, lelkészcsaládok és a lelkészi
hivatás érdekképviselete az egyház döntéseinél.”

A

lelkészegyesület azért alakult, hogy minden lelkipásztort szolgáljon a lelki és szakmai
növekedésben. Feladatköre később bővült a presbiterek szolgálatával, aminek része
képzések szervezése, valamint szakmai anyagok előállítása. A legtöbb feladatában az
egyház más egységeivel együtt végzi a szolgálatát, főként a Lelkészházastársak Egyesületével,
az egyházterületekkel, az ATF-fel és az unió osztályaival működik együtt.

Feladatai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A lelkészek és lelkészcsaládok lelkigondozása.
A szolgálni vágyó lelkészfeleségek segítése.
A lelkiség motiválása.
Szakmai képzések szervezése.
Szakmai anyagok előállítása.
A lelkészi hivatás felemelése, fiatalok megnyerése a szolgálat számára.
A lelkészek érdekeinek képviselete az egyház döntéseinél.

Elvégzett feladatok a konferenciai időszakban

A XV. Uniókonferencia időszakában két személy töltötte be a Lelkészegyesület titkári teendőit: Tóth Sándor, majd az utolsó másfél évben Csizmadia Róbert. A megvalósult képzésekhez
és az elvégzett feladatokhoz nélkülözhetetlen volt több személy munkája, akik a munkacsoportban vagy az egyház más egységeinél végezték hűséges munkájukat. Szeretnék így köszönetet mondani a következő személyeknek: Kis István, Simon László, Szabó János, Szilasi
Zoltán, dr. Szilvási András, dr. Szilvási József, dr. Tokics Imre. Külön szeretném megköszönni
az unió, az egyházterületek és az ATF vezetésének, hogy támogatták az egyesület munkáját.

A magyar csoport tagjai az európai lelkészértekezleten 2012 augusztusában
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Lelkészegyesület
Az egyesület éves költségvetése 200 és 250 ezer forint
között mozgott, amiből igyekeztünk a legszükségesebb és
legfontosabb feladatokat elvégezni. Az egyesületnek kiosztott feladatokat nem tudtuk volna elvégezni a sok önkéntes
munka nélkül: a lelkész testvérek a vezetői és körzeti lelkészi feladataik mellett szántak időt az egyesületi feladatok
végzésére. Szeretném megjegyezni és megköszönni, hogy a
lelkészképzés feladata a területek és az unió által szervezett
és finanszírozott lelkészértekezleteken valósult meg. Ezek
nélkül nehéz lett volna a rendelkezésre álló keretből bármi
jelentőset szervezni.

Úrvacsorai istentisztelet a közös lelkészértekezleten,
Balatonlellén

Az elvégzett feladatokról és projektekről

Az egyház jó működésének érdekében folyamatosan képviseltük a lelkészek és a lelkészcsaládok érdekeit, és éltünk
a lehetőséggel, hogy a bizottságok lelkészekkel kapcsolatos döntéseihez hozzájáruljunk hasznos információkkal,
nézőpontokkal. Igyekeztünk a lelkészek gondozásából is
kivenni a részünket az egyházterületekkel együttműködve
telefonon és személyesen, főleg ott, ahol erre krízis miatt
szükség volt.
A lelkészképzésnek két fontos területe van: az egyik az
ATF által végzett egy- vagy kétnapos képzések, amikért a
lelkészek kreditpontokat szerezhetnek. Ezeknek a témáit
az ATF javaslatára az unió határozza meg. A másik fontos
terület a lelkészértekezletek, amiket egyrészt a területek
szerveznek saját hatáskörükben, másrészt az országos lelkészértekezlet, amit a Lelkészegyesület szervez. Az elmúlt
öt évben a következő értekezletek voltak Balatonlellén, ahol
több témát is feldolgoztunk:
 2009. szeptember 6–9.: Gyermekmunka, KID-program
(Anna-May Wollen, TED gyermekosztály-vezető)
 2010. szeptember 19–22.: Lelkészi kézikönyv; Hit általi
megigazulás tana (Lelkészek és dr. Szilvási József)
 2011. szeptember 4–7.: Egyház és állam viszonya; Mis�szió a posztmodern világban (Rainder Bruinsma)

 2012. augusztus 21–26.: Részt vettünk az európai lelkészértekezleten, amelyen sok nemzetközi előadó tartott igehirdetéseket, tanításokat és műhelymunkát
 2013. szeptember 11–15.: Közös lelkészértekezlet a
KERAK lelkészeivel, aminek három témája volt és egy
célja. Témák: 1) Bibliai Hermeneutika – Bertil Wiklan
der (Altéma: E. G. W. értelmezése); 2) Az egyházról szóló tanítás – Daniel Duda; 3) Ökumenikus kapcsolatok
– Raafat Kamal; a cél pedig a lelki közösség építése.
 2013: kiadtunk két evangelizációs sorozatot a Nagy
reménység evangelizáció támogatására. Dr. Szilvási
András közreadott egy prédikációs vázlatsorozatot a
gyülekezeti közösség építéséről. Létrehoztunk egy képzési anyagot a bántalmazás megelőzéséről, gyülekezeti,
lelkészi, adminisztrációs ajánlásokkal.
 2014: Elindult egy on-line Ministry és Elder’s Digest
cikkeket feldolgozó oldal, ami a lelkészek és presbiterek szakmai növekedését célozza meg. Egy fotópályázat
képeivel segítjük minőségi képek felhasználásában a
lelkészeket, evangélistákat. Elkészült egy hittanoktatási
szóróanyag, és folyamatban van két lelkészeket és igehirdetőket segítő prédikációsorozat létrehozása, valamint egy képzési anyag lefordítása.
Jellemző volt ezen kívül, hogy elvégeztünk egyéb ad hoc
feladatokat, amikre szükség volt. A lelkészegyesületi titkár
pedig egyben a MinTAC titkári feladatait is ellátta.
Hálás vagyok Istennek, hogy lehetővé tette a munkálkodást, és áldását adta munkánkra!

Csizmadia Róbert
osztályvezető

A KERAK férfikarának szolgálata a 2013 szeptemberében
megrendezett közös lelkészértekezleten

„Most azért, oh mi Istenünk, vallást teszünk előtted, és dicsérjük a te dicsőséges nevedet”
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Lelkészházastársak Egyesülete

A Lelkészházastársak Egyesületének elsődleges és
legfontosabb munkája, hogy segítsen lelki életet élni,
személyes tapasztalatot szerezni Jézus Krisztussal.
Mentorként és példaadással kell segítenie azok munkáját,
akikkel együtt dolgozik, hogy hasonló tapasztalataik
legyenek Istennel. Ez a hatékony szolgálat alapja, melyet
családjainkért, gyülekezeteinkért és a közösségért
végezhetnek a lelkészházastársak.

N

incs még egy olyan csoport a Hetednapi Adventista Egyház világszéles szervezetén
belül, amely több önkéntes szolgálatot végezne, mint a lelkészházastársak. Habár
szolgálatukért gyakran nem részesülnek elismerésben, az egyház soha sem tudná
helyettesíteni az odaszentelt lelkészházastársak szolgálatát, akik legtöbbször feleségek. Mind
a Szentírás, mind pedig E. G. White írásai hangsúlyozzák a lelkészházastárs együtt szolgáló
szerepét és azt, hogy az egyháznak megfelelően kell támogatnia azokat, akik a műben szolgálnak, házastársaikkal együtt.
Munkánkat 2011-től végeztük, amikor az unió létrehozta az osztályt.

Az osztály általános céljai voltak
 Támogatni és lehetőséget biztosítani a lelki növekedésre a lelkészházastársak részére szervezett rendezvényeken. Könyveket, szemináriumokat, egyéb anyagokat, ajándékokat stb.
biztosítani.
 Tudatossá tenni, hogy a szolgálatnak legyen természetes része a lelkészházastársakkal,
családokkal való törődés.
 Segítséget biztosítani a lelkészházastársak részére, hogy megértsék szerepüket, felismerjék különleges lelki ajándékaikat. Bátorítani őket, hogy végezzék szolgálatukat azon a területen, ahová helyezték őket, de inkább a számukra kényelmes módon, mintsem a közösség folyamatos és túlzott elvárásainak eleget téve.
 Képezni a lelkészházastársakat a szolgálatban. (Szolgálatuk kezdetén a lelkészházastársak
több mint 50%-a úgy érzi, felkészületlen a szerepére. A szolgálatban eltöltött évek után
25%-uk továbbra is úgy érzi, nem megfelelően képzett. Minden egyházi főiskolának olyan
programot is kellene kínálnia, amely segíti a lelkészházastársak szolgálatára való felké
szülését.)
 Támogatást és közösséget biztosítani. (A gyakori helyezések miatt a lelkészcsaládoknak
kevés lehetőségük van arra, hogy mély gyökereket eresszenek egy-egy közösségben, ami
gyakran a magány, az izoláció érzését eredményezi.)
 Bátorítani a lelkészcsaládokat, hogy töltsenek együtt időt. (Az együtt töltött minőségi idő
jobb otthoni légkört teremthet. A lelkipásztorok sokkal hatékonyabban tudják végezni

48

A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniója XV. uniókonferenciai ciklusának beszámolói

Lelkészházastársak Egyesülete
vezetői szolgálatukat, ha erős keresztény otthoni légkör
van körülöttük. Az egyházterületek által támogatott
feladatok tartalmazzanak a lelkészgyerekek számára
is megfelelő ellátást, hogy a lelkészházastársak teljes
mértékben részt tudjanak venni a számukra szervezett
programokban.)

Források

Hálaadás

A lelkészházastársak munkacsoportjának tagjai:
 Bihariné Lehelvári Edit (DET)
 Hegyes-Horváth Csilla (TET)
 Mihalec Dóra (TET)
 Ősz-Farkas Krisztina (DET)

Hálásak vagyunk Istennek a lelkipásztorok házastársaiért,
akik legtöbbször áldozatos szolgálatukkal kiegészítették,
megerősítették a lelkészek munkáját. Hálásak vagyunk a
munkánk során szerzett tapasztalatokért, testvéreink, gyülekezeteink bátorításáért, a lelkészcsaládokért elmondott
imákért.

Megvalósult tervek
 Adatbázis összeállítása a lelkészházastársak és lelkészgyermekek neveivel, születési adatokkal.
 Köszöntő születésnapi levelet küldtünk a lelkészházastárs részére.
 Lelkészházaspárok részére egy 3 napos hétvége megszervezése (Családi Osztállyal együtt).

