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AZ ELNÖK JELENTÉSE

Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úr Isten” (Jel 15:3). 
Ez a győztes kijelentés az utolsó nemzedék hűségeseinek ajkáról 
hangzik el. 

Jézus Urunk visszajövetelét várva, dicsőíteni akarom Őt, és a világ ösz-
szes adventistájával együtt szeretnék mindent megtenni annak érdekében, 

„hogy az Isten dolgait cselekedjük” (Jn 6:28). 
A járvány immár harmadik – és remélem utolsó – évében járunk. Na-

gyon hálás vagyok Istennek azért, ahogyan egyházáról, figyelmének kö-
zéppontjáról gondoskodott. Az Ő szeretete késztet arra, hogy még felelős-
ségteljesebben és bölcsebben dolgozzunk, mert nehéz időket élünk, ami-
kor arra van szükség, hogy „intsük egymást, mivel látjuk, hogy ama nap 
közelget” (Zsid 10:25). 

Korábban a Költségvetési Bizottságban már közzétettem a 2021-es 
évre vonatkozó jelentésemet, ezért most nem térek ki az ott elhangzot-
takra. Csupán a missziós év legújabb fejleményeiről, illetve a 2021. no-
vembere – 2022. áprilisa között eltelt időszakban folytatott nyilvános 
tevé keny sé gem ről számolok be. A havonta megjelentetett tájékoztatóim 
elérhetőek a presedinte.adventist.ro/buletin oldalon. A jelentésem végén 
egy grafikon segítségével megpróbálok átfogó képet nyújtani a munkám-
ról 2021 elejétől kezdve egészen mostanig. 

 Az ukrajnai humanitárius válságra adott válaszunk 
Ezúton szeretném röviden bemutatni, hogy a Hetednapi Adventista 

Egyház milyen konkrét módon reagált az új realitásokra, amelyekkel 
mind Románia, mind az egész világ szembesült. Igaz, hogy a háborús 
helyzet sokunk számára szokatlan, de mélyen él emlékezetünkben a Zsol-
tárok könyvének kijelentése, mely szerint „örvény örvényt hív elő” (Zsolt 
42:8). Egyházként bebizonyítottuk, hogy a világjárvány nem tette tönkre 
az új válságokkal szembeni válaszadási képességünket. Az adventhívők 
példátlan módon mozgósították erőiket, hogy fogadhassák az észak-ke-
leti országhatárainkon beáramló menekülteket. Újra felfedeztük, hogy az 
advent szolgálat és misszió által idegeneken segíthetünk. Nagyra értéke-
lem a tagok, lelkipásztorok, egyházterületek és intézmények szolgálatte-
vőinek önkéntes, közös erőfeszítéseit, valamint azt, hogy állandó jelenlé-
tet biztosítottak mind a tíz határátkelőnél. Talán még nem volt rá példa, 
hogy egyházunk ilyen körülmények között bizonyíthatta missziós létjo-
gosultságát. Minden nap közel száz adventista képviselte közösségünket 
a  határátkelőkön és két nagyobb vasútállomáson, ahol élelmiszert, lét-
szükségleti cikkeket osztottak, utaztatást és szállást biztosítottak, ugyan-
akkor fordítással és tanácsadással álltak a rászorulók rendelkezésére. 

Moldova területén a menekülteket nyolc gyülekezetben szállásoltuk el, 
a fővárosban pedig hét gyülekezetben. Önkénteseink több mint 100000 
személynek nyújtottak segítséget, közel 4000 személyt szállítottak külön-
böző célállomásra, és nagyjából 12000 menekültet, közülük 1200 adven-
tistát szállásoltak el. Több mint ezer adventista család nyitotta meg ottho-
nát idegenek előtt, és az is megtörtént, hogy egy időben egy családnál 10, 
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de akár 20 személy is tartózkodott. Az adventista vállal-
kozók ingyenesen kínáltak szálláslehetőséget panziókban 
vagy idősek otthonában, az egyház pedig több mint ezer 
személynek nyújtott hosszú távú, vagy akár csak átmeneti 
szállást Coșnán (Suceava megye), Szovátán (Maros me-
gye), Alsómoécsen (Brassó megye) és Soborsinban (Arad 
megye). Önzetlen szolgálattevőink dicséretes munkát vé-
geztek, ami örömre ad okot az Úrban. Azért imádkozom, 
hogy Isten világosítsa meg az elménket a közép- és hosz-
szú távú terveink véghezvitelére vonatkozóan. 

Az Adventista Egyház a hat egyházterülettel, valamint 
az ADRA segélyszervezettel karöltve a tíz határátkelő-
nél élelmiszereket és létszükségletet biztosító termékeket 
adományozott, ezen kívül harminc humanitárius konvojt 
szervezett a határon túli Cernăuți, Teceu Mare, Odesz-
sza, Kijev, Izmail és Munkács városokba. A nagyjából 130 
haszonjármű több mint 300 tonna segélyt szállított hoz-
závetőleg 350000 euró értékben. A legutóbbi humanitá-
rius konvojunk a háború sújtotta Kijevbe és Buchába is 
el jutott. 

A március 5-én, szombaton begyűlt adományok a gyü-
lekezeteinkben meghaladták a 270000 eurót. Ezenfelül az 
Inter-Európai Divízió 100000 euróval támogatta a jóté-
konysági munkánkat. 

Az eddigi hozzáállást érdemes lenne fenntartani. Úgy 
tegyünk jót, hogy semmit se várjunk cserébe, hiszen erre 
tanított az Úr Jézus, Aki a Magasságos Isten gyermekei-

nek egy sokkal nagyobb jutalmat ígért (Lk 6:35). Láthat-
juk, hogy különleges munkafront nyílt meg  ifjaink és ön-
kénteseink előtt, mivel a határon túl igen nagyok a szük-
ségletek. Járjunk az Úr kedvében, és böjtöljünk ezekben 
a válságos időkben. Ahogy a Biblia is írja: „Az éhezőnek 
megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba 
bevigyed, ha meztelent látsz, felruházzad, és tested előtt 
el ne rejtsd magadat” (Ésa 58:7). 

„Teljes tagbevonás” országos kampány – 2022. április 1–10., Bákó
Az Unió nemrég újabb evangelizációs kampányt ré-

szesített anyagi támogatásban Bákó megyében. A kezde-
ményezés ingyenes orvosi vizsgálatokat, valamint nevelő, 
társadalmi és lelki vonatkozású tevékenységeket foglalt 
magában. A legkevesebb 10000 személynek nyújtott in-
gyenes szolgáltatások és rendezvények összkiadásai meg-
haladták a 300000 eurót. 

A tavasz derekán Bákó városában három napon át vi-
rágkorát élte egy „adventista kórház”: az Egészségügyi 
Osztály sikeresen szervezte meg az ingyenes járó be teg- 
ren de lői központot. Az akció során több mint 3000 sze-
mély valós szükségleteire nyújtottunk megoldást. 

A szervezés rávilágított arra, hogy a Hetednapi Ad-
ventista Egyház jelentős egészségügyi személyzettel ren-
delkezik, amire Alexandru Rafila egészségügyi miniszter 
is felfigyelt, amikor meglátogatta a bákói atlétikai csar-
nokban berendezett „kórházunkat”, és még aznap egy kül-
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döttség kíséretében részt vett a helyi gyülekezetünkben 
megrendezett, és a televízió által is közvetített bibliai té-
májú előadáson. 

A „kórház” kivirágzott és gyümölcsöt termett. Remé-
nyeim szerint hamarosan más városokban is meg tudjuk 
valósítani ezt a kezdeményezést. A „Törődöm veled” el-
nevezésű program keretében rendkívüli odaadásról tett 
bizonyságot a több mint 100 egészségügyi dolgozó és ön-
kéntes. 27 „rendelő” állt az érdeklődők szolgálatára napi 
11 órán keresztül, 2335 általános és 1080 (10 különböző 
típusú) ultrahangos vizsgálatot regisztráltak. Nagyra ér-
tékelem a szervezőket, akik a kampány sikere érdekében 
még adventista környezeten kívüli eszközöket és emberi 
erőforrást is mozgósítottak.  

A kampány öt napja alatt számos előadást tartottak: 
120 szemináriumot különböző iskolákban (10 lelkipász-
tor 250 osztályban, több mint 600 diáknak), 8 egészség-
ügyi szemináriumot és 1 vallásszabadság-szimpóziumot 
a Bákó megyei tanács üléstermében, továbbá 9 misszióis-
kola típusú szemináriumot a gyülekezetekben. 

Egyházunk partnerségi kapcsolatot alakított ki 10 pol-
gármesteri hivatallal, aminek eredményeképpen több 
mint 1500 személy között osztottak szét mintegy 15 ton-
nányi élelmiszer- és tisztasági csomagot. 

Ugyanebben az időszakban az Úr Jézus eljöveteléről 
két bibliai előadássorozatot közvetítettünk élőben a kom-
munikációs csatornáinkon: a rádióban, a televízióban és 
a közösségi média oldalain. 

A sokrétű tevékenység a Moldovai Egyházterület tá-
mogatásával, valamint a helyi emberi erőforrásaink fel-
használásával valósulhatott meg. A továbbiakban tanács-
adással állunk más központok rendelkezésére bárhol 
az országban, ahol ki szeretnék aknázni ezeket a kiváló 
missziós lehetőségeket. 

Fontosabb irányvonalak 
A különböző ügyosztályok és intézmények utóbbi fél 

évben megvalósított tevékenységeiből megemlítem a fon-
tosabbakat.

 � A Nevelési Osztály az Inter-Európai Divízió képvi-
selőivel karöltve elvégezte a romániai adventista oktatási 
intézmények teljes felleltározását. A vallásolimpiász digi-
tális formátumban zajlott. Ebben az évben az egyházte-
rületek helyi szakaszán több mint 1100 gyerek vett részt, 
közülük 221-en továbbjutottak a megmérettetés országos 
szintjére. 

 � A Lelkész Osztály kilenc segédlelkész munkatársunk 
felszentelési procedúráját kezdeményezte. Az előző évek-
hez hasonlóan figyelemreméltó módon magas az igény 
az újabb lelkészfelszentelések iránt. Isten adjon erőt egy-
házunk összes szolgálattevőjének, fiatalnak és idősnek 
egyaránt! 

 � Az Ifjúsági Osztály szolgálatevői az egyházterüle-
tek által szervezett képzéseken és táborokon vettek részt: 
9  kiképzést tartottak a kisösker-, ösker- és kompánion 

„TELJES TAGBEVONÁS”  
ORSZ ÁGOS K AMPÁNY

INGYENES  
JÁRÓBETEG-RENDELŐI 

SZOLGÁLTATÁSOK

SZEMINÁRIUMOK  
ÉS ELŐADÁSOK

RENDEZVÉNYEK

2022.  ÁPRIL IS 1–10.  BÁKÓ 2022.  ÁPRIL IS 3–5.  BÁKÓI 
ATLÉTIK AI  CSARNOK

10000  
ELL ÁTOTT SZEMÉLY

AZ INGYENES 
SZOLGÁLTATÁSOK 
ÖSSZÉRTÉKE:  
300000  
EURÓ

27 ORVOSI  
RENDELŐ

3000  
ELL ÁTOTT  
SZEMÉLY

250 ISKOL AI  
OSZTÁLY

10  L ÍCEUM

6000  D IÁK

8  EGÉSZSÉGÜGYI 
ELŐADÁS  
A BÁKÓ MEGYEI 
TANÁCS 
ÜLÉSTERMÉBEN

9  SZEMINÁRIUM 
EGYHÁZTAGOKNAK 
A BÁKÓI KÖZPONTI 
ADVENTISTA 
GYÜLEKEZETBEN

9 BIBLIA I  ELŐADÁS 
ÉLŐ RÁDIÓ- ÉS 
TÉVÉMŰSORBAN, 
VAL AMINT A 
KÖZÖSSÉGI 
OLDAL AKON

HUMANITÁRIUS 
KONCERT

VALLÁSSZABADSÁGI 
SZ IMPÓZIUM

1500  SZEMÉLYNEK 
NYÚJTOTT 
TÁMOGATÁS

KÖRNYEZET-
TISZTÍTÁS
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veze tők számára; 8 szakképzést a kisöskerek és öskerek 
számára; 3 Vezetők Iskoláját; 3 tábort az új vezetők ki-
képzésére; valamint 28 kisösker-, ösker- és kompánion 
tábort. A gyerekek szolgálatba való bevonásának és jö-
vendőbeli misszionáriusokká képzésének fontos eszköze 
Az én missziónaplóm c. kiadvány. Ezenkívül az utóbbi 
időben jelentős számú anyag került kiadásra egyházunk 
minden korosztálya számára.

 � Az Etnikai Csoportok Osztály januárban képzést 
szervezett a kiscsoportos bibliatanulmányozásról. A Sza-
 bó László lelkipásztor által a Zoom-alkalmazáson meg-
tartott tanfolyam a magyar hallgatókhoz szólt. A hat 
előadást közel 300 személy követte figyelemmel. Ezenfe-
lül nagyra értékelem, ahogy az Osztály kivette a részét az 
ukrajnai menekültválság koordinációs munkájából. 

 � Az Egészségügyi Osztály a „Törődöm veled” és a 
„Lemondasz és nyersz” projekteknek köszönhetően az 
utóbbi időben teljesítette az Istentől Ellen White által 
kapott missziós küldetését. Itt az ideje, hogy a romániai 
egyház még nagyobb fontosságot tulajdonítson az egész-
ségügyi munkának, jelentősebb erőforrásokat mozgósít-
son az országos szintű tevékenységeknek, és felhasználja 
a rendelkezésére álló egészségügyi személyzetet. Az idei 
év októberében megrendezendő Egészségügyi Kongresz-
szus minden bizonnyal kiváló lehetőséget nyújt majd 
a 2023–2024-es egészségügyi missiós év előkészítésére. 

 � A gördülékenyebb közlés érdekében a Kommuniká-
ciós Osztály 2022 januárjában indította útjára a presbite-
reknek és a kommunikációs szolgálattevőknek szánt tájé-
koztató közlönyeit. 

 � Kiváltképpen a nők számára készült a Női áhítatok, 
a Nők határidőnaplója és a Nők Bibliája c. kiadványunk. 
Legújabb publikációnk a Bibliai napló, amely a Szentírás 
ígéretei által segíti a nőket közelebb kerülniük Istenhez, 
megtanítva őket örülni az Úrral való közösségnek. 

 � A Sáfárság Osztály az idei év első felében több ér-
deklődésre számító anyagot készített elő az egyháztagok 
és a szolgálattevők számára. Itt említem meg a Romá-
niai Unió adományozási alkalmazását (iOS + Android), 
a „Digitális pénzügyi könyvvitelt” (macOS + Windows), 
valamint a tizeddel kapcsolatos tanulmányt (2022. ápri-
lisi Adventszemle). 

 � Az adventista Speranța-Reménység Televízió immár 
15 éve sugározza a reménység üzenetét. Az intézmény 
igazgatótanácsának irányításával az összes alkalmazott 
kiveszi részét az évforduló megrendezésében, az utóbbi 
években tapasztalt missziós lelkület jegyében. Ebből az 
alkalomból több rendezvény és projekt megvalósítására 
kerül sor. Többek között május 4-én az Adventista Mé-
diaközpont székhelyén rendezzük meg az „Egy csöppnyi 
reménység” elnevezésű véradó kampányt. Az első huma-
nitárius koncert eredményeképpen két jótékonysági kon-

vojt sikerült kiküldenünk az ukrajnai Izmailban működő 
gyermekkorházhoz. Ezután június 4-én a bukaresti „Sala 
Palatului” előadóteremben fogjuk megünnepelni az em-
bertársainkért végzett 15 éves szolgálatot egy rendkívüli 
program keretében, amelyet lelki töltetű zene fog még 
tartalmasabbá tenni. 

 � A Szombatiskola és Személyes Szolgálatok Osztály 
a 2021–2022-es missziós év koordinálása mellett egy a 
Romániai Adventista Egyház állapotára vonatkozó fel-
mérést is végzett a laikus tagok, a lelkipásztorok és az 
egyházterületi bizottságok tagjai körében. A folyamat le-
zárulta után írásban fogjuk közölni a megkérdezettekkel 

– a laikus tagokkal és a lelkipásztorokkal – a válaszainkat 
és a következtetéseinket. 

 � Kétségkívül a legnagyobb lélegzetvételű projektünk 
az április 1. és 10. között Bákóban megrendezett „Teljes 
tagbevonás” elnevezésű országos kampány volt. Itt em-
lítem meg a számos podcast formátumban megjelent bi-
zonyságtevést és riportot. 

 � A meleg évszakban a fogyatékkal élő személyek bu-
karesti gyülekezete minden szombaton közel 60 személy-
nek, kísérőnek és önkéntesnek nyújt különféle szolgálta-
tást. Isten és a pénzügyi támogatók segítségével az önkén-
tesek szombatonként gazdag ebéddel fogadják az érin-
tetteket, akik minden alkalommal valóságos lakomán 
érezhetik magukat. Ez a tevékenység szabadtéren zajlik. 
Munkánk gyümölcseként Nagyszebenben egy fia tal csa-
lád, Konstancán pedig egy ifjú kötött szövetséget kereszt-
ség által az Úrral. 

 � Az internetes közvetítésért felelős munkatársaink 
remek munkát végeztek a Covid-19 járvány idején. Itt 
említem meg a lelkészeknek, presbitereknek és szolgá-
lattevőknek szerkesztett „Szolgálati erőforrások” című 
heti tájékoztatót; az ellenwhite.ro, a curieruladventist.ro, 
az Iisusafacut.ro, az impreunapentruoameni.ro, a jurnal.
conștiințășilibertate.ro, az olimpiada.adventist.pro, az 
educație.adventist.pro, az adventist.ro, az advent.ist, és 
az împreunăpentruoameni.ro honlapokat és azok admi-
nisztrátorait; valamint az adventist.group platform fej-
lesztéséért és adminisztrálásáért felelős személyeket. 

 � A Zenei Osztály projektjei közül kiemelném a kar-
mesteri tanfolyamokat, amelyeket az egyházterületekkel 
karöltve szervezünk. A 2021. júniusában Coșnán meg-
tartott első tábort a Moldovai Egyházterülettel együtt 
valósítottuk meg. A közel 70 karvezetőnek két kiváló 
szakember, Mihai Bejinariu és Marta Burduloi tartottak 
képzést. Egy másik projekt, a „Zene általi kommuniká-
ció” a  SonoSofia és az Asociația Culturală Stroici együtt-
működése révén jöhetett létre, és egy sor zenei előadás-
ból illetve értekezletből állt, amelyek az ország különböző 
gyülekezeteiben kerültek megrendezésre. A projektnek 
két nagy célja van: először is a magasan képzett zenészek 
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számára találkozási pontok létesítése missziós céllal, má-
sodsorban pedig az értékes zene felé fordítani az egyszerű 
hallgatók figyelmét. 

 � A Humanitárius Börtönszolgálat újraindította tevé-
kenységeit a fegyházakban. A teljes nyitás csak fokoza-
tosan valósulhat meg, amint az intézményeknek sikerül 
megteremteni a feltételeket ahhoz, hogy önkénteseink 
visszatérjenek a munkába. A fizikai jelenléttel végzett te-
vékenységeink megszervezése érdekében a hat egyház-
területben értekezleteket tartottunk. Ezenkívül útjára 
indítottuk az ASUP.RO bemutató weboldalt is, amely kö-
zérdekű szöveges információkkal, tájékoztatásokkal, ké-
pekkel és kisfilmekkel áll az érdeklődök rendelkezésére. 