„Most azért, oh mi Istenünk, vallást teszünk előtted, és dicsérjük a te dicsőséges nevedet”

 Elkezdődött a lelkészcsaládok meglátogatása, különös
tekintettel a lelkészházastársra.
 Ted Wilson 2013-as látogatása alkalmával a házastársakkal együtt vettünk részt egy közös ebéden, ahol
Nancy Wilson a lelkészházastársak szolgálatának jelentőségéről beszélt.
 A lelkészházastársak karácsonykor kis ajándékokkal
kedveskedtek egymásnak.



Ócsainé Demeter Irén
osztályvezető
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LIFEconnect – Internetszolgálat

Digitális kapcsolatok valódi tanítványokkal –
A LIFEconnect egy dinamikus, új kezdeményezés,
amely az evangélium interneten történő megosztását
teszi lehetővé. Az Internetszolgálat fiatal, digitális
misszionáriusokat képez, hogy online lelkészekkel
dolgozva az emberek szükségleteit kielégítsék
és alkalmazzák a tanítványi stratégia széles skáláját
a Transzeurópai Divízió minden uniójában.

A

közösségi médiahálózatokban erő van. Hogy miért? A közösségi média kommunikációs eszközei alapvetően változtatták meg életünket és azt, hogyan lépünk kapcsolatba a másik emberrel és a körülöttünk lévő világgal. Az internet forradalmasította
azt, ahogyan élünk – jobban, mint bármely más korábbi találmány. Ma életünk a körül a
technológia körül forog, ami az elmúlt két évtizedben alakult ki. Napjainkban csak Európában a népességnek több mint fele csatlakozott már az internetre, sok országban az arány eléri
a háromnegyedet. Világunk állandóan alakul, és egyre nehezebb lépést tartani az időbeli és
kulturális változásokkal. Ez egyaránt hoz kihívásokat és fejlődést. Ahogy a társadalom szembesül velük, az emberek szeretnének fejlődni és találkozni ezekkel a változásokkal. Az evangelizációnak is hajlandónak kell lennie a változásra, hogy válaszoljon az emberek elvárásaira.
Az Internetszolgálat, a LIFEconnect közösségi média, ezen változások terméke. Ki akarjuk aknázni a változások folyamát, és bemutatni Jézus Krisztus reménységét és a Hetednapi
Adventista Egyház üzenetét az internet használatán keresztül. Ez az evangelizáció új frontja,
ami Krisztus emberek közötti elvegyülésének módszerén alapul – ott lenni, ahol ők vannak,
együtt érezni velük, válaszolni az igényeikre és Jézus követésére buzdítani őket.
A Lifeconnect (LC) egy közösségi média, mely lehetőséget ad arra, hogy az emberek saját
blogjukat és közösségi hálózati adatlapjaikat felhasználva másokat is az LC oldalra hívjanak.
Ahogyan a Youtube és a Facebook is közösségi és médiagócpont, az LC is közösségi hálózat,
amely megengedi az oldalon történő közvetlen beszélgetést, illetve folyamatosan újabb olvasásra és megtekintésre szánt lehetőségeket kínál a látogatónak. Az LC blogok, profiloldalak
és személyes weblapok hatalmas hálózata mind egymásba kapcsolódnak annak érdekében,
hogy elmondják az embereknek a jó hírt az egész világon.
Az oldal egyik előnye, hogy széleskörű tartalommal bír. Jelenleg 36 témában tehetünk
közzé tartalmat. Ennek a tartalomnak egyértelmű szándéka/célja, hogy kérdéseket vessen
fel az olvasókban, vagy egyszerűen lekösse az olvasót bizonyos témákkal, beszélgetéseket indítson. Hisszük, hogy ez a modell megteremti azt a szükséges hidat, ami lehetővé teszi, hogy
kapcsolatba hozzuk a látogatókat azzal az üzenettel, amit meg szeretnénk osztani, és idővel
sokakat elvihetünk majd helyi csoportokba, és végül a Hetednapi Adventista Egyházba.
Az egyházak mindig keresik annak módját, hogyan tudnák a fiatalokat bevonni az evangelizációba. Az oldal másik előnye, hogy ezt oly módon ajánlja fel, hogy közben a fiatalok
olyasmit csinálnak, amit élveznek. Meg kellene hívnunk minden fiatalt egyházunkból, hogy
csatlakozzanak és legyenek részesei ennek a projektnek. De persze nem csak fiatalokat kell
magában foglalnia. Mindenféle életkörülménnyel bíró tagunk, bármely korú és nemű legyen,
könnyen részese lehet ennek a szolgálatnak.

Facebook LC rajongói oldal

Az a nagyszerű a Facebook oldalakban, hogy minden alkalommal, ha valaki rajongója lesz
az oldalunknak, barátaik láthatják ezt. Ez gyakran vonz más követőket, valamint nyüzsgést
teremt hálózatunknak. Használhatjuk Facebook rajongói oldalainkat információk megosztá-
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LIFEconnect – Internetszolgálat
sára, valamint fényképek, videók, alkalmazások, üzenetek,
LIFEconnect videók és cikkek közzétételére. Minden olyan
tevékenység, amit Facebook oldalunkon végzünk, később
mini magokká válhatnak követőink számára.

LIFEconnect (2011–2014) – Magyarország;
Eddig történt

2011-ben domain nevet vásároltunk, és magyarra fordítottuk a LIFEconnect oldalt, majd azt használható állapotba
hoztuk – beüzemeltük.
2012 tavaszának fő feladata a Digitális Misszionáriusok
felkutatása és toborzása volt. Március 2–4. között Miroslav
Pujic (a TED Média Osztályának vezetője) és Mirjana
Kicusic (LIFEconnect munkatárs) Magyarországra jöttek,
ahol egy teljes hétvégén keresztül bemutatták a megjelent
érdeklődőknek a programot és a benne rejlő lehetőséget.
Körülbelül 10-12 misszionáriussal indult a csapat, s velük
kezdtük el a lényegi munkát: tartalommal megtölteni az oldalt és népszerűsíteni azt.
Mindeközben folyamatos munkával igyekeztünk növelni a LIFEconnect hazai ismertségét: létrehoztuk a facebook
rajongói oldalt, alkalmaztuk a divíziós stratégiákat és természetesen igyekeztünk csapattá kovácsolódni. Ebben segítettek az online (skype) találkozóink és imaalkalmaink.
2013. január 19–20. között ismét Magyarországon járt
Mirjana Kicusic, aki igyekezett előadásával közelebb hozni
a fiatalok számára a LIFEconnectben rejlő lehetőségeket –
sajnos ekkor még nem volt túl sok érdeklődő.
2013. április 12–14. között rendeztük volna meg az első
olyan találkozót, ahol a Digitális Misszionáriusok és a velük kapcsolatba került érdeklődők, ismerkedők először találkozhattak volna offline. Mivel azonban úgy értékeltük,
hogy a program nem halad a kívánt ütemben, ezért megint
csak a toborzásra és a LIFEconnect ismertségére törekedtünk. Kovács-Bíró János szombati szolgálatával és a délutáni alkalom interaktív bemutatójával ez meg is valósult:
újra aktivizálódtak az önkéntesek, s többen csatlakoztak is
a csapathoz. A LIFEconnect magyarországi látogatottsága
és a Facebook rajongói oldal követőinek száma szépen növekedett.
A szeptembertől novemberig terjedő időszakban, a
Digitális Misszionáriusok csapatával elsősorban arra tö-

Az első magyarországi LIFEconnect-képzés
2012 márciusában

„Most azért, oh mi Istenünk, vallást teszünk előtted, és dicsérjük a te dicsőséges nevedet”

Az érdeklődő fiatalok Kovács-Bíró János előadását
hallgatják a tavalyi digitális misszionáriusok találkozóján
rekedtünk, hogy mielőtt újabb „reklámhullámot” indítanánk, a LIFEconnect által felkínált 36 témakört feltöltsük
tartalommal, és így legyen majd bőven böngésznivalója a
Facebookon keresztül odairányított látogatóknak.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy az emberek hamarabb elérhetőek, megmozgathatóbbak, aktivizálhatóbbak
azon a közösségi oldalon keresztül, amelyet már egyébként is gyakorlattal és előszeretettel használnak, így mindennap folyamatos munka folyik a LIFEconnect Facebook
rajongói oldalán. Igyekszünk az emberek számára érdekes,
jó minőségű tartalmakat feltölteni – amelyek a lelki fejlődésüket szolgálják, és egyben érdeklődésüket felkeltik a
LIFEconnect tartalmaiban való további böngészésre. Ebben a munkafolyamatban számos kép- és videószerkesztő
programot használunk nap mint nap, és igyekszünk tudásunkat folyamatosan csiszolni a technikai eszközök széles
skálájának ismeretében, alkalmazó képességében.
Decemberben, mivel a Digitális Misszionáriusok az
ország különböző és egymástól távoli pontjain élnek, egy
meghirdetett képzésen végül annyira kevesen tudtak volna részt venni, hogy felötlött bennünk egy új gondolat. Ha
már a digitális világ előnyeit igyekszünk felhasználni, tegyük ezt ebben az esetben is! Így sikerült megszervezni egy
online képzést, amelyre számos, hálás visszajelzés érkezett.
Készítettünk továbbá néhány képző „tutorialt”, amelyet
bármikor elő lehet venni, ha valaki segítségre szorulna.
2014 januárjában tartottunk egy rövid bemutatót – képzést egy ifjúsági rendezvény keretén belül, amelyen ugyan
nem volt túl sok résztvevő, de annál lelkesebbek voltak –
közülük többen a mai napig aktívan részt vesznek a munkában.
Februárban a Fiatalok Jézusért Konferencián igyekeztünk népszerűsíteni ezt a missziós lehetőséget egy kiállítás
keretén belül. Itt sok volt a résztvevő, és úgy tűnt, az érdeklődő is, de ennek gyümölcseit még várjuk – nem olyan rég
történt.
A 2014-es évre nézve sok tervünk van, bizakodunk a
dinamikus fejlődésben, sok fiatal részvételében, a szervezés
alatt álló evangelizációk nagy számú látogatottságában, számos ismeretség, barátság születésében és végül a Hetednapi
Adventista Egyház tanítványokkal való gyarapodásában.
Törőcsik Mészöly Viktória
osztályvezető
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Női Szolgálatok Osztálya

„Nőként szolgálni Jézus jó hírével a nőkért
és a környezetünkben élőkért.”

A

Női Szolgálatok Osztályának célkitűzése a Krisztus második eljövetele előtti idő
szakban gondoskodni a nőkről az egyházban. Bátorítani őket, hogy erősebbekké
váljanak Istenbe vetett hitükben, a bibliatanulmányozásban, az imádságban, a személyes növekedésben és abban, hogy ők maguk is a nők misszionáriusai legyenek lakóhelyükön, felhasználva talentumaikat és adottságaikat, elősegítve ezzel az egyházunkban oly
szükséges megújulást.
Az osztály munkájának vezetését 2010 szeptemberéig Pócsi Lászlóné testvérnő végezte,
majd Hella Éva folytatta annak koordinálását.
Az elmúlt öt évben az osztály tevékenységéről, működésének filozófiájáról és időszerűségéről tájékoztatást kaptak a gyülekezetek és a lelkészek. A gyülekezeti látogatások által pedig
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A nők maguk is legyenek a nők misszionáriusai
saját lakóhelyükön, felhasználva talentumaikat
és adottságaikat, elősegítve ezzel
az egyházunkban oly szükséges megújulást.

,,

további motivációt és betekintést kaphattak a testvérek a Női Szolgálatok jelentőségéről és
várható áldásairól. Az eltelt időszakban több mint 30 gyülekezetben volt Női Szolgálatok nap
országszerte.
A Generál Konferencia Női Szolgálatok Osztálya (NSZO) éves szinten három napot emelt
ki (Nemzetközi Női Imanap, Női Szolgálatok Napja, Törd meg a csendet! – Visszaélések Megelőzésének Napja) melyeknek lefordított segédanyaga az elmúlt 5 évben is elérhetővé vált az
érdeklődők számára.
Ezek közül kiemelnénk a Nemzetközi Női Imanapot, mely minden év március első szombatján kerül megrendezésre azzal a felhívással és céllal, hogy ezen a napon az adventista nők
– legyenek a világ bármely pontján – imában egyesüljenek. Ekkor világszerte nők ezrei
gyűlnek össze és imádkoznak egymásért, a testvérnők misszióban betöltött szerepéért és a
megújulásért. Ennek a napnak az a célja, hogy a világ különböző részein, bármilyen nyelven elhangzó imádságok e napon egy láthatatlan lelki láncot alkotva egyesítsenek bennünket Krisztusban. A magyarországi testvérnőkkel mi is csatlakoztunk már több ízben ehhez
a világszéles imacsoporthoz, és éreztük annak áldásait. Országos szinten többször hirdettük
meg az imanapot Budapesten, Székesfehérváron, Lovasberényben. Az első ilyen alkalommal
2011. március 5-én Marquita Klinedinst volt a vendégelőadónk Budapesten a Józsefvárosi
Gyülekezetben. Marquita a Női Szolgálatok Osztályának laikus előadója az Egyesült Államokban és nemzetközi szinten is több szemináriumot, konferenciát és evangelizációs előadás-sorozatot tartott. Közöttünk is igazi erővel nyitotta meg Isten Igéjét, és szavaiból Isten
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Női Szolgálatok Osztálya
szeretete áradt ránk. Anna példáján keresztül rámutatott
a hitből jövő imádság erejére. Személyes tapasztalatainak
megosztása által pedig felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy
mennyire fontos első helyre tenni a kapcsolatunkat Istennel, hiszen így válhat az Úr igazi menedékké számunkra!
A következő évben ugyanezen a napon Clair SanchesShutte a Transzeurópai Divízió (TED) Női Szolgálatok Osztályának vezetője volt a vendégelőadónk. Szombat délelőtt
Tábita példáján keresztül, a hitben való növekedés szükségességére hívta fel a figyelmünket, arra a hitre, amely a mi
jó cselekedeteink által nyilvánul meg. Délután a rendhagyó
istentisztelet keretében kisebb csoportokban elmélkedtünk és beszéltünk Isten tulajdonságairól, Isten neveiről, a
megbocsátó ima fontosságáról, és emlékként a Jézus által
tanított mintaimát saját készítésű könyvjelző formájában
vihettük haza. A program vasárnap délelőtt imareggelivel
folytatódott, ahol a testvérnők Eszter példája és az egymással megosztott személyes tapasztalatok által kaphattak
bátorítást. Az imareggelivel bemutattunk a testvérnőknek
egy újabb szolgálati lehetőséget a gyakorlatban, melyet ők
maguk is kipróbálhatnak és gyakorolhatnak a gyülekezetükben és a környezetükben élők elérése érdekében.

Konferenciák
 A 2010-es év folyamán három konferencia került megszervezésre a következő helyszíneken:
– Miskolc, 2010. április 24.;
– Szeged, 2010. június 26.;
– Mátészalka, 2010. augusztus 14.
 2010. május 14–16. között „Közösségben az Úrral és
egymással” címmel tartalmas, áldásokban gazdag hétvégét tölthettek együtt a résztvevők Parádfürdőn.

A Női Szolgálatok Munkacsoportjának imareggelije Clair Sanches-Schutte
(középen) magyarországi látogatása alkalmával 2012 márciusában a Székely
Bertalan utcában

 Szociális munkások találkozója valósult meg 2009. május 24-én és 2010. március 28-án Rákoscsabán. Annak
érdekében, hogy az idősek helyzetére, a szegények, valamint a családon belüli erőszak és visszaélések kérdésének körében az NSZO segítséget tudjon nyújtani, egy
kampányt indított el. A kampány részeként konferenciákat és megbeszéléseket szervezett az osztály, ahol a
résztvevő testvérek közösen gondolkodtak, illetve készítettek konkrét cselekvési terveket kitűzött feladataink megvalósulásáért. Ilyen konferencia Békéscsabán és
Egerben került megrendezésre (2009. június 27.; 2009.
november 28.).		
 2011. május 27-én „Gyümölcsöző Női Szolgálatok”
címmel Női Konferenciát szerveztünk Szegeden. Erre
a napra Clair Sanches-Schutte, a TED Női Szolgálatok
Osztályának vezetője látogatott el hozzánk. Ennek a
szintén egynapos konferenciának az volt a célja, hogy
kiemelje a Női Szolgálatok szerepének fontosságát,
megerősítse a nőket és motiválja a szolgálat végzésére,
legyen az gyülekezeti keretek között, a lakókörnyezetükben, a munkahelyükön vagy a baráti körükben végzett szolgálat.

Marquita Klinedinst, a Női Szolgálatok Osztályának laikus előadója 2011. március első szombatján, a Nemzetközi Női Imanapon hirdette Isten Igéjét a Práter utcai imaházban összegyűlt
nőtestvéreknek. Fordítója Zámbóné Kocic Larisa volt

„Most azért, oh mi Istenünk, vallást teszünk előtted, és dicsérjük a te dicsőséges nevedet”



 2011. szeptember 1-jén Debrecenben Szőllősyné
Nagy Annamária, Kovácsné Bokor Sarolta és Bihariné
Lehelvári Edit közreműködésével tartottunk rendhagyó
női napot, amikor bibliai női főszereplők életét vizsgálva néztük meg, mit jelent hinni vagy tagadni, és hogyan
tud Isten felhasználni minket, nőket az Ő szolgálatában.
Délután különleges imaszoba fogadta a testvérnőket,
ahol hangulatos asztalok, elgondolkodásra serkentő
tárgyak és feladatok inspiráltak az együtt imádkozásra.
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A Női Szolgálatok Osztálya… fontosnak tartja, hogy az egyház nőtagjai
között olyan lelkületet teremtsen, amely erősíti a baráti kötelékeket
és kölcsönös támogatásra ad lehetőséget, hogy így kéz a kézben dolgozhassanak
az egyház globális missziójának előmozdításában.
Ebben a szolgálatban minden nőnek helye van és minden nőre szükség van,
hisz együtt kell dolgoznunk míg „hazaérünk”!

,,

Clair Sanches-Schutte, a Transzeurópai Divízió Női Szolgálatok Osztályának vezetője országos képzést tartott Pécelen 2013 novemberében
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Női Szolgálatok Osztálya
 Az „Életet az Éveknek” – Idősek nyári tábora – Balatonlellén 2010. év végéig az osztály koordinálása alatt
valósult meg, majd Farkas Attila lelkész testvér vette át
ennek szervezését.

Új munkacsoport kialakítása
A 2011-es év folyamán kezdtük el az új NSZO munkacsoport kialakítását. Ennek tagjai: Gyürüs Istvánné, Kovácsné
Bokor Sarolta, dr. Tokics Imréné, Szőllősyné Nagy Annamária, Bihariné Lehelvári Edit, Bodnár Jánosné, Gyürüsné
Pintye Alexandra, Simon Zsoltné, Ősz-Püspöki Boglárka.
A testvérnők folyamatosan csatlakoztak a munkacsoport
tevékenységéhez és áldásos munkalégkör alakult ki. Áldozatos munkájukért ezúttal is köszönetet illeti őket.
A megalakult NSZO munkacsoport a következő küldetésnyilatkozatot fogalmazta meg az osztály számára: „Nőként szolgálni Jézus jó hírével a nőkért és a környezetünkben élőkért.”

Kiadvány
2012 második felében megjelent Reggeli gyöngyszemek
címmel az első magyarországi, női áhítatos könyv, amelyet
magyar testvérnők írtak. A könyvet nagyon sokan ajándékul szánták ismerőseiknek a téli ünnepek alatt.
A napi áhítatok olvasása mellett egy láthatatlan imaláncot is elindítottunk ezzel a könyvel, hisz az a felhívás
áll a könyv előszavában, hogy mindennap mondjunk egy
fohászt azért a hölgyért, aki az aznapi gondolatokat írta.
Számos tapasztalat és pozitív visszajelzés érkezett a testvérnőktől és nem adventista hölgyektől egyaránt az áhítatos
könyv olvasása kapcsán.