 � Kiadónk újabb három Sola Scriptura könyvesbol-
tot nyitott, így immár 56-ra nőtt a levelezési központok 
száma, amiből 50 könyvesboltként is működik. A 2020-
as évhez képest mind a levelezői tanfolyamok, mind pe-
dig az érdeklődők száma növekedett. Enyhe növekedés 
tapasztalható a könyvesboltokban végzett missziós tevé-
kenységek terén is. 

 � A Viață și Sănătate Kiadó 2021-ben jelentős növe-
kedést könyvelt el, amit az utóbbi négy év legnagyobb el-
adási számadatai is tükröznek. A legkeresettebb köny-
vek egyben a legértékesebbek is: első helyen a Biblia áll 
(több mint 100000 példánnyal), második helyen Ellen G. 
White Jézushoz vezető út című könyve (közel 100000 pél-
dánnyal), a harmadik helyet pedig Ellen G. White A nagy 
küzdelem című könyve foglalja el (több mint 40000 pél-
dányszámmal). Nagyra értékelem a kiadó nyitottságát az 
online tevékenységek, illetve a MyBible alkalmazás fej-
lesztése iránt. 

 � Az Adventus Egyetem újabb öt évre megszerezte a 
pasztorálteológia- és a szociális gondozói szakok akkre-
ditációját. Még várunk az intézmény Adventist Acredi-
ting Association általi akkreditációjára. Néhány adat az 
egyetemmel kapcsolatosan: 32 véglegesített tanár (2020–
2021), 166 egyetemista (2021–2022), amiből 45 teológus-, 
39 szociális gondozó- és 82 pedagógushallgató. Lehetőség 
nyílt egy új mesterképző program indítására oktatástudo-
mányi szakon („Innováció az oktatásban és a társadalmi 
felelősségvállalás”). 

 � A Semnele timpului folyóirat szerkesztői csapata, 
figye lembe véve a mai realitásokat, több száz alaposan 
dokumentált, minőségi cikkével mind internetes, mind 
nyomtatott formátumban továbbra is megbízható infor-
mációkkal áll az olvasók rendelkezésére. Az ilyen típusú 
információ igencsak ritka az álhírek és a világias lelkület 
uralta romániai sajtóban. És van egy kifejezetten értékes 
angol nyelvű projektünk is, a st.network. 

 � Az ASI Románia és a Hetednapi Adventista Egyház 
közös közleményt adott ki a Marosvásárhelyi Onkoló-
giai Kórház kivitelezésének stádiumával kapcsolatosan. 

Megszereztük az építkezési engedélyeket, és hamarosan 
elkezdődnek a munkálatok is. Jól haladnak az ASI Romá-
niának a mintegy 21 millió eurós bankkölcsön megszer-
zésére irányuló tárgyalásai, ez az az összeg ugyanis, amely 
az állami alapból kapott támogatások, az ASI Románia és 
az Adventista Egyház adományai mellett elengedhetetlen 
a projekt befejezéséhez. 

Elnöki tevékenységemről 
Az utóbbi hónapokban szembesültünk az észak-keleti 

határaink túloldalán dúló háborúval, és nyugodtan kije-
lenthetem, hogy sokan közülünk ilyen súlyos helyzettel 
még nem találkoztunk. Megtapasztalhattuk, hogy egyhá-
zunk még e szélsőséges körülmények között is kiváló erő-
források mozgósítására képes. Számomra ez a tapasztalat 
nem is annyira meglepetést okozott, hanem inkább bol-
dogsággal töltött el. 

A több ezer önkéntes adventista hozzáállása arra kész-
tetett, hogy személyesen vegyek részt a munkában. Már 
a háború első napjaiban meghívtam a hat egyházterület 
elnökét, hogy csatlakozzon az Unió Bizottságának ülése-
ihez, amelyeken megbeszéltük az ukrajnai adventisták-
nak nyújtandó humanitárius támogatás kivitelezését. Ké-
sőbb, amikor az Etnikai Csoportok Osztály és az ADRA 
hozzájárulásával létrehoztunk egy vészhelyzeti munka-
csoportot, meglátogattam a szeretvásári, az isacceai vala-
mint a máramarosszigeti határátkelőket, az egyik huma-
nitárius konvojjal pedig magam is átléptem a határt, és 
Cer năuți városában találkozhattam az adventista testvé-
reinkkel. Állandó kapcsolatban vagyok a menekültek és 
az önkéntesek helyzetét felügyelő szervekkel, ezért a lel-
készi találkozókon, a magánüzeneteimben vagy a televí-
ziós tájékoztatásokon, mint ahogy az európai szintű egy-
házvezetés értekezletein és a közösségi oldalakon is nap-
rakész információkkal szolgálhatok. 

Azóta szinte minden bizottsági ülésen felmértük az 
emberi és az anyagi erőforrásainkat, és a rendelkezé-
sünkre álló eszközökkel megpróbáltunk bizonyságot ten-
ni a hitünkről és a jóhiszeműségünkről. A február 25-én, 
26-án, 27-én és március 18-án készült videoüzenetben, 
mint ahogy a coșnai központból március 11-én közvetí-
tett tájékoztatóban is további információk találhatók az 
ukrajnai humanitárius akciók helyzetére vonatkozóan. 

Visszatekintve bejelenthetem, hogy az ADRA alkal-
mazottai a külföldi ADRA szervezetekkel karöltve remek 
munkát végeztek, és továbbra is konkrét módon, sok száz-
ezer eurós értékű támogatással fejezik ki együttérzésüket 
emberek ezrei iránt. 

A Romániai Adventista Egyház és az ADRA a munka-
módszereinek köszönhetően a támogató személyek és in-
tézmények bizalmába férkőzhetett. Ilyen értelemben egy-
házunk központi székházában egy külföldi küldöttséget is 
vendégül láthattunk. A Nagy Britanniai és Írországi He-
tednapi Adventista Unió elnöke, Eglan Brooks, valamint 
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az Írországi Adventista Misszió elnöke, Dan Șerb lelki-
pásztor az ukrajnai menekültek támogatása érdekében 
tett látogatást hazánkban. Joao Martins, az ADRA euró-
pai igazgatója a határátkelőknél meglátogatta a standjain-
kat, és menekültügyben megbeszélést folytatott az Unió 
Bizottságával. 

Nagyon sok adventista lelkész és önkéntes volt haj-
landó vállalni a „második mérföldet” is, miközben a há-
ború áldozatai érdekében végzett szolgálatot. Nem vol-
tunk felkészülve ezekre a körülményekre, viszont most 
már elmondhatjuk, hogy a szerzett tapasztalatok segít-
ségünkre lesznek a jövőben, hogy kitartóan hirdethessük 

„az Úrnak cselekedeteit” (Zsolt 118:18). 

Előadások és látogatások
A menekültválság okozta helyzeten túl a korábbról be-

ütemezett feladataimnak is eleget kellett tennem, mint 
például: tagok meghallgatása, tanácskozás az intézmé-
nyeink vezetőivel, az ADRA Szlovéniában megrendezett 
értekezlete, videókonferencia a Marosvásárhelyi Onko-
lógiai Kórház vezetőségi tanácsával, a „Dr. Luca” Egész-
ségügyi Posztlíceum meglátogatása Brăilán, az „Eviss” 
 líceum meglátogatása Jászvásáron. Emellett szeretnék részt 
venni az idén októberben megrendezendő VII. Egészség-
ügyi Kongresszuson is. 

A helyi bizottsági ülésekre hetente vagy kéthetente ke-
rítettünk sort: november 17-én és 21-én; december 2-án, 
15-én és 16-án; január 12-én, 17-én, 18-án és 26-án; feb-
ruár 9-én, 16-án és 24-én; március 3-án, 16-án és 30-án; 

valamint április 13-án. Decemberben a téli időszak saját-
ságos teendőivel voltam elfoglalva, márciusban pedig szá-
mos szűkkörű értekezletre vagy telefonbeszélgetésre kerí-
tettem sort. 

Ez idő alatt a következő adventista gyülekezeteket lá-
togattam meg: Pătrăuți, Ilișești, Pietroșani, Cuza-Vodă, 
Belu, Grant, Brâncoveanu, Speriețeni, Cocorăștii-Colți, 
Seprős, Újszentes, Brassó („Maranatha”), Cervenia, Bákó, 
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Poienile de sub Munte, Peretu, Krajova, Pitești, 
Tulcea, Máramarossziget, Nyárádszereda, Maros-
vásárhely („Speranța”), Karácsonyfalva, Bálint-
falva, Târgu Ocna, Slobozia, Temelia. 

A hatóságokkal való képviseleti tevékenysé-
gemmel kapcsolatosan említem meg, hogy részt 
vettem a Romániai Elnöki Hivatal által december 
1-jén és 2-án szervezett rendezvényen. Jelen vol-
tam továbbá a bukaresti Coral templomban ren-
dezett eseményen, amelynek keretében párbeszé-
det folytattam a hivatalos szervekkel és a hazánk-
ban működő vallási szervezetek képviselőivel. Az 
eseményt a Vallásügyi Államtitkárság szervezte a 
járvány okozta problémák azonosítása és orvos-
lása érdekében, és velem tartott a Speranța TV 
kommunikációs igazgatója, Dragoș Mușat lelki-
pásztor is. A minisztérium megalapításának 160 
éves évfordulója alkalmából szervezett rendezvé-
nyen a többi egyház képviselői előtt a Hetednapi 
Adventista Egyház nevében szólalhattam fel. 