Megvalósult még
 A Női Szolgálatok vezetésével gyülekezetenként megbízott testvérnők országos szintű feltérképezése.
 Hangsúlyt fektetünk a misszióra, a közösségápolás és
-fejlesztés áldásaira.
 Bátorítjuk a nőket, hogy kreatív módokon szólítsák
meg a környezetükben lévő társaikat.
 Létrehoztunk egy kapcsolati listát, mely elősegíti a hatékonyabb kommunikációt.
 Kreatív imacsoportok alakultak, ahol a nők egymásért
és a közösségért esedeznek.
 Minden hét elején, hétfőn, képes bátorító igei gondolatokat küldünk ki a hölgyek számára elektronikus úton.
 Az információk hatékonyabb áradata, valamint a szélesebb missziós lehetőség végett Facebook oldat hoztunk
létre „Adventista Nők a Nőkért” névvel.
A 2013-as évben elkezdtük a Női Szolgálatok vezetőképző
programját (Leadership Certificate Level 1), mely a gyülekezeti szintű NSZO vezető testvérnőknek és azok segédei-

„Most azért, oh mi Istenünk, vallást teszünk előtted, és dicsérjük a te dicsőséges nevedet”



nek szól. Ez a képzés négy fokozatból áll. Ennek első részét
november 8–10. között tartotta meg Pécelen az Adventista Teológiai Főiskola épületében Clair Sanches-Schutte, a
TED Női Szolgálatok Osztályának vezetője. A 11 modulos
képzésen szó volt a kommunikációs készségek fejlesztéséről, a gyülekezet életét gazdagító, tevékeny nők szolgálatának vezetéséről, ugyanakkor fontos helyen szerepelt, hogyan tudunk szolgálni és evangelizálni a környezetünkért.
A nők szükségleteinek felméréséről tartott előadást követte
a jövőkép és a cél meghatározása e szolgálatban. A Magyarország több mint 30 gyülekezetéből összegyűlt testvérnőknek a képzés végén sikeres bizonyítványt adott át Clair
Sanches-Schutte. E bizonyítvány igazolja, hogy a képzésen
részt vett harminchárom hallgató elvégezte az első szintet, a
Generál Konferencia Női Szolgálatok Osztálya képzésének
alapfokát. A testvérnők feltöltődve tértek haza azzal a lelkesedéssel, hogy a tanultakat gyülekezeteikben gyakorlatba
ültetik.
Hálásak vagyunk a mi mennyei Atyánknak az eddigi
vezetésért. Imánk az, hogy a jövőben is kísérje áldásával ezt
a szolgálatot, hogy annak minden munkája Isten országának építését szolgálja.

„Annakokáért tehát nem azé,
aki akarja, sem nem azé, aki fut,
hanem a könyörülő Istené”
(Róma 9:16).

Hella Éva
osztályvezető
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Reménység Evangelizációs Központ

„Valódi értéket egy reménytelen világnak!”

A

Reménység Evangelizációs Központ küldetése, hogy az evangélium reményteljes
üzenetét eljuttassa a modern média eszközeinek segítségével minden ember számára, segítse és támogassa ebben a szolgálatban a Magyar Unió egységeit, gyülekezeteit, továbbá technikai segítséget nyújtson a Magyar Unió rendezvényei számára.
A Reménység Evangelizációs Központ a ciklus elején az Advent Kiadóval egy egységként
végezte tevékenységét, majd 2012 nyarától önálló osztályként dolgozik.

Tevékenység

A Reménység Evangelizációs Központ tevékenysége jelenleg két fő területre összpontosul:
1. Biblia Levelező Iskola
Az iskola bibliai, életvezetési, egészségügyi tematikájú sorozataival lehetőleg minden társadalmi réteget, minden korosztályt igyekszik megszólítani. A beiratkozott hallgatókkal postai
és internetes levelező, valamint a nyári táborok segítségével személyes kapcsolatot ápol, és az
érdeklődők számára felkínálja a személyes bibliai tanulmányok elvégzésének lehetőségét a
helyi gyülekezet és a lelkész közreműködésével.
Együttműködés alakult ki a Felfedezések Alapítvánnyal, melynek keretében az internetes
levelezést az Alapítvány munkatársai végzik, de a végzős hallgatók számára az emléklapok
átadása a BLI feladata.
Folyamatosan együttműködtünk a helyi gyülekezetekkel. A gyülekezetek evangelizációs
kampányainak kezdetekor a BLI adatbázisában szereplő, az adott településen lakó, volt vagy
jelenlegi hallgatók egy-egy meghívót kaptak ajándékba. Ugyanakkor az evangelizáción résztvevők figyelmébe ajánlották a BLI tanfolyamait. Ennek eredményeként az elmúlt években is
több megtérés, keresztség történt.
Minden évben megtartottuk a BLI Táborokat, ahová a volt és jelenlegi hallgatókat hívtuk
meg. Az előadásokat az ATF tanárai, az egyház lelkészei, valamint a TED osztályvezetője,
Mike Hamilton tartotta.

A 2013-as Biblia Levelező Tábor résztvevői
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Egy magánszemély ajándéka jóvoltából minden végzős hallgató egy Bibliát kapott ajándékba, valamint ajándékkönyveket postáztunk nagy mennyiségben (pl. Passió,
Iránytű).
2. Reménység Média
A médiaközpont video- és audiorészlege alkalmas mind rádiós, mind tévéműsorok előállítására, továbbá CD és DVD
lemezek készítésére, sokszorosítására. A jelenlegi technika
alkalmas stúdióbeszélgetések felvételére, hagyományos, valamint Green-box technika alkalmazásával, továbbá külső
helyszínen forgatásokra, rendezvényeken hang- és képrögzítésre.
A Remény TV a Magyar Unió internetes televíziója,
napi 24 órában közvetíti a különböző témájú műsorokat,
úgy mint evangelizációs előadások, Bibliai Szabadegyetem,
bibliai alapelvek, egészségügyi előadások, vallás és kultúra,
természetfilm, dokumentum- és riportfilm, „A Biblia világa”, „Csendes percek”, áhítatok, magyar adventtörténelem,
egy-egy Ellen G. White hangoskönyv ismertetése, képújság, mely egyházunk gyülekezeteit, kiadványait mutatja be,
de többször levetítettük „A bizakodó élet titkai” sorozatot
is, vagy a Marosvásárhelyen felvett „Pár-beszéd” sorozatból
több mint százat.
Ehhez kapcsolódik, hogy a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesülettel (MAHASZ)
megkötöttük a szerződést a Remény TV műsorainak sugárzására, akik részére minden negyedévben pontosan megküldtük a Playlist-et [Lejátszási listát].
Egyházunkon belül is aláírtunk egy megállapodást,
amelynek eredményeként a nemzetközi Hope Channel család részeként működhet az internetes televízió.
A Reménység hangja rádió a Kossuth Rádió vallási
műsorainak adásában évente 9 alkalommal, 30 percben jelentkezett, összesen 45 alkalommal. A visszajelzéseket kollégáink fogadták, amelyek legtöbbször pozitív elismerést
váltottak ki a hallgatókban, és az elhangzott előadást CD
lemezen is megrendelték, összesen több mint 300 példányban, amihez mellékeltük a ReményTV reklámkártyáját és
a Reménység Média terméklistáját, amelyről szép számban
érkeztek megrendelések is.

„Most azért, oh mi Istenünk, vallást teszünk előtted, és dicsérjük a te dicsőséges nevedet”



Készülnek a green-boxos felvételek
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Munka a video vezérlőben… – G. Tóth László

…a keverőpultnál… – Kiss Sándor

…a digitális vágó mellett… – Törőcsik Ábel

…és persze a kamera mögött… – Varga Norbert
Forgatás külső helyszínen…

Forog a kamera – készül az unióelnök
divíziós beszámolója
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…és magánháznál
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„Ékember” címmel elkészült a Michnay Lászlóról, az
egyház egykori unióelnökéről szóló dokumentumfilm,
mely sokak figyelmét felkeltette a Székely Bertalan utcai
gyülekezetben tartott Holocaust emléktábla avatása kapcsán.
Együttműködtünk a helyi gyülekezetek által kezdeményezett médiamunkában, mely során különösen a Budapest-Terézvárosi Gyülekezettől kaptunk rendszeresen videofelvételeket, melyeket műsorra tűztünk a Remény TV
adásaiban.
Az unióelnökség megbízásából a Transzeurópai Divízió
ülésére az unió életéről szóló beszámoló kisfilmeket készítettünk el.
A DET és az unió megbízására készítettünk, szinkronizáltunk reklámokat, kisfilmeket az egyház missziós programjaihoz (Jézus7, Nagy reménység).
A Generál Konferencia által kiadott Misszió DVD-t a
Szombatiskolai Osztállyal való együttműködésben minden
negyedévben magyar nyelven készítettük el, melyet folyamatosan megküldtünk a megrendelő gyülekezetek számára.
Helyi gyülekezetek kérése alapján a helyi televíziókkal
folyamatos kapcsolatot tartottunk fenn, akikkel megosztottuk a különböző bibliai és egészségügyi témájú videóinkat.
Helyszíni felvételeket készítettünk a gyülekezetek jubileumi ünnepélyéről: Békés, Nyíregyháza, Budapest stb.
Az országos és területi hitéleti konferenciákon, táborokban rendszeresen részt vettünk munkatársainkkal, akik
a hangosítás, fotózás, videózás szolgálatával segítették a
programokat.

Kapcsolatot építettünk ki a határon túli, magyarlakta
területekkel (Romániával, Szlovákiával, Szerbiával), akikkel rendszeresen megosztottuk videofelvételeinket, audioés videokiadványainkat.
Több mint 30 audio (hang és zenei) CD, valamint hangot és képet rögzítő DVD lemez, továbbá szinkronizálás
került felvételre és legyártásra az elmúlt konferenciai időszakban. Köztük evangelizációs és egészségügyi előadássorozatok, stúdióbeszélgetések.
Együttműködtünk a Szombatiskolai Osztállyal, melynek során negyedévente felvételt készítettünk a Bibliatanulmányokról.
Részt vettünk 2011-ben egy TED által szervezett képzésen, valamint az unió által szervezett kommunikációs
képzésben segítettük a Kommunikációs Osztály munkáját.
A péceli stúdióban több alkalommal készültek díszletek
a különböző felvételekhez.
Az anyagok nagy része megtekinthető a www.remenytv.
hu – „Videógaléria” címszó alatt, valamint megvásárolható
a Reménység Médiánál: 2119 Pécel, Ráday u. 12. E-mail:
info@rek.hu; tel.: 06–28/547–360, 06–30/664–3000.

Anyagi források

Munkánkat az uniótól kapott költségvetési támogatásból
(főként a munkatársak fizetésére elegendő), saját bevételekből (CD, DVD eladások), valamint egyéni adományokból
tudjuk finanszírozni. Technikánk mára sajnos teljes mértékben elavult, nagyon sok meghibásodás lassítja a felvételek elkészítését. 2014-ben pályázatot nyertünk 2 M Ft értékben, amit a videotechnika fejlesztésére tudunk fordítani.
De továbbra is kihívás a régi, elavult technikai eszközök
kicserélése.

Munkatársak

 Czinkota András: intézményvezető 2012-ig (lemondásáig)
 Ócsainé Demeter Irén: BLI vezető, majd Czinkota András lemondása után osztályvezető
 Dr. Tokics Imréné: osztálytitkári munkatárs
 Saját Jánosné: osztálytitkári munkatárs 2012-ig (nyugdíjba vonulásáig)
 Kiss Sándor: hangmester, műszaki vezető
 G. Tóth László: vágó
 Varga Norbert: operatőr
 Törőcsik Ábel: megbízott munkatárs
 Munkánkat külsős munkatársak és önkéntesek is segítették.

Hálaadás

Munkánkat igyekeztünk a lehető legmagasabb technikai
színvonalon végezni. Ezúton is megköszönjük az Úrnak,
a munkatársaknak és a gyülekezeteknek a támogatást és a
segítséget.

A süketszobában Törökné Kutasi Vera testvérnő hetedik
lemezének hanganyagát énekli fel

„Most azért, oh mi Istenünk, vallást teszünk előtted, és dicsérjük a te dicsőséges nevedet”

Ócsainé Demeter Irén
osztályvezető
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Sáfársági Osztály
60

A Sáfársági Osztály Istentől kapott küldetése, hogy segítse
a gyülekezeteket és a gyülekezeti tagokat abban, hogy
Isten hűséges sáfárai legyenek életük, szolgálatuk és az
Istentől kapott lehetőségeik minden területén, így szerezve
dicsőséget Istennek, aki életünk és minden javunk Ura.

E

bben a választási ciklusban a Transzeurópai Divízió tanácsai alapján átszervezésre
került a Sáfársági Osztály a Magyar Unióban. Az átszervezés egyik lényeges pontja,
hogy a sáfársági vezető ne közvetlenül az unió pénztárosa legyen. Testvéreink hatékonyabbnak tartják azt, ha olyan valaki vezeti az osztályt, aki független az egyház pénzügyi
adminisztrációjától. A gyülekezetek nagyobb bizalommal fogadják a sáfársági tanácsokat attól, aki nem a pénzügyi adminisztrációban dolgozik. Ennek ellenére szorosan együtt tudtunk
működni a három egység pénztárosával a sáfársági szolgálatban.
1.

Így a sáfársági munkát négyen végeztük: a Sáfársági Osztály vezetője, az unió és a két
egyházterület pénztárosa.

2.

A gyülekezeteket is igyekeztünk bevonni ebbe a szolgálatba, és arra kértük őket,
hogy válasszanak sáfársági vezetőket, akik a helyi gyülekezetben is koordinálni tudják a szolgálatot. A szolgálatunknak ez a része akadozva haladt előre, és nem is valósult meg minden gyülekezetben.

3.

Sáfársági szombatokat szerveztünk mindkét egyházterülten. A három pénztáros is
sáfársági szombatokat tartott a gyülekezetlátogatásaik alkalmával. Ezen alkalmakkor
a sáfárságról szóló prédikációkat tartottunk, délután pedig fórumot, amelyen a testvérek feltehették kérdéseiket.

4.

2008-ban országos sáfársági konferenciát és képzést tartottunk Pécelen, a divízió Sáfársági Osztályának jelenlétében és közreműködésével, amelyen gyülekezeteink szép
számban képviseltették magukat.

5.

Megyei sáfársági képzéseket is tartottunk, ahol sáfársági alapelvekről beszéltünk és
segítséggel láttuk el a gyülekezetek sáfársági vezetőit és pénztárosait, különleges figyelmet szentelve az új pénztárosi kézikönyv ismertetésére.

6.

Mindkét egyházterületen egy-egy lelkészértekezleten ismertettük a sáfársági munka
fontosságát és az osztály terveit.

7.

Folyamatosan készülnek sáfársági prédikációk és tanulmányok, amelyek letölthető formában felkerülnek a honlapra. Itt található: http://huc.adventista.hu/index.
php?option=com_docman&task=cat_view&gid=147&Itemid=111

8.

Elkészült a Sáfársági Osztály honlapja, amely folyamatosan frissül segédanyagokkal.
Itt található: http://huc.adventista.hu/index.php?option=com_content&task=view&
id=1906&Itemid=226

9.

Évente elkészítettük a Generál Konferencia által kiadott felolvasásokat a tizedhez és
adományokhoz.
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10. 2013-ban hazánkban járt Larry Evans, a Generál
Konferencia Sáfársági Osztályának vezetője és
Raafat Kamal, a Transzeurópai Divízió sáfársági
vezetője, akik ifjúsági sáfársági képzést tartottak
Budapesten 15 fiatalnak.

Következtetés

sem rendítették meg az egyház működését, és ezért rendkívül hálásak vagyunk a jó Istennek. Az osztály hiányossága,
hogy kapacitás hiányában nem tudtuk maximálisan kihasználni az osztály munkájában rejlő lehetőségeket, mivel
mindegyik szolgálattevőnek más kötelezettségei is vannak
az egyházban végzett szolgálatokban.

Azt tapasztaltuk, hogy a testvérek egyre jobban megismerik
a sáfársági alapelveket, ami megmutatkozik az adományokban és tizedben való hűség növekedésében. A válság évei

Hegyes-Horváth Géza
osztályvezető

Larry Evans, a GK Sáfársági Osztályának vezetője tart képzést 15 fiatalnak
Budapesten 2013-ban

Területi sáfársági képzés Békéscsabán 2011-ben

„Most azért, oh mi Istenünk, vallást teszünk előtted, és dicsérjük a te dicsőséges nevedet”
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Személyes Bizonyságtevési Osztály

Küldetésünk segíteni a gyülekezeteket, lelkészeket és
gyülekezeti tagokat, hogy személyes bizonyságtételükkel
megdicsőítsék Istent, és a megváltás örömüzenetét elvigyék
mindazokhoz, akik még nem ismerték meg Istent.

E

z az osztály a konferenciai ciklus felénél került megszervezésre. A Magyar Unió osztályszerkezetében szerepeltek a különböző szolgálatok, de egy néhány azok közül,
amelyek a Generál Konferencia Személyes Bizonyságtevés Osztályának a tevékenységei között szerepeltek, nem kaptak kellő figyelmet. Ezek felkarolására született meg az osztály.
1. Megszerveztük a „10 nap imádságban” programot. Lefordítottuk a segédanyagokat, és
elektronikus változatban eljuttattuk a gyülekezeteknek. Ez egy relatív új kezdeményezése a Generál Konferenciának, amelynek keretében minden év első heteiben a gyülekezetek imaközösségeket szerveznek 10 napon át, amikor a Szentlélek kitöltetéséért,
az egyház egységéért, küldetéséért és helyi jellegű imacélokért imádkoznak. Annak
ellenére, hogy ez egy új kezdeményezés, nagyon sok magyar gyülekezet csatlakozott.
A beszámolókból tudjuk, hogy jó visszhangra talált a kezdeményezés, és sok értékes
tapasztalat született.
2. Csatlakoztunk a Generál Konferencia Megújulás Isten Igéje által kezdeményezéshez,
amelynek keretében mindennap elolvasunk egy bibliai fejezetet egy rövid felolvasás
kíséretében, amit a Generál Konferencia küld el számunkra. A Biblia együtt olvasása
2015-ben ér véget, a Generál Konferenciai ülésszakon. Magyarországon egy internetes blogot hoztunk létre, amelyre mindennap új olvasmányok kerülnek fel az aznapi
bibliai fejezetnek megfelelően, amit önkéntes fordítók segítségével magyarra fordítunk (hat önkéntes fordító és egy lektor). A napi olvasmányok itt találhatók: http://
adventista.hu/megujulasistenigejealtal/ Naponta 100-140-en olvassák internetes felületen az olvasmányokat, és 250-en kapják meg e-mailben. Eddig 700 fejezet került fel
és 63 000-szer nyitották meg az oldalt.
3. Az osztály kezdeményezésére elkészült a Köszöntünk, Szentlélek! című áhítatos könyv,
amely segítséget nyújt a testvéreknek mindennapi áhítataikban, és a megújulás és reformáció ügyét támogatja.
4. Bekapcsolódtunk a világszéles Reménység Barátai – Látogatók napja kezdeményezésbe, amelynek keretén belül 2014. április 12-én arra bátorítunk minden adventistát,
hogy hívja el barátait a gyülekezetbe. Segédanyagot is biztosítunk ehhez a szombathoz
(programtervet, szombatiskolai segédanyagot, prédikációs vázlatot stb.).
5. Az osztály bekapcsolódott a Nagyvárosi misszió kezdeményezésbe egy Válságszemináriumi anyag elkészítésével (10 rész ppt prezentációval, szövegkönyvvel és munkafüzettel), valamit egy országos imaközösség megszervezésével.
6. Elkészült a Heroes [Hősök] bibliai kvíz magyar változata, első ütemben iPhone-ra.
A következő lépcsőben elkészül az androidos változat is.
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7. A divízió és a Generál Konferencia éves szinten felméréseket készít a gyülekezetekben, amelyeknek a
lebonyolítása szintén az osztály feladata.

kell mondanunk, hogy még sok tevékenységet nem tudtunk
meghonosítani, amik a Generál Konferencia Személyes Bizonyságtevés osztályának programjai között szerepelnek.

Következtetések

Az osztály megpróbál olyan eszközöket adni a testvérek
kezébe, amelyek elősegítik a megújulást és reformációt. A
kezdeményezések jó visszhangra találtak. Azonban azt is el

Hegyes-Horváth Géza
osztályvezető

Tavaszi Ülés

Generál Konferencia
ÜlésszaKa, 2015. Július

2012. április 17.