A Facebook- és Instagram-oldalakon, valamint 
az „Agenda” hivatalos blogon az egyház életét je-
lentősen befolyásoló hozzájárulásaimmal kapcso-
latos információkat teszek közzé. A napi tartal-
makat általában szelektálom, anélkül, hogy rész-
letesen beszámolnék a meghallgatásra jelentkező 
személyek kilétéről, illetve a hivatalos megbeszé-
lések témájáról. Azért döntöttem így, hogy meg-
óvjam a hozzánk segítségért folyamodó szemé-
lyeket, és a lehető legjobb megoldásokat találjuk 
meg, amelyeket hiszem, hogy Isten Igéje ihlet, és 
arra tanít, hogy a bölcsességnek néha titokban és 
rejtve kell maradnia (1Kor 2:7; Péld 12:23). Kö-
vetkezésképpen a jövőben is inkább ezt a megkö-
zelítést részesítem előnyben. 

Végezetül pedig hálát adok Istenünknek, hogy 
ilyen csodálatosan vezette népét ebben a próbák-
kal és kihívásokkal tűzdelt, sok esetben a képes-
ségeinket messze meghaladó időszakban. Az Úr 
hallgassa meg imámat: „Tartsd meg a te népedet, 
és áldd meg a te örökségedet, legeltesd és magasz-
tald fel őket mindörökké!” (Zsolt 28:9). n

Aurel Neațu, a Romániai Unió elnöke

A TITKÁR JELENTÉSE

Vegyétek számba Izráel fiainak egész gyülekezetét, az ő nem-
zetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek 
száma szerint, minden férfiút főről főre.” (4Móz 1:2)
Ez volt a második népszámlálás. Az elsőre azért került sor, 

hogy begyűjthessék a Szentsátor elkészítéséhez szükséges fejen-
kénti fél siklust (2Móz 30:1-2; 38:26). A második népszámlálás 
azonban csak a férfiakat érintette, mivel szükség volt néhány in-
tézkedés kidolgozására a tábori elhelyezkedésre és a menetelési 
rendre vonatkozóan. 

A számbavételre azonban nem Istennek volt szüksége. Ő nem-
csak azt tudta, hogy hány személy van Izraelben, hanem még 
a hajszálaik számát is ismerte. Mózesnek és a népnek volt szük-
sége a népszámlálásra, mivel a szervezéssel kapcsolatos döntése-
ket pontos számadatok alapján kellett meghozniuk. A nemzettel 
kapcsolatos bármiféle szervezési próbálkozás kudarcra volt ítélve, 
ha nem tartja szem előtt a katonaviselt kort elért férfiak valós 
számát, nem osztja fel a népet törzsekre és kisebb egységekre, és 
nem állít minden törzs fölé egy vezetőt. 

Ez ma sincs másképp. Bizonyos döntések meghozatalához el 
kell végezni a „számbavételt”. A háziasszonynak tudnia kell, há-
nyan fognak reggelizni, ebédelni vagy vacsorázni az asztalánál. 
A pedagógusnak ismernie kell az osztály tanulóinak számát. Mint 
ahogy az üzletembernek is tudnia kell az alkalmazottai számát, és 
azt, hogy hány gépjárműve működőképes. Tudnunk kell, mennyi 
pénz van a pénztárcánkban, vagy hány nap pihenőszabadság áll 
a rendelkezésünkre, stb. 

Az Adventista Egyház ennek alapján számlálja meg kétszer 
egy évben a népet, és elemzi a tendenciákat. Így olyan döntése-
ket hozhat, amelyek nagy eséllyel áldásul szolgálhatnak a nép szá-
mára. Meghívlak, elemezzük együtt Isten népének „számbavéte-
lét” a Romániai Adventista Egyházban. 

Statisztikai adatok 
A Romániai Unió 2021. december 31-én 61.752 tagot számlált. 

Íme, a taglétszám egyházterületek szerinti megoszlása:

  BÁNÁT         MOLDVA      MUNTÉNIA     OLTÉNIA        É. ERDÉLY      D. ERDÉLY

TAGLÉTSZÁM AZ EGYHÁZTERÜLETEKBEN
2021. DEC. 31-én
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Év elején egyházunk 62.251 tagot számlált, az év vé-
gére ez a szám 61.752-re csökkent. A különbség –499 tag, 
ami a bejövetelek és a kilépések közötti eltérésből ered. 
Az alábbi grafikonból kiderül, hogy az egyházba 2.390 
személy lépett be, miközben 2.889 személy távozott so-
rainkból.

BEJÖVETELEK 
1. Összes bejövetel

2021-ben 2.390 személy csatlakozott az egyházhoz.

2. Keresztség általi bejövetelek

A számadatokból kitűnik, hogy a Dél-erdélyi Egyház-
területben volt a legtöbb keresztség. A keresztség általi 
bejövetelek száma 1.362.

A keresztségek számát azonban meg kell vizsgálnunk 
egy másik, a taglétszámhoz viszonyított szempont alap-
ján is. Érdemes figyelembe venni az arányokat, mert így 
kiderül, hogy hány tagra esik egy keresztség, ami elárulja, 
hogy az adott terület miként viszonyul az evangélium-
hoz, ugyanakkor a tagok által végzett munka hatékony-
ságát is megmutatja. Még nem tudjuk, hogy mi a pontos 
magyarázat, viszont meg kell állapítanunk, hogy míg a 
Dél-erdélyi Egyházterületben 23 tagra esik egy kereszt-
ség, az Olténiai Egyházterületben ez az arány 72 az 1-hez.

Az országos arány 2021-ben: 1 új keresztség 45,3 tagra. 

2020-ban országos szinten 63 tagra esett egy új ke-
resztség.
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Bejövetel (keresztség, újra kereszt., vallástétel, tagság áthelyezése, kiigazítás)
Kilépés (elhalálozás, tagság megvonása, törlés, tagság áthelyezése, kiigazítás)

ÖSSZES BEJÖVETEL 2021-ben
(keresztség, újra ker., vallástétel, tagság áthelyezése)

2.390 személy

BÁNÁT           MOLDVA        MUNTÉNIA       OLTÉNIA        É. ERDÉLY        D. ERDÉLY

 BÁNÁT           MOLDVA        MUNTÉNIA      OLTÉNIA        É. ERDÉLY        D. ERDÉLY

KERESZTSÉGEK SZÁMA EGYHÁZTERÜLETEK SZERINT – 2021
1.362 személy

 BÁNÁT          MOLDVA        MUNTÉNIA      OLTÉNIA         É. ERDÉLY        D. ERDÉLY

2021

 BÁNÁT           MOLDVA        MUNTÉNIA      OLTÉNIA        É. ERDÉLY        D. ERDÉLY

2020

 BÁNÁT           MOLDVA        MUNTÉNIA      OLTÉNIA        É. ERDÉLY        D. ERDÉLY

2019
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2019-ben országos szinten 58 tagra esett 1 keresztség.
Örömre ad okot, hogy az előző évekhez képest 2021-

ben jobb arányokat értünk el. Valószínűleg a pandémiá-
nak tudható be, hogy a legrosszabb arányt 2020-ban je-
gyeztük. 

Év Arány

2019 58
2020 63
2021 45,3

KILÉPÉSEK
1. Kilépések a tagság megvonása által

Összesen 351 személynek szűnt meg a tagsági viszo-
nya. Íme, a kilépések száma egyházterületek szerint. 

A keresztségek számához hasonlóan itt is átfogóbb 
képet kapunk, ha a taglétszámhoz viszonyítva elemezzük 
a kilépések arányát. Míg az Észak-erdélyi Egyházterület-
ben minden 303 tag után veszítettünk el 1 tagot, a Mold-
vai Egyházterületben ez az arány 131 az 1-hez. 

Országos szinten 2021-ben 179,5 tagra esett 1 tagság-
megvonás.

Országos szinten 2020-ban 314,3 tagra esett 1 tagság-
megvonás.

2019-ben országos szinten 122,4 tagra esett 1 tagság-
megvonás.

Megfigyelhető tehát, hogy a 2021-es év nem volt olyan 
jó, mint 2020, de nem volt rosszabb a 2019-es évnél, vi-
szont mégis közelebb áll ez utóbbihoz.

Év Arány  

2019 122,4
2020 314,3
2021 175,9

A keresztségek és a tagság megszűnésének statisztikai 
adatai a 2010–2021-es időszakra vonatkozóan

Érdemes megfigyelni, hogyan alakultak az évek so-
rán a tagság megszűnésének mutatói a bejövetelekkel 
összevetve. A tisztább kép érdekében egy hosszabb idő-
szakot foguk elemezni.

 BÁNÁT           MOLDVA        MUNTÉNIA      OLTÉNIA        É. ERDÉLY        D. ERDÉLY

TAGSÁG MEGSZŰNÉSE EGYHÁZTERÜLETEK SZERINT – 2021
351 tagságmegvonás

 BÁNÁT           MOLDVA        MUNTÉNIA      OLTÉNIA        É. ERDÉLY        D. ERDÉLY

A TAGSÁGMEGVONÁSOK TAGLÉTSZÁMHOZ  
VISZONYÍTOTT ARÁNYA 2021-ben

 BÁNÁT           MOLDVA        MUNTÉNIA      OLTÉNIA        É. ERDÉLY        D. ERDÉLY

A TAGSÁGMEGVONÁSOK TAGLÉTSZÁMHOZ  
VISZONYÍTOTT ARÁNYA 2020-ban

 BÁNÁT           MOLDVA        MUNTÉNIA      OLTÉNIA        É. ERDÉLY        D. ERDÉLY

A TAGSÁGMEGVONÁSOK TAGLÉTSZÁMHOZ  
VISZONYÍTOTT ARÁNYA 2019-ben
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2. Kilépések elhalálozás által
Összesen 1.541 elhalálozást jegyeztünk az elmúlt év-

ben. Íme, az országos adatok, egyházterületekre lebontva:

Most pedig tekintsük meg az elhalálozások számát az 
egyházterületek taglétszámához viszonyítva:

2021-ben országos szinten 40 tagra jutott 1 elhalálozás.