MegIújulás
Igéje által
sten

O lva s s u k

el

együtt

revivalandreformation.org

„Most azért, oh mi Istenünk, vallást teszünk előtted, és dicsérjük a te dicsőséges nevedet”
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Szombatiskolai Osztály

A Szombatiskolai Osztály küldetésének érzi, hogy a
Magyar Unió területén segítse gyülekezeti tagjaink és
barátaink lelki fejlődését a szombatiskola intézménye
által. Ennek részét képezi a bibliai és tantételeket
illető ismeretek gyarapítása, valamint a misszióra
(különös tekintettel ebben a ciklusban a Nagyvárosi
misszióprogramra) való késztetés és képzés. Az osztály
tagjai ehhez kívánnak hozzájárulni legjobb tudásuk
szerint a megjelentetett kiadványokkal, a szolgáltatásaink
folyamatosan szélesedő körével, valamint a
gyülekezetekben végzett személyes munkájukkal,
képzésekkel, amelyekre meghívtuk a divízió és a Generál
Konferencia vezetőit.

A

bban igyekeztünk segíteni tagjainknak az elmúlt években is, hogy a szombatiskolai
istentisztelet és az ezzel kapcsolatos tevékenységünk megfeleljen a 21. századi igényeknek. Ennek az ötéves ciklusnak az idejére esett két kerek évforduló: 2012-ben
emlékeztünk meg a 13. szombati missziós adományok gyűjtésének 100. évfordulójáról, majd
2013-ban a szombatiskola működésének 150. évfordulójáról.
A Szombatiskolai Osztály fő célkitűzésének továbbra is azt tartottuk, hogy hozzájáruljon
minden szombatiskolai tevékenység még eredményesebb működéséhez, ennek érdekében
folyamatos hangsúlyt fektettünk az alábbi szempontokra:

A) Szombatiskolai tanulmányok

a) Továbbra is célunk, hogy a tanulmányokat érthető, helyes, teológiailag pontos, helytálló megfogalmazásban adjuk ki, azaz: „öröm legyen olvasni!” – fordítás, szerkesztés.
b) A tanulmányok külső megjelenésükben is megfeleljenek a mai kor követelményeinek:
„jó legyen kézbe venni!” − nyomtatás, spirálkötés.
c) A színvonalas tanulmányokat az adott időn túl is fel lehessen használni a missziómunkában: „büszkén adhassuk tovább!” − ajándékozásra, szemináriumok segédanyagaként, börtönmisszióra.

B) Kiegészítő segédanyagok

a) Tanítói melléklet − a tanulmány anyagának elmélyítését segíti, további információt,
alternatív kérdéseket, feladatokat biztosít, a közös átvételt érdekesebbé téve.
b) Misszió a középpontban DVD − a Generál Konferencia által kiadott színes, filmszerű
bemutató a világmisszióról, különös tekintettel minden negyedévben arra a földrajzi
területre, amelynek szükségleteire fordítják a 13. szombati adományokat. A DVD-ket
egyben vagy részletekben is be lehet mutatni, különböző gyülekezeti vagy házi alkalmak során. Köszönet illeti a REK munkatársait a közreműködésért!
c) 2012-ben emlékeztünk meg a 13. szombati missziós adományok gyűjtésének 100 éves
évfordulójáról, aminek tiszteletére külön füzetként megjelentettük a Generál Konferencia által küldött Missziós történetek ünnepi számát. A missziós történetek egyébként az utóbbi években rendszeresen megjelennek a Tanítói mellékletben.
d) A szombatiskola írott anyaga és már a Tanítói melléklet is elérhető az interneten, az
egyház honlapján (letölthető számítógépre, okostelefonra, táblagépre), ezzel a lehetőséggel rendszeresen, sokan élnek. A Generál Konferenciának kiküldött anyag révén a
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Szombatiskolai Osztály
GK szombatiskolai applikációja magyar nyelven is
elérhető, de ez a szolgáltatás a következőkben még
javulni fog.
e) A tanulmányok hanganyaga letölthető az internetről. Először a vakmisszió számára indult ez a kezdeményezés, mára általánosan igényelt lehetőség.
f) A tanulmányokkal kapcsolatos, a ReményTV (internettévé) által közvetített stúdióbeszélgetés megtalálható az egyház honlapján és a ReményTV
videogalériájában, valamint 2014 elejétől az unió
hetenként kiküldi a felvételeket e-mail üzenetben a
feliratkozott érdeklődőknek.

C) Szombatiskolai napok, szemináriumok

A szombatiskolához elengedhetetlenül kell a Biblia, és fontosak még a színvonalas, gondolatébresztő tanulmányok.
Ez alapkritérium. Éppen ilyen szükséges azonban, hogy legyen egy jó csoport, bizalmi légkör, tanulni vágyó, őszinte
lelkület, amelyben a héten tanult kérdéseket a hitben testvérek egymást gazdagítva beszélhetik meg, nem „kisiskolás” vagy „kioktató” módon, hanem egymást, a másik véleményét tiszteletben tartva. Kiscsoport vagy egy osztály? Mi
a tanító szerepe? Mit tehet a tagok bevonásáért? Hogyan
vihető ki a bibliatanulmány a gyülekezet/tagok lakókörnyezetébe? Van megoldás, ha egyesek túl sokat vagy túl keveset
szólnak? A feszültebbé váló világban éppen efféle, gyakorlati és elméleti kérdések is előkerültek −
1) a körzeti és gyülekezeti szombatiskolai napokon,
amelyeket:
a) a Tiszavidéki Egyházterületen Hegyes-Horváth
Géza,
b) a Dunamelléki Egyházterületen Zarka Péter,
c) az unió részéről pedig Zarkáné Teremy Krisztina
vezetett.
2) Kiemelt uniós szombatiskolai programjaink is mutatják a világszéles egyház vérkeringésében való részvételünket:
a) 2010 áprilisában ellátogatott hozzánk a Generál
Konferenciától Clifford Goldstein, a felnőtt bibliatanulmányok főszerkesztője. Az istentiszteletek,
szombatiskolai értekezlet mellett a zsidó-keresztény
hívőkkel is találkozott, valamint látogatást tett az
Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetemen.

Az idei, első negyedévi első tanulmány átvétele a REK új
díszletekkel berendezett műtermében

„Most azért, oh mi Istenünk, vallást teszünk előtted, és dicsérjük a te dicsőséges nevedet”



Clifford Goldstein 2013-as látogatása alkalmával
a terézvárosi kápolnában tartott előadást

Szombatiskolai csoport Balatonlellén 2011 júliusában
b) 2011 májusában az egész Szombatiskolai Osztály
részt vett Rogaskán, Szlovéniában a divízió ötévente
megrendezett szombatiskolai vezetői értekezletén.
Továbbképzés, tapasztalatgyűjtés, eszmecsere és a
divízión belüli, ill. a Generál Konferenciával való,
még szorosabb együttműködés munkálása volt a cél.
c) 2011. június 25–július 3. között Gary Swanson, a
Generál Konferencia Szombatiskolai Osztályának
vezetője és dr. Michael Hamilton, a Transzeurópai
Divízió Szombatiskolai Osztályának vezetője tartott szombatiskolai napot Békéscsabán, ill. 1 hetes
képzést Balatonlellén, a Konferenciai Központban.
Nagyon nagy érdeklődés kísérte ezt az alkalmat is.
d) 2013-ban emlékeztünk meg a szombatiskola elindulásának 150 éves évfordulójáról.
e) 2013 áprilisában Clifford Goldstein ismét Budapesten járt, a Székely Bertalan utcai kápolnában tartott
előadásokat, istentiszteleteket és baráti találkozót.
f) 2014. március első napjaiban dr. Michael Hamilton,
a Transzeurópai Divízió Szombatiskolai Osztályának vezetője tartott elsősorban a budapesti és pestkörnyéki szombatiskolai vezetőknek, tanítóknak
képzést, de az ország több más körzetéből is érkeztek érdeklődők. Hamilton testvér a lelkészekkel is
találkozott, mert a lelkészek támogatása nagy erősséget jelent a gyülekezetek szombatiskolai tevékenységében, és amint elmondta: amelyik gyülekezetben
él és virul a szombatiskola, ott él és virul maga a
gyülekezet is!
Zarkáné Teremy Krisztina
osztályvezető
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Vallásszabadsági Osztály

A Vallásszabadsági Osztály azért jött létre, hogy
támogassa és fenntartsa a vallásszabadságot, különös
tekintettel az egyén lelkiismereti szabadságára. Ezért
a Vallásszabadsági Osztály állami és egyházközi
kapcsolatokat tart fenn, és ahol mód van rá,
együttműködik nem kormányszintű szervezetekkel,
amelyeknek hasonló jellegű céljaik vannak a
vallásszabadság fenntartása érdekében.
Az osztály nemcsak az egyház egyes tagjainak és
szervezett egységeinek vallásszabadságáért munkálkodik,
hanem minden ember vallásszabadsági jogait is
támogatja. Ennek jegyében a vallásszabadság bibliai és
erkölcsi alapelveinek megismertetésén fáradozik minden
lehetséges fórumon.

Munkatársak

Munkámat az unióelnöki, Globálmissziós koordinációs, valamint Kommunikációs Osztály
vezetése mellett láttam el. Nagyon hasznos segítség volt számomra Fenyvesi Eszter munkája,
aki ennek az osztálynak a munkáját elsősorban az egyéni vallásszabadsági kérelmekre való
válaszlevelek megfogalmazásával, kiküldésével támogatta. Alkalmanként beszélgetéseket
folytattam dr. Heipl Tiborral és dr. Simon Előddel, a vallásszabadsági munkacsoport tagjaival, akik tanácsaikkal segítették az osztály munkáját.

Tevékenység

Az elmúlt ciklus minden bizonnyal legnagyobb eseménye vallásszabadsági szempontból az
új Alaptörvény és Egyházügyi Törvény elfogadása volt. Az illetékes államtitkárság kérésére kifejezhettük véleményünket az előkészítés során. Társadalmi vitán vettem részt az
Országgyűlés Alkotmányügyi
Bizottságának meghívására, a
Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szervezésében
pedig az új egyházügyi törvény
előterjesztése előtt elmondhattuk véleményünket a törvény
koncepciójával kapcsolatban.
Sajnálatos tény, hogy nem az
így előkészített anyag került végül előterjesztésre és elfogadásra. Ennek következtében egyEgyházunk vezetői találkozón vettek részt hazánk egyházházunk egy átmeneti időre nem
ügyi államtitkárával 2013-ban. A találkozó résztvevői (balrendelkezett egyházi státusszal.
ról jobbra): Jóhann Jóhannson, Bertil Wiklander, Ted N. C.
Az így elfogadott törvény egyes
Wilson, Hölvényi György, Nádasi György, Birkás Antal és
részeit azonban az AlkotmányÓcsai Tamás
bíróság megsemmisítette, és az
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Vallásszabadsági Osztály
Országgyűlés módosította: A Hetednapi Adventista Egyház számos más felekezettel együtt megkapta az egyházi
státuszt.
A későbbiekben egy úgynevezett „bevett egyház” státuszba kerültünk, ami a legnagyobb szabadsággal és jogosítványokkal ruházza fel egyházunkat, és a hitéleti tevékenység végzése mellett lehetőségünk nyílik többek között
a hit- és erkölcstanoktatásban való részvételre, szociális,
gyermekvédelmi és közoktatási intézmények működtetésére.
Úgy vélem, itt kell elmondani, hogy vallásszabadsági
küzdelmünk nem csupán technikai jellegű volt, hiszen testvérek százai, vagy inkább ezrei a térdükön küzdöttek azért,
hogy Isten akarata legyen meg ebben a kérdésben. Egy 21
napos imalánc alakult ezért a célért, és beszámolókból, személyes kapcsolatokból tudjuk, hogy az egész világon imádkoztak ezért testvéreink.

A Keresztény–Iszlám–Zsidó Konferencia résztvevői Gödöllőn 2011-ben,
köztük Mike Ryan, a GK alelnöke

Képzések – A TED Vallásszabadsági Osztályának szervezésében 2012-ben egyhetes képzésen vettem részt Bejrútban
(Libanon), melyen a Generál Konferencia Vallásszabadsági Osztályának képviselői tartottak előadásokat. 2011-ben
az ATF-fel közös szervezésben a Magyar Unió gyülekezeti
munkásképző tanfolyamot szervezett, melynek keretében
a vallásszabadsági munkáról tartottunk képzést a résztvevőknek.
Jogszabályok figyelése – Munkánk során folyamatosan
figyelemmel kísértük a különböző törvények változásait,
különös tekintettel azokra, amelyek hatással lehetnek arra,
ahogyan gyülekezeti tagjaink hitüket gyakorolják. Így például személyes konzultációt folytattunk a Munka Törvénykönyve módosítása kapcsán az illetékes minisztériummal.
Egyéni kérelmekkel való foglalkozás – Legtöbbször a
szombatünneplés kapcsán (munkahelyi kérdések, péntek
esti munkavégzés, szombati munkanap-áthelyezés, felvételi- és nyelvvizsgák szombaton), de alkalmanként az intézményi tiszta étkezéssel kapcsolatban volt szükség arra,
hogy testvéreink, barátkozóink kérésére igazolást juttassunk el, melyben felhívtuk az érintett intézmény vezetőjének figyelmét a lelkiismereti és vallásszabadság alkotmányos elveire. Örömmel tapasztaltuk, hogy legtöbb esetben
készséges, együttműködő válaszokat kaptunk.
Társadalmi, vallásszabadsági kapcsolatok erősítése –
Egyházunk elismertségének érdekében folyamatosan és
rendszeresen tartottuk a kapcsolatokat az állami vezetőkkel. Ennek keretében 2011-ben Mike Ryan, a GK alelnöke,
valamint Raafat Kamal, a TED Vallásszabadsági Osztályának vezetője társaságában találkoztunk Magyarország miniszterelnök-helyettesével, Semlyén Zsolttal, valamint az
egyházügyi államtitkárral, Szászfalvi Lászlóval. A személyes találkozó egy nemzetközi vallásszabadsági konferencia
keretében zajlott az egyházi törvény kidolgozása idején.
2013-ban Ted Wilson, a GK elnöke, Bertil Wiklander, a
TED elnöke és Jóhann Jóhannsson társaságában találkoztunk Hölvényi György egyházügyi államtitkárral. A pro-

„Most azért, oh mi Istenünk, vallást teszünk előtted, és dicsérjük a te dicsőséges nevedet”



Személyes találkozó Semlyén Zsolt miniszterelnök-helyettessel és
Szászfalvi László egyházügyi államtitkárral 2011-ben. Egyházunkat Raafat
Kamal TED elnökségi tag, Ócsai Tamás unióelnök és Mike Ryan GK
alelnök képviselte.
tokoll-látogatás során kifejezést nyert, hogy Magyarország
számít a Hetednapi Adventista Egyház szolgálatára mind a
vallásszabadság, mind pedig a nevelés, oktatás, egészséges
életmód területén.
Munkám során személyes keresztényi, baráti kapcsolatot ápoltam négy evangéliumi protestáns egyház elnökével (Magyar Baptista Egyház, Magyar Pünkösdi Egyház,
Magyar Metodista Egyház, Üdvhadsereg Magyarország
Egyház) közös bibliatanulmányozások, imaközösségek és
beszélgetések szervezésével. Alkalmanként személyesen
részt vettem a Keresztény–Zsidó Társaság által szervezett
imaórán, előadáson és elnökségi ülésen.

Hálaadás

Rendkívül küzdelmes időszakot éltünk át az elmúlt öt évben a vallásszabadság területén, de folyamatosan éreztük
Isten gondoskodó jelenlétét. Hálaadással tölt el, hogy ma
Magyarországon szabad körülmények között hirdethetjük
a ránk bízott üzenetet, terjeszthetjük irodalmunkat, összejöveteleket tarthatunk, és testvéreink számára is van jogi
lehetőség, ha valahol sérülni látszanak a vallásszabadság
elvei.
Ócsai Tamás
osztályvezető
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Zenei Osztály

„…a zene Isten értékes ajándéka, azzal a céllal, hogy
emelkedett, nemes témákra terelje gondolatainkat, hogy
inspirálja, nemesbítse lelkünket.”
(Ellen G. White: Nevelés. 167. o.)

A

Zenei Osztály 2009–1014 között folytatta azokat a programokat, amelyeket az azt
megelőző időszakban alakítottunk ki közösen azokkal a testvérekkel, akik szolgálatukkal aktívan támogatták az osztály munkáját.
Visszatekintve erre az időszakra elmondható, hogy Isten különösen gazdagon áldotta meg erőfeszítéseinket, terveinket és azokat a rendezvényeket, programokat, projekteket,
amelyeket ezekből sikerült is megvalósítani.
Átélhettük, hogy amikor súlyos nehézségekkel is kellett szembenéznünk, Istennek különleges megoldásai voltak/vannak számunkra.
Hálásak vagyunk – és személyesen is hálás vagyok Istennek – ezekért a tapasztalatokért.
Sok olyan rendezvényünk valósulhatott meg, amelyek a magyarországi adventizmus szempontjából történelmi jelentőségűekké váltak:
Gyermekkórus-találkozókat szervezhettünk, hogy az ifjúságon túl, a legkisebbek is aktívan részt vegyenek az istentiszteletek ünnepélyessé tételében; legyen egy alkalom, amikor
a gyülekezetek az ő szolgálatukra nézve töltődhessenek fel, erősödhessenek meg.
Országos szinten, minden gyülekezetre kiterjedő felmérést végeztünk, hogy a közösségünk milyen módon, és milyen mértékben használja az egyház hivatalos énekeskönyvét,
a Hitünk Énekeit. Minden emberöltőnyi idő alatt (nagyjából 50 év után), minden gyülekezeti énekeskönyv felülvizsgálatra szorul, megújításra vár. A felmérés kiértékeléséből

Gyermekkórus-találkozó Lovasberényben
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Zenei Osztály

Adventista rézfúvós találkozó Mogyoródon
kiderült, hogy melyik énekeket használja a gyülekezetek közössége, melyek azok, amelyeket nem. A még
használatban lévő énekek kottagrafikai előkészítését
elvégeztük, és elkezdtük az új Énekeskönyv arculatába
integrálni azokat.
Emellett világossá váltak olyan tendenciák a felmérésből és a rendelkezésre álló adatokból, amelyekkel
még sok teendőnk lesz.
Elindíthattunk az egyházból kiszakadt magyarországi közösségekkel közös zenei- és kórustalálkozókat és
zenei programokat. Ezeknek célja, hogy a megbékélést
és az együttmunkálkodást erősítsék azzal a reménnyel,
hogy eljön majd az a nap, amikor eltűnhetnek azok a falak, amelyek ma még elválasztanak bennünket egymástól. Sok jó tapasztalatunk lehetett ezen a téren, még akkor is, ha máskülönben ez egy nagyon érzékeny területe
a missziónknak. Láthattuk, hogy az idő előrehaladtával
mennyire örvendetesen fejlődött ez a kezdeményezés.
Rézfúvós együtteseink, majd kórusaink voltak ennek
a területnek az úttörői. 10-20 évvel ezelőtt még lehetetlenség lett volna ilyen programokban gondolkodni,
azonban az elmúlt években a Szentlélek ajtókat nyitott
meg, hogy ez a folyamat elkezdődhessen és folytatódhasson. Reméljük, hogy ezekkel a programokkal is támogathattuk egyházunk ez irányú erőfeszítéseit.

„Most azért, oh mi Istenünk, vallást teszünk előtted, és dicsérjük a te dicsőséges nevedet”



Főbb programok, feladatok:
 Területi hitéleti konferenciák zenei támogatása – DET/
TET
 Területi kórustalálkozók (Debrecen, Balatonlelle, Budapest)
 Ifjúsági Énekeskönyv kottagrafikai munkáinak befejezése – a zenei anyagot az Ifjúsági Osztállyal és más, a
projektet segítő testvérekkel közösen feldolgozzuk, akik
vállalták az arculati tervezést és a grafikát, azt követően
pedig átadjuk a kiadó számára. A leendő arculat és az
Ifjúsági Osztály segítsége jelentős mértékben hozzájárul
ahhoz, hogy a kiadvány valóban sikeres legyen azon a
területen, ahova szántuk: a fiatalok körében.
 Hitünk Énekei ütemtervkészítés, kottagrafikai előkészítés, arculati tervek vázlatai.
Az új Hitünk Énekei énekeskönyv kiadásával kapcsolatos teendőket prioritás szerint sorba rendeztük.
Előszűrést végeztünk néhány gyülekezetben arra nézve,
hogyan használják a testvérek, gyülekezeti vezetőink
az istentisztelet liturgiájában az egyes énekeket: melyek
azok, amelyeket rendszeresen; melyek azok, amiket
csak alkalomszerűen; és melyek azok, amelyeket szinte sohasem énekel a gyülekezet. Az így megszerzett ta-
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pasztalatokból, valamint a Zenei Napok-sorozat délutáni fórumain elhangzott kérdésekből, témákból összeállt
annak az országos körlevélnek az anyaga, amelyet de
cemberben ki is küldtünk a gyülekezeteink részére,
hogy ne csak néhány gyülekezet véleményét, hanem
az országban található és működő gyülekezeteink
részletes válaszait is megkaphassuk. Az énekeskönyv
leendő arculatára pedig sok változatot készítettünk, a
végleges döntést és végleges arculatot azonban (mivel
ez egy technikai és kiadványszerkesztési kérdés), csak
a konkrétan, az énekeskönyvbe bekerülő énekek típusa
után lehet meghatározni. Ezzel együtt arra törekedtünk,
hogy az új énekeskönyv arculatában és leendő tartalmában is méltó legyen nemcsak a kor által preferált külcsín, hanem a belbecs tekintetében is.
 Zenei Napok-sorozat a gyülekezetekben – Music
Guidelines [Zenei irányelvek].
Az elmúlt évek is ugyanabban a tapasztalatban
erősítettek meg bennünket a Zenei Napok-sorozattal kapcsolatban: szükség van a Generál Konferencia
zenei irányelveinek gyülekezeti szintű ismertetésére,
magyarázatára, mert ezeken az irányelveken keresztül
nemcsak a gyülekezeti tagság, a gyülekezeti vezetők és a
gyülekezetbe integrálódó fiatalok kapnak egy teljesebb
képet a zenei szolgálatokkal kapcsolatban, hanem az
irányelvek megismertetésén túl, sokkal jobban tudják
pozícionálni a témát és a gyakorlati megvalósítást is.