2020-ban országos szinten 49,8 tagra jutott 1 elhalá-
lozás. 

2019-ben az arány országos szinten 46,2 volt az 1-hez. 

Noha nem jó hír, hogy 2021-ben minden 40 tag után 
elveszítettünk egy személyt, mégis bátorító a tudat, hogy 
a veszteség 20%-kal kisebb 2020-hoz, és 15%-kal 2019-
hez képest.

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ker. + újr. ker. 
+ vall. 1.946 1.650 1.594 1.535 1.496 1.536 1.494 1.676 1.380 1.262 1.060 1.419

Tags. 
megvonás 692 565 523 452 479 344 500 371 520 514 198 351

% 35,6 34,2 32,8 29,5 32 22,5 33,5 22,3 37,1 40,8 18,5 24,8
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 BÁNÁT           MOLDVA        MUNTÉNIA      OLTÉNIA        É. ERDÉLY        D. ERDÉLY

ELHALÁLOZÁSOK 2021-ben
összesen: 1.541

 BÁNÁT           MOLDVA        MUNTÉNIA      OLTÉNIA        É. ERDÉLY        D. ERDÉLY

2021

 BÁNÁT           MOLDVA        MUNTÉNIA      OLTÉNIA        É. ERDÉLY        D. ERDÉLY

2020

 BÁNÁT           MOLDVA        MUNTÉNIA      OLTÉNIA        É. ERDÉLY        D. ERDÉLY

2019
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Év Arány

2019 46,2
2020 49,8
2021 40

ALKALMAZOTTAK
Országos szinten egyházunk alkalmazottainak száma 

a következő:

 Az Adventista Egyház alkalmazottai Összesen

Felszentelt lelkipásztorok 333

Adminisztratív személyzet 
(nem lelkészek) 3

Akkreditált tanárok (nem lelkészek) 9

Akkreditált adminisztratív és 
műszaki személyzet 89

Segédlelkészek 30

Felhatalmazott tanárok 1

Adminisztratív és műszaki személyzet 180

Lelkészgyakornokok 17

Egyéb alkalmazottak 33

 ÖSSZESEN 695

Kívánom, hogy ezek az adatok segítsenek a legjobb 
döntéseket meghoznunk a jövőben mind az Unió, mind 
pedig az egyházterületek szintjén. n

Georgel Pîrlitu, a Romániai Unió titkára

A KINCSTÁRNOK 
JELENTÉSE

Már javában benne járunk a 2022-es évben, ezért 
ideje, hogy egy pillanatra megálljunk és visszatekintsünk 
arra, ami mögöttünk van, hogy mostantól még erőtelje-
sebben haladhassunk az előttünk álló cél felé. 

A Biblia idővel kapcsolatos lineáris látásmódja nem 
azonos a modern történelmi szemlélettel. A felvilágo-
sodás fejlődéssel kapcsolatos híres paradigmája szerint 
a történelem egy a múltból a jövőbe kilőtt nyílvessző. 
A modern elme „távlatokban gondolkodik”, „előre tekint”, 
várja az eljövendő napokat, „előre halad” a jobb idők felé, 
miközben hátat fordít a múltjának. 

A mi neveltetésünk azonban egy ettől merőben eltérő 
dolgot sugall. Egyszerűen csak állunk a történelmi áram-
lat kellős közepén, szemben a múlttal, és hátat fordítva 
a jövőnek. 

Tekintsük át az utóbbi két év pénzügyi bejöveteleinek 
és kiadásainak mérlegét.

BEJÖVETELEK
Az alábbi táblázat a 2021-es év tizedből származó be-

jöveteleit tartalmazza, a 2020-as évvel összevetve.
A 2020-as évhez képest abszolút értékben 13.146.181 

lejjel több tizedet jegyeztünk, ami 13,41%-os növekedést 
jelent. Figyelembe véve az átlagos 5,1%-os inflációs rátát 
(ami 2020-ban 2,6% volt), az előző évhez képest a növe-
kedés mértéke elérte a 7,62%-ot. 

Az egy tagra eső tized értéke nőtt, elérve az évi 1.801 
lejt, ami havi szintre lebontva 150 lej. Ez is a tagok Isten 
iránti hűségét igazolja. 

2021-es 
 árfolyam

2020-as 
árfolyam

Inflációs 
ráta

4,9204 4,8371 5,10

2021 2020 2021 / 2020

EGYHÁZ-
TERÜLET

TIZED
taglétszám

Átlag/tag TIZED NÖVEKEDÉS

RON EUR RON EUR RON EUR %. % 
aktualizálva

BÁNÁT 11.627.854 2.363.193 6.468 1.798 365 9.715.741 2.008.588 119,68% 113,58%

MOLDVA 20.594.978 4.185.631 11.431 1.802 366 18.397.489 3.803.413 111,94% 106,24%

MUNTÉNIA 33.952.350 6.900.323 17.187 1.975 401 28.930.223 5.980.902 117,36% 111,37%

OLTÉNIA 15.993.319 3.250.410 9.988 1.601 325 16.510.766 3.413.360 96,87% 91,93%

ÉSZAK-ERDÉLY 11.503.356 2.337.890 7.295 1.577 320 9.794.617 2.024.894 117,45% 111,46%

DÉL-ERDÉLY 17.536.665 3.564.073 9.383 1.869 380 14.713.505 3.041.803 119,19% 113,11%

ÖSSZESEN 111.208.522 22.601.520 61.752 1.801 366 98.062.341 20.272.960 113,41% 107,62%

* Az árfolyam és az inflációs ráta értékeit a www.bnr.ro és a www.economica.net honlapokról vettük át.
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Az euróban befolyt tized összértéke 2.328.560 euró-
val nőtt a 2020-as évhez képest, miközben az előző év-
ben jegyzett 4,8371 lejes árfolyam 2021-ben 4,9204 lejre 
módosult. 

Az alábbi táblázat bemutatja a különböző célokra be-
folyt adományok összegét országos szinten.

A globális misszióra begyűlt adományokat átutaltuk 
a Generál Konferenciának. 

A Világrádió részére befolyt adományok a Vocea Spe-
ranței Rádió támogatását szolgálják. 

Az ifjúsági misszióra befolyt összeget, amely az ifjú-
ságért végzett munkát támogatja, a Divízió kincstárába 
utaljuk át. 

A „vallásszabadság” címszó alatt begyűjtött adomá-
nyok a Romániai Unió Vallásszabadság Osztályához ke-
rülnek különböző projektek támogatása végett. 

Az ADRA-adományok a Romániai ADRA különböző 
humanitárius programjait támogatják. A világmisszióra 
befolyt donációk a világ különböző pontjain zajló misz-
sziómunka támogatását szolgálják, ezért a Generál Kon-
ferenciához kerülnek. 

Az Adventista Médiaközpontnak szánt adományok 
a romániai rádió- és tévéadónk működését támogatják. 

Az imaheti adományok a világmisszió működését se-
gítik elő. 

A szombatiskolai és a 13. szombati adományokat szin-
tén a világmisszió támogatására fordítjuk, amint a hála-
ado má nyok összegét is. 

Megfigyelhető, hogy jelen pillanatban az imaheti-, 
a szombatiskolai-, a 13. szombati- és a hálaadományok tel-
jes összege a világmisszió támogatását szolgálja. A 2022-es 
évtől kezdődően tehát teljes mértékben felzárkóztunk 
a világszéles egyház pénzügyi rendszeréhez. 

Az „oktatás” címszó alatt begyűlt adományok az egy-
házterületek kincstárában maradnak, és ezekből, valamint 
a tized 1%-ából oktatási intézményeinket támogatjuk. 

Összevetve a 2021-es adományozási szintet a 2020-as 
év mutatóival, 2.940.527 lejes növekedés könyvelhető el 

(az adományok teljes összege 2021-ben 9.728.871 lej, míg 
2020-ban 6.788.344 lej volt), ami 43,32%-os növekedést 
jelent.

A Divízió által támogatott romániai projektek 
2021-ben a Divíziótól az alábbi összegeket kaptuk 

különböző romániai projektek támogatására:

– Különleges projektek: 480.000 euró  

A projekt elnevezése Haszonélvező Összeg €
Hosszúrévi Ifjúsági 
Központ 

Észak-erdélyi 
Egyházterület

300.000

Feketehalmi Egészség-
központ

Dél-erdélyi 
 Egyházterület

50.000

Jászvásári iskola Moldvai 
 Egyházterület

50.000

A méhkerti központ 
felújítása

Unió 26.000

Semnele Timpului (RO) Unió 54.000
Összesen 480.000

– Evangelizációs és lelkészgyakornoki projektek

A projekt elne-
vezése

Haszonélvező Összeg €

Evangelizáció Adventista Média központ 300.000
Ifjúság Adventista Médiaközpont 10.000
Lelkészgyakor-
noki program

Egyházterületek 100.000

Összesen 410.000

– Oktatási projektek

Egyházterület Összeg €
Iskoláknak szánt 
támogatások

Moldva 18.130 

Iskoláknak szánt 
támogatások

Munténia 26.622 

Iskoláknak szánt 
támogatások

Dél-Erdély 33.343 

Összesen 78.095 

– Projektek az egyházterületek szintjén

A projekt elnevezése Haszonélvező Összeg €
Respiro Lounge and Caravan Munténia 20.790

Opinia Production House of 
Video Production for WEB

Munténia 17.850

Arad School Bánát 10.000
Banat Proces Bánát 25.000

Globális misszió 201.640 lej
Világrádió 215.517 lej
Ifjúsági misszió 167.543 lej
Vallásszabadság 170.430 lej
ADRA 684.388 lej
Világmisszió 224.950 lej
Adventista Médiaközpont 565.816 lej
Imahét 612.171 lej
Szombatiskola 4.694.132 lej
13. szombat 465.013 lej
Hálaadományok 1.727.271 lej

Beszámoló Bizottság – Romániai Unió   » » » » »  
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A projekt elnevezése Haszonélvező Összeg €

Hope for Calata - Literature 
Distribution and Personal 
Ministry among Hungarian 
Ethnics 

Észak-Erdély 7.000

Children Evangelism  through 
Vacation Bible School

Moldva 8.099

A Missioner in the Memory 
of Martyr Pastor Gh. Ores-
ciuc (Vicov)

Moldva 3.392

Craiovița Olténia 7.695

Összesen 99.826 

– Az Unió és a különböző intézmények projektjei

A projekt elnevezése Haszonélvező Összeg €

GC Covid 19 offering – 
könyvevangélisták

Kiadó 28.933

EUD Covid 19 Kiadó 10.000

Proiect Misiunea Femeii – 
diák-ösztöndíjak

Unió 4.536

Romanian Publishing  
Missionary Project

Unió 10.000

Proiect Help us to Help ASUP 16.757

Proiect Visiting Jesus ASUP 6.750

Proiect Welcome my Son ASUP 3.000

Összesen 79.976 

– A méhkerti központ felújítására szánt összegek

Haszonélvező Összeg €
GC Méhkert 427.500

EUD Méhkert 753.148

Összesen 1.180.648

Az elmúlt évben a Divíziótól kapott támogatások ösz-
szege elérte a 2.328.545 eurót.

A gyülekezetek költségvetését támogató adományok
A gyülekezetekhez befolyt adományok közé tartoz-

nak az imaházak építésére, karbantartására, a helyi evan-
gelizációs projektekre, a rászorulók megsegítésére és 
egyéb helyi szintű projektek megvalósítására felajánlott 
összegek. Országos szinten ezeknek az adományoknak 
az összege elérte a 25.140.308 lejt. 

A következő táblázatban bemutatjuk az imaház-épí-
tések helyzetét országos szinten.

2021-ben 3 imaház került felszentelésre, viszont 
59 állt építés alatt. 2022-re 9 új építkezés elkezdése van 

tervbe véve, és előreláthatólag 16 már korábban megkez-
dett épület munkálatai kerülnek befejezésre.

EGYHÁZ
TERÜLET
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BÁNÁT - 10 2 3

MOLDVA 1 8 1 2

MUNTÉNIA 2 8 1 3

OLTÉNIA - 4 2 3

ÉSZAKERDÉLY - 14 1 2

DÉLERDÉLY - 15 2 3

ÖSSZESEN 3 59 9 16

KÖLTSÉGEK
Jelen pillanatban minden Egyházterület a befolyt 

tized ből (ami 2021-ben 111.208.522 lej volt) 10%-ot az 
Uniónak, és újabb 10%-ot a Divíziónak utal át. Az Unió 
a maga során a kapott összeg 10%-át (11.120.852 lejt) a 
Divíziónak, 1%-át pedig (1.112.085 lejt) a Generál Kon-
ferenciának folyósítja. Ezenkívül közvetlenül az Unió-
hoz befolyt tized (ami 2021-ben 958.589 lej volt) 10%-a 
(95.859 lej) a Divízióhoz kerül, további 1% (9.586 lej) pe-
dig a Generál Konferenciához. Ezeken az összegeken kí-
vül az Unió a 2021-ben befolyt tized 15%-át (1.668.128 
lejt) utalta át az Adventista Médiaközpontnak. Az erre 
vonatkozó, öt évre szóló határozat 2017-ben született 
meg. Az elmúlt év novemberében kelt újabb határozat 
értelmében a következő öt évben is az egyházterületek-
ből befolyt tized 2%-át, valamint az Uniótól befolyt ösz-
szeg 1,5%-át utaljuk át az Adventista Médiaközpontnak.

A fennmaradó keretből az elmúlt év folyamán a kö-
vetkező kiadásokat fedeztük:

– Személyzeti kiadások: 4.339.271 lej; 
– Általános, adminisztratív költségek: 925.060 lej; 
– Ügyosztályi költségek: 2.113.090 lej; 
– Egyéb ügyosztályi költségek: 1.942.999 lej.

2021-ben a fizetésekre fordított összeg értéke nem 
lépte át az ajánlott 35,92%-os keretet.

Egyházi intézményeink az alábbi támogatásokban ré-
szesültek:

– Kiadói tevékenység: 49.564 lej; 
– Öskerek, Sola Scriptura, ASEF, ACL, ASE és SUP: 

350.815 lej.
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Egyházterületeknek/intézményeknek juttatott to-
vábbi támogatások: 
A projekt elnevezése Egyházterület Összeg 

Ron

Aradi iskola Bánát 260.000
Florești-i iskola Észak-Erdély 146.100
Kolozsvári TV-stúdió Médiaközpont/

Észak- Erdély
99.000

Dumbrávai Egészségközpont Észak-Erdély 148.200
Az Adventista Médiaközpont 
projektjei

Adventista 
Média központ

535.308

Egészségügyi iskolák Cernica/Brăila 338.772
Családon belüli erőszak - 
projekt

ADRA 46.678

ASUP - projekt ASUP 38.907
Összesen 1.612.965

REVÍZIÓ
A gyülekezeteket, intézményeket és egyházi szerveze-

teket évente pénzügyi revíziónak vetjük alá. Ezzel igyek-
szünk biztosítani a befolyt összegek számviteli jegyzékbe 
történő felvételének megfelelő és átlátható módját. 2021-
ben csak kismértékű kihágásokat észleltünk, és általá-
nosságban a pénzügyi szabályzat helyes alkalmazását ta-
pasztaltuk. A mellékelt táblázatban a központosított ada-
tokat tűntettük fel.

A revízióval kapcsolatos következtetések:
1. A 2021-es pénzügyi évben a Romániai Unió terü-

letén 1.140 gyülekezetet és csoportot ellenőriztünk, ami 
98,19%-os lefedettséget jelent. 

2. 33 gyülekezet vagy csoport esetében (ez 2,84%-ot 
jelent) tapasztaltunk különböző számítási vagy iktatási 
hibákat a könyvelésben, amelyeket sikerült az ellenőrző 
személyzet javaslatára kijavítani. 

3. 8 gyülekezet vagy csoport esetében (az összes gyü-
lekezet vagy csoport 0,69%-ánál) hiányt tapasztaltunk 
a költségvetés pénzügyi egyenlegében. 

4. A vészhelyzet miatti bezárás időszakán kívül min-
den gyülekezetben begyűjtésre kerültek a speciális ado-
mányok. 

5. A gyülekezetek könyvvitelét általánosságban véve 
jól végzik a kincstárnokok, kivételt képez 14 csoport és 
kisebb gyülekezet. Ez utóbbiak esetében az egyházterü-
leti ellenőrök megtették a szükséges javaslatokat, és elvé-
gezték a kincstárnokok kiképzését. 

6. A gyülekezetek kincstárnokai hűségesen folyósí-
tották az egyházterületeknek szánt összegeket. 

7. Értékeljük, hogy a belső ellenőrzés hatékonyságá-
nak biztosítása érdekében a felelős személyek készek az 
együttműködésre.

KÖNYVVIZSGÁLAT a 2020. dec.31-ével záruló időszakra vonatkozóan 
Mindent rendben találtunk.

KÖVETKEZTETÉSEK
Az elmúlt évre visszatekintve elmondhatjuk, hogy 

a múltnak van jövője, a múltba tekintve haladunk előre 
 Isten irányítása alatt. Az Úr vezette népét, és kész a gyer-
mekei által befejezni a Jel 14. fejezetében található hár-
mas angyali üzenet, valamint a 18. fejezetben leírt ne-
gyedik angyal üzenetének hirdetését, felszólítva az em-
bereket, hogy a tévelygésből lépjenek elő a bibliai igazság 
teljes világosságára. 

Jussanak eszünkbe azok a csodálatos ígéretek, ame-
lyekre Ellen G. White is hivatkozott az advent mozgalom 
kezdetén, és amellyel kapcsolatosan így figyelmeztet: 

„Ha végigtekintek elmúlt életünkön, csak azt mondha-
tom – mivel előrehaladásunk minden mozzanatát ma-
gam is átéltem –: Dicsőség Istennek! Ha látom, hogy mit 
tett az Úr, csodálkozom és bízom Krisztusban, a Vezető-
ben. Nem félhetünk a jövőtől, kivéve, ha azt az utat, me-
lyen az Úr vezetett bennünket és a történetünkben rejlő 
tanításokat elfelejtjük” (Életünk és munkánk, 196. o.). n
Emil Jigău, a Romániai Unió kincstárnoka

A GYÜLEKEZETEK REVÍZIÓ UTÁNI HELYZETE A 2021. JANUÁR 1. ÉS DECEMBER 31-E KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN 
Kimutatás* BÁNÁT MOLDVA MUNTÉNIA OLTÉNIA É.-ERDÉLY D.-ERDÉLY

 A GYÜLEKEZETEK TELJES SZÁMA 119 % 252 % 263 % 214 % 140 % 173 %
1 Ellenőrzött gyülekezetek A2 118 99% 250 99% 256 97% 209 98% 135 96% 172 99%
2 Apró eltérések, egyéb problémák             A3 0 0% 14 6% 0 0% 5 2% 12 9% 2 1%

3 Hiány a költségvetés pénzügyi 
egyenlegében                         A4 3 3% 1 0% 0 0% 1 0% 0 0% 3 2%

4 Elmaradt speciális adományok A5 0 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 1%

5 Bizottsági jóváhagyás nélkül eszkö-
zölt kiadások      A6 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

6 Tisztázatlan könyvviteli helyzet                         A7 1 1% 1 0% 0 0% 5 2% 5 4% 2 1%
* Megjegyzés: További információkat a 2021-es évre vonatkozó részletes jelentésben találhatnak.