Azt tapasztaltuk, hogy a gyülekezetek a délutáni
fórumok alkalmával, sokkal nyíltabban és gyakorlatiasabban közelítik meg ezt a kérdést, nekünk pedig készeknek kell lennünk a világos és egyértelmű válaszok
megadására.
 Elkészült a Zenei Szolgálatok kézikönyve kézirata – véleményezésre elküldtük az Irodalmi Bizottságnak.
A kézikönyv kiadása azért is lenne kiemelt feladat,
mert egyrészt az egyházon belül nincs ilyen témájú
könyv, másrészről pedig tartalmazza a GK zenei irányelveinek magyarázatát, amelyeket a Zenei Napokon ismertetünk. Példákon, gyakorlati tanácsokon keresztül
nemcsak a zenei szolgálatot végzők, hanem a zenei szolgálatot hallgatók is világosabb képet tudnának kapni és
alkotni erről a korántsem egyértelmű területről.
 Zenei együttesek (zenekarok, énekegyüttesek) találkozóinak, rendezvényeinek szervezése (TET/DET területén).
A körzeti kórustalálkozókon túl, megrendezésre
kerültek a felekezetközi rézfúvós találkozók, aminek
mindig más gyülekezet adott otthont. 2010 óta tartunk
és szervezünk ilyen jellegű találkozókat, és örömmel tapasztaljuk, hogy a Magyarországon található 3 nagyobb
adventista közösség mindegyike ragaszkodik ezekhez a
találkozókhoz.
Nem lehet azt állítani, hogy zökkenőmentes lenne
ezeknek a találkozóknak a megszervezése, de a közös

Az I. Adventista Felekezetközi Kórustalálkozó délutánján összevont kórus
és zenekar szolgálata dicsőítette Istent a Práter utcai gyülekezetben
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Zenei Osztály

A Duna Unió 100 éves jubileumi ünnepélyén, 2013. március 17-én, egy mintegy 150 fős összevont kórus
és egy 57 tagú zenekar szolgálatai tették még felemelőbbé a programot

zenélésen keresztül olyan falakat bontottunk már le, és
olyan együttműködéseket kötöttünk, amelyet régebben
egyszerűen elképzelhetetlennek tartottunk volna.
A közösségen belüli találkozók pedig nemcsak a
hitmélyítő istentiszteletek zenei szolgálatait támogatják,
hanem erősen belmissziós értékűek: növelik az összetartozás érzését, és ilyen alkalmakkor jó látni és megfigyelni, hogy az együttesek nagyon komoly felkészüléssel, tudásuk javát szeretnék nyújtani. Ebből az látszik,
hogy a kórustalálkozók egyre magasabb színvonalra törekednek. Éppen ezért, ezeket a jó tapasztalatokat 2013ban is szeretnénk kamatoztatni.
 Missziós célú zenei rendezvények: gyülekezeti, körzeti
szintre szabott programok – segélykoncertek, gyülekezeti körzeti Zenei Napok.
Ilyen jellegű programokat az alábbi helységekben/
gyülekezetekben/körzetekben szerveztünk:
– Hévízi körzet, Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Szombathely, Nemesvámos, Lovasberény, Salgótarján

„Most azért, oh mi Istenünk, vallást teszünk előtted, és dicsérjük a te dicsőséges nevedet”



– Orosháza, Debrecen, Balassagyarmat, Hódmezővásárhely, Gáborján, Kőbánya, Budapest-Józsefvárosi
Gyülekezet, Pécel
Szeretném megköszönni a Zenei Osztály munkájában
és szolgálatában aktívan résztevő testvéreknek – Pörneki
Attila TET zenei vezetőnek, Szabó Ervin DET zenei vezetőnek, Benő Diána DET zenei adminisztrátornak –, hogy
2009–2014 között támogatták célkitűzéseinket, és személyes erőfeszítéseket tettek azért, hogy a Zenei Osztály
aktívan tudjon működni a Magyar Unió területén és az
egyházterületek gyülekezeteiben, együttműködve az unió
társosztályaival.

Nagy Imre
osztályvezető
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gy ilyen Uniókonferencia nem csupán a visszatekintés ideje, nem csupán a múlt eseményeinek elemzésével kell teljen, hanem a múlt történéseiből fakadó, jelen szükségességét felismerő,
jövő irányainak meghatározásával is. Számos olyan program, szolgálat indult el a mútban, amelyek folyamatban vannak, amelyek segítséget jelenthetnek a múlt áldásaira való építkezésben.
Az elmúlt évek eseményeinek elemzése közben újra rá kellett döbbennünk, hogy létkérdés és az
egyház küldetésének, missziójának teljesítése múlhat azon, hogy Magyarországon az „adventisták”
pozitív módon ismertek legyenek. Nem egyfajta magamutogatás ez, hanem missziónk, evangelizációnk elfogadottsága múlik ezen. Még mindig szembe kell nézzünk azzal, hogy az ország lakosságának
rendkívül kis százaléka tekint ránk, üzenetünkre bizalommal, annak ellenére, hogy több mint 100 éve
vagyunk jelen, és a múltban is odaadó testvéreink szolgáltak tehetségük és lehetőségeik szerint.
Mit tehetnénk?
Elindult egy nagyszabású evangelizációs kampány, amely a városokban élő embereket szólítja meg.
2014-ben Budapest, majd utána Debrecen és Pécs következik 2015-ben. Az ezt követő években az a
célunk, hogy tervszerűen, minden magyarországi településen úgy ismerjék meg az adventistákat, mint
egy olyan közösséget, akik értékelik a körülöttük élő embereket, akik Jézussal közösségben vannak, és
igazi reménység él bennük.
Egyházunk szociális és gyermekvédelmi intézményei, karitatív szolgálata nagyszerű lehetőséget
biztosít arra, hogy a társadalomért, a rászoruló emberekért érzett felelősségünket kifejezzük és megerősítsük. Meg kell találnunk annak a módját, hogy ezek az intézmények a helyi közösségekkel együttműködve a misszió lehetőségeivé váljanak.
A Hetednapi Adventista Egyház mindig elöl járt E. G. White tanácsai alapján a legújabb technikai
vívmányok misszióban való alkalmazásában. Ezt kell nekünk is követnünk! A rádió és televízió, az internet, a könyvek és folyóiratok rendkívül jó felületet biztosítanak az üzenet eljuttatására. Ma a világhoz
képest elmaradtunk. Lépéseket kell tennünk az eszközök használatában való felzárkózásra.
Egyházunk világszerte ismert és elismert oktatási rendszert működtet. Az elmúlt években ebben a
kérdésben is tettünk egy-két lépést, de tovább kell vinni. Az egyház történelmének tanulmányozása és
a jelen ismerete azt mutatja, hogy azokon a helyeken, ahol működik az adventista oktatás, az egyház
missziója erősödik. Az adventista felsőoktatás szerepe is újra felértékelődik a Magyar Unióban, hiszen
hamarosan újabb lelkipásztor-generációkat, munkatársakat, presbitereket kell szolgálatba állítani.
Növekvő és sürgető szükséglet, hogy gyülekezeteink, közösségeink befogadó és elfogadó helyek
legyenek, ahol minden ember és minden generáció számára van hely a szolgálatban, ahol segítséget
kaphat bárki, hogy Jézussal közösséget találjon.
Meg kell erősítenünk testvéreinkben, minden korosztály számára az adventista azonosságtudatot.
Testvéreink, fiataljaink, gyermekink tudatosan és örömmel vállalják fel adventista mivoltukat, ezzel is
bizonyságot téve környezetükben.
Egyházunk szolgálatát gyengíti az évtizedek óta jelenlévő megosztottság is. Az unió vezetése lépéseket tett ennek megoldására, felajánlva és lehetőséget biztosítva a KERAK-ban lévő testvéreink számára
az egyház közösségébe való visszatérésre. Meggyőződésünk, hogy ezt a lehetőséget nyitva kell hagyni.
Szolgálatunk során sokszor tapasztaljuk, hogy forrásainkat (emberi és anyagi) nem a lehető leghatékonyabban használjuk fel. További lépéseket kell tennünk, hogy a testvéreink által létrehozott támogató szervezetek (egyesületek, alapítványok) munkáját még szorosabban tudjuk integrálni az egyház
szolgálatába. Szükségesnek látjuk továbbra is egy olyan struktúra megerősítését az egyház meghatározott keretei között, amely a misszió számára a lehető legnagyobb lehetőséget biztosítja, a párhuzamosságokat megszünteti és átláthatóan működik.
Természetesen ezek csupán gondolatébresztők lehetnek, és csak az irányokat adhatják meg. Az
újonnan megválasztott vezetés, az Unióbizottság, intézmény- és osztályvezetők feladata lesz, hogy a
múlt tapasztalataira építve, a jelen és a jövő szükségletei szerint kialakítsák a következő évek stratégiáját
és cselekvési terveit, hogy az Istentől ránk bízott küldetésünket az Ő dicsőségére végezhessük el.
Ócsai Tamás
unióelnök
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