Beszámoló Bizottság – Romániai Unió   » » » » »  
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A SPERANȚA-REMÉNYSÉG TELEVÍZIÓ 15 ÉVE. 
 LELKESEDÉS AZ ÉLETÉRT

A Speranța Televízió 2022. április 30-án ün-
nepelte fennállásának 15. évfordulóját.

A  bizonytalanságok uralta világban, ahol 
a rossz hírek megnehezítik az életünket, a Spe-
ranța Televízió feladata a Szentírás alapján opti-
mizmust és az örökélet ígéretét tárni az emberek 
elé, hogy nézőit még a legnehezebb pillanatokban 
is továbbhaladásra bátorítsa. 

Az évfordulóhoz több különleges projekt is 
kapcsolódik, amelyet a Speranța Televízió mun-
kaközössége már megvalósított, illetve meg fog 
valósítani a 2022-es év végéig.

Márciusban jótékonysági hangversenyt szer-
veztünk, aminek eredményeképpen két huma-
nitárius konvojt indíthattunk Ukrajnába. Figyel-
münk az Izmail város térségében működő szülé-
szetre összpontosított, ahová különféle egészség-
ügyi cikkeket küldtünk a kismamáknak és a cse-
csemőknek. Ezenkívül élelmiszercsomagokat is 
készítettünk, amelyek elszigetelt háborús öveze-
tekbe kerültek a létszükségleti cikkek – a  tisztál-
kodási szerek, a ruházat és a hálózsákok – mellett. 
A Speranța Televízió által szervezett két konvoj 
összesen 12 kisbuszból állt. Az Adventista Média-
központ igazgatója, Cătălin Bărbulescu, aki maga 
is részt vett az utazáson, a következőket nyilat-
kozta: „Az egészségügyi termékekkel nagy meg-
lepetést szereztünk az orvosi személyzetnek, az 
élelmiszereknek és a ruháknak pedig kifejezetten 
örültek a testvéreink, akik szétosztják majd eze-
ket a csomagokat a háborús övezetekben.” 

Egy a Speranța Televízió által kezdeményezett 
másik projekt, ami szintén a 15. évfordulóra ké-
szült el, a Heroes: The Biblie Trivia Game (https://
www.heroesbibletrivia.org/ro/) nevű játék román 
nyelvű változata. A játék második verzióját 2021-
ben adta ki a Hetednapi Adventista Egyház Kom-
munikációs Osztálya a Hope Channelel karöltve. 
A már egy ideje több nyelven elérhető játékot 
egy év alatt több mint 120000 személy játszotta. 
A Speranța Televízió csapatának régi álma, hogy a 
videojátékokat kedvelő romániai gyerekek és ifjak 
számára is elérhetővé tegye ezt a bibliaismereti és 
szabadidős tevékenységre szánt eszközt. Mostan-

A Speranţa Televízió a következő témájú műsorokat kí-
nálja a tévénézőknek: •  egészséggel, pszichológiával, 
neveléssel és családdal kapcsolatos műsorok; • gyerme-
kek, serdülők és fiatalok számára készített programok; 

•  informatív, aktuális társadalmi problémákat bemutató 
adások; • kulturális, kikapcsolódást szolgáló zenés tartal-
mak; • vallásos, bibliai témájú műsorok.

A SPERANȚA Televízió vételezésének lehetőségei:
• interneten a www.sperantatv.ro honlapon
• DTH elérhetőséggel: Digi TV, Focus Sat, Orange TV
• kábelhálózatokon: RCS-RDS, Orange Home TV, 

 Vodafone (UPC) - valamint az ország különböző me-
gyéinek több mint 400 helyi hálózatán

• műholdas vételezéssel: Thor 5, orbitális pozíció: 1 fok Ny., 
12187 MHz-es frekvencia, függőleges polarizáció, symbol 
rate: 28000, FEC rate: 7/8

• mobiltelefonos alkalmazással: Sperantatv (iOS és 
 Android)

Ezenkívül várjuk az érdeklődőket a Speranța Televízió 
Facebook és Instagram-oldalán, illetve a Speranţa TV 
és a Speranţa TV Kids YouTube-csatornákon.  

Fogadd be a

az életedbe!

Reménységet

ÉVE
Reménység TV
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tól tehát román nyelven is elérhető a játék mind 
Android, mind pedig iOS rendszerben. „Tíz éve 
ismerem ezt a játékot. Már akkor megpróbáltuk 
elhozni Romániába, de nem jártunk sikerrel. Az 
álmunk viszont most valóra vált. És nemcsak a 
játék elérhető, hanem a teljes infrastruktúra (a já-
téknak dedikált weboldal és az egyház elérhető-
ségei). A játékkal szeretnénk megszólítani azokat, 
akik már jól ismerik a Bibliát, ugyanakkor azok-
hoz is szólunk, akik még életükben nem vettek 
kézbe egy Bibliát. A cél, hogy a játékosok egymást 
bátorítsák a Szentírás olvasására. A Lelkész Osz-
tály képviselője is jelen volt a játék romániai be-
mutatóján, és értékelő szavakat szólt az alkalma-
zást illetően” – nyilatkozta Cătălin Bărbulescu.  

Az Adventista Médiaközpont alkalmazottai 
a Speranța Televízió 15. évfordulójának alkalmá-
ból 1700 eurót adományoztak egy ugandai pro-
jekt megvalósítására. A felajánlott összegből kút 
készült az ugandai Mpigi terület lakói számára. 
Egy ilyen kút közel 4000 személy szükségleteit 
látja el. A projekt a „Jeni Mandachi” Alapítvány 
révén valósulhatott meg. A Speranța Televízió 
munkatársainak önzetlen adományáról Uganda 
legnézettebb országos tévéadójának szerkesztői is 
tudomást szereztek. A kútról helyszíni riport ké-
szült, aminek eredményeképpen az országos tévé-
adó gazdasági képviselői megígérték, hogy a pél-
dánkat követve további két kutat fognak fúratni 
Uganda területén. 

Különleges terveink folytatásaképpen vér adási 
kampányt szerveztünk. Május 4-én a Bukaresti 

Speranța–Reménység TV   » » » » »   

18   »  2022. május



Transzfúziós Központ mobil egységét az Ilfov 
megyei székhelyünkre várjuk. Az Adventista Mé-
diaközpont alkalmazottai barátaikkal és család-
tagjaikkal együtt vért adnak, amivel bizonyítják, 
hogy az embertársainkért végzett apró, de nagy 
hatású tettek túlmutatnak a szavakon. Meghívok 
mindenkit, hogy csatlakozzon ehhez a kezdemé-
nyezéshez, és a lakóhelyéhez legközelebb álló vér-
központban vegyen részt a véradáson. 

A Speranța Televízió elmúlt 15 évét egy hangversennyel sze-
retnénk megünnepelni, amelyre a bukaresti „Sala Palatului” 
előadóteremben kerül sor június 4-én, szombaton, 19 órai kez-
dettel. Elhangzanak majd a Speranța Televízió által felvett ed-
digi legkedveltebb dallamok, amelyeket egy 150 tagú kórus és 
zenekar ad elő. Természetesen a fellépők közt lesznek az Ad-
ventista Médiaközpont alkalmazottai is. Ezenkívül a tévéadónk 
nézői által kedvelt szólisták is színpadra lépnek. A belépés meg-
hívó alapján történik, amit az érdeklődők a Speranța TV szék-
helyén, a 0741059059-es telefonszá-
mon, valamint a contact@sperantatv.ro 
e-mail címen szerezhetnek be. Emellett 
a főváros környéki adventista gyüleke-
zetek lelkipásztoraitól is lehet meghí-
vókat kérni. 

Ünnepeljük együtt ezt az évfordu-
lót! Felhívással fordulok az érdeklődők 
felé: mindenki hozza magával egy ba-
rátját, és legyünk együtt a Reménység követei!

A járványügyi és a külpolitikai helyzet függvényében szeret-
nénk az ősz folyamán újabb meglepetéssel szolgálni a Speranța 
Televízió nézői számára. Célunk egy országos karaván során 
több hazai város meglátogatása.

Terveinken túl azonban ott vannak Isten tervei. Tanúi lehet-
tünk azoknak a csodáknak, amelyeket Urunk itt, Romániában 
és a határainkon túl a Speranța Televízió által tett. Nézettségün-
ket nem számadatokban mérjük, hanem megváltozott életek-
ben, olyan emberek életében, akiket az isteni terv megmentett, 
akiknek az élete új értelmet nyert az örökélet reménységében. 

Tizenöt éves munkánkat számos tapasztalat, kihívás, nehéz-
ség és öröm fémjelezte, és köszönettel tartozunk Önöknek, hogy 
ez idő alatt mellettünk álltak. „Üzeneteik, bátorításaik, megjegy-
zéseik és anyagi támogatásaik segítettek bennünket növekedni, 
hogy együtt lehessünk a Reménység követei. Tartsanak ki to-
vábbra is mellettünk, hogy a Speranța Televízió egyesíthesse 
Romániát és az egész világot!” – mondta Cora Albu, a Speranța 
Televízió és a Vocea Speranței Rádió főszerkesztője. 

Hálásak vagyunk Istennek, hogy mindeddig velünk volt. 
Meggyőződésünk, hogy az Adventista Médiaközpont, a Spe-
ranța Televízió és a Vocea Speranței Rádió olyan eszközök, ame-
lyekkel Istennek terve van, ez a terv pedig nem más, mint az 
evangélium hirdetése. Ez a meggyőződés ad nekünk erőt évről 
évre, hogy új tervekkel, új programokkal gazdagíthassuk a mű-
sorrácsot, és eleget tegyünk nézőink szükségleteinek. Meghív-
lak, hogy együtt éljünk és lelkesedjünk az életért! n

Cristina Ișvan, a Speranța Televízió  
és a Vocea Speranței Rádió programigazgatója 

A REMÉNYSÉG 
ÜNNEPE

CRISTINA  
IŞVAN

19 A kincstárnok jelentése  «  



Mintha az emberiség újra próbálná írni napja-
inkban Tolsztoj „Háború és béke” című re-
gényét. A háború békéért kiált. Bármennyi 

„casus belli”-t (azaz a háború kirobbantását ki-
váltó okot) azonosítanánk, akkor sem igazolható 
a háború, főleg, hogy szörnyű vallomások soka-
sága árad felénk a harctérről. A „polemos” tör-
ténete a mennyben kezdődött: „És lőn az égben 
viaskodás [görögül: „polemos”]: Mihály és az ő 
angyalai viaskodnak vala a sárkánnyal; és a sár-
kány is viaskodik vala és az ő angyalai; de nem 
vehetének diadalmat, és az ő helyük sem találta-
ték többé a mennyben. És vetteték a nagy sárkány, 
ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és a Sá-
tánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, 
vetteték a földre, és az ő angyalai is ő vele levette-
tének” (Jel 12:7-9). 

A görög „polemos” kifejezés „háború”, „harc” 
és „vita” formában jelenik meg az Újtestamen-
tumban. A vita a mennyei világban fogant meg. 
A háborút Lucifer indítványozta Mihály, Urunk 
és Megváltónk, Jézus Krisztus ellen. A Megváltó 
visszajövetelének egyik jele az egyre hevesebbé 
váló „polémia”: „Hallanotok kell majd háborúkról 
és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne ré-
müljetek; mert mindezeknek meg kell lenniük. De 
még ez nem itt a vég” (Mt 24:6). Az öreg bolygó 
olyan küzdelem színtere, amely már a hosszabbí-
tás időszakába lépett. Miközben az elbukott an-
gyal folyamatosan a viszály magvát hinti a földön 
(a görög zizanion kifejezés jelentése: „konkoly”, 

„viszály”, „ellentét”), az Úr angyalai még féken 
tartják a történelmi „szeleket”. A látható és a  lát-
hatatlan világ határán, a gondviselés és az ezoté-
ria, a szent és a profán között „szolgáló lelkeket” 
elküldte az Úr, hogy közbelépjenek azok oldalán, 
akik öröklik majd az üdvösséget (Zsid 1:14). 

Március 12-én szombaton Isten angyalai köz-
beléptek Ukrajnában. A menny csodás módon 
beavatkozott az egyik kijevi adventista gyülekezet 
életébe. Közel 220-an, jobbára hívő édesanyák és 
gyermekeik imádkoztak együtt szombat délelőtt. 
A szívbe markoló fohászok közepette egy három-
méteres termobárikus bomba csapódott az épü-
let tetőszerkezetébe. A hagyományos hadviselés-
ben ezek a rakéták a legfélelmetesebb fegyverek 

közé tartoznak, mivel a becsapódás egykilométe-
res körzetében oxigénhiányt okoznak, és minden 
élőlényt elpusztítanak. Zárt térben szinte teljesen 
kizárt a túlélés. A lövedék tehát a tetőszerkezetbe 
csapódott, majd áthatolt a mennyezeten, ám ek-
kor hirtelen irányt változtatott, és az egyik ol-
dalfalat átütve elhagyta az épületet. Belefúródott 
a gyülekezet kerítésébe, de nem robbant föl. Még 
ha egykilométeres távolságban csapódott volna 
be, akkor is nagy károkat okozott volna. A hívők 
számára egyetlen tudományos magyarázat sem 
állja meg a helyét, mivel ők épp a bombázás ide-
jén imádkoztak oltalomért. Ahol azonban kényel-
metlenül érzi magát az ésszerűség, ott kezdődik 
a tiszta hit.  

Április 24-én újabb csoda történt az isacceai 
határátkelőnél. Az 50 éves Ludmilla Lada már-
kájú gépkocsijával immár két napja tartó utazás 
végén léphette át a határt. Nagyon nehezen tudott 
haladni, mert az ukrán erők megsemmisítették az 
útjelző táblákat. Néhány ukrán fiatal segítségével 
talált rá a határátkelőhöz vezető útra. Noha látha-
tóan ki volt merülve, ez az elszánt hölgy minden-
áron szeretett volna Németországba jutni. Az uk-
ránul is beszélő Ani Paraschiv testvérnőt arra bá-
torítottuk, javasolja Ludmillának, hogy egy éjsza-
kára szálljon meg valahol Konstanca megyében. 
Többszöri megállás és imádkozás után végül meg-
érkeztek Topraisarra. Mielőtt bementek a házba, 
hálája jeléül a hölgy néhányszor keresztet vetett. 
Majd amint belépett a Voinea család otthonába, 
azonnal kijelentette: „Még sosem találkoztunk, 

KÉT VILÁG KÖZÖTT A FRONTON. 
MUNKÁLKODÓ ANGYALOK

Elmélkedés   » » » » »   

A LÁTHATÓ ÉS 
A LÁTHATATLAN 
VILÁG HATÁRÁN, 
A GONDVISELÉS 

ÉS AZ EZOTÉ-
RIA, A SZENT 
ÉS A PROFÁN 

KÖZÖTT „SZOL-
GÁLÓ LELKEKET” 
ELKÜLDTE AZ ÚR, 

HOGY KÖZBE-
LÉPJENEK AZOK 
OLDALÁN, AKIK 
ÖRÖKLIK MAJD 

AZ ÜDVÖSSÉGET. 
(ZSID 1:14)
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meli a  fejét”. Hasonló bátorítást találunk Ésa 40:26 
versében is: „Emeljétek föl a magasba szemeiteket!” 
Lukács evangélista pedig ugyanígy bíztat: „Mikor 
pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emel-
jétek fel a ti fejeteket; mert elközelget a ti váltságo-
tok” (Lk 21:28). Mit tegyünk tehát, amikor fáradt 
szemünk már nem képes meglátni azt, ami a világ-
ban történik? Emeljük fel tekintetünket, „várván ama 
boldog reménységet és a nagy Istennek és 
megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége 
megjelenését” (Tit 2:13). 

Ma, jobban mint bármikor, érzelmi- lelki 
értelemben rugalmas ellenállási képességre 
van szükségünk, hogy helytállhassunk a vég 
kihívásai közepette. 

Isten ígéretét erre az időszakra vonat-
kozóan Jeremiás könyvében találjuk: „És te 
kívánsz-é magadnak nagyokat? Ne kívánj; 
mert ímé én veszedelmet bocsátok min-
den testre, ezt mondja az Úr, és a te lelkedet 
zsákmányul adom néked, minden helyen, 
ahová elmégy” (Jer 45:5). n

Dr. Daniel Nițulescu, történész, lelkipásztor,  
Munténiai Egyházterület

de bizonyára itt jó emberek laknak. Noha króni-
kus álmatlanságban szenvedek, úgy érzem, hogy 
ma éjszaka jól fogok aludni.” És tényleg olyan 
jól aludt, hogy még az ébresztőre állított telefon 
hangját sem hallotta meg. Reggel pedig a maga 
módján igyekezett hálát adni Istennek. 

Mielőtt a konstancai terelőútnál elváltunk, 
egyfajta áldást mondtam rá: „Isten és az Ő angya-
lai óvjanak téged.” Válasza mindannyiunkat meg-
lepett: „Ti hárman voltatok az én őrzőangyalaim.” 
Noha ott helyben nem adtam hangot a vélemé-
nyemnek, mégis tudtam, hogy az angyalok más-
képp néznek ki, és nem úgy viselkednek, mint mi, 
elbukott halandók. Mindezek mellett a Ludmillá-
val töltött rövid idő, majd az elváláskor elhangzó 
megjegyzése nem hagyott teret újabb magyaráza-
toknak. 

Nem lehetünk angyalok – nem is vagyunk 
azok –, de lehetünk Isten emberei. De ha ez is 
soknak tűnik, akkor legyünk legalább emberek. 

„Micsoda az ember, hogy megemlékezel róla? 
És az embernek fia, hogy gondod van reá?” (Zsolt 
8:5). Ez a zsoltár az ember eredetére emlékeztet, 
arra, hogy Istentől kapta az élet leheletét. A gö-
rög „anthropos” (ember) szó jelentése: „aki föle-
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több segélykaravánt indított északi-keleti szom-
szédunk felé, különösképpen a Moldvával határos 
területekre, hogy a rászorulok szükségleteit vala-
melyest enyhítse. 

Április elején egy Erdélyből kezdeményezett te-
lefonbeszélgetés alkalmával az erdélyi segítő szán-
dék találkozott a kárpátaljai „Gyertek át hozzánk!” 
sürgető kéréssel. Kárpátalján kulturális közösség-
ben élnek ukránok, ruszinok, magyarok, románok 
és más etnikumok. Ezen a területen ugyan nincse-
nek harcok – igaz, lövik Lemberget (Lviv) –, de az 
egymillió lakost számláló megyében már március 
végén az odaérkező és ott tartózkodó menekültek 
száma meghaladta az 500.000-et. Balla Loránd lel-
kipásztor, az Unió Etnikai Osztályának igazgatója 
felvállalta a projekt koordinálását, és megkereste 
a magyar lelkipásztorokat, akik a maguk során 
mozgósították a gyülekezeteket. 
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Amint várható volt, az üzenet nyitott, adomá-
nyozó szívekre talált. 2022. április 10-én, kora 
hajnalban, Erdély különböző városaiból útnak 
indult a „Segély Kárpátaljának” nevet viselő hu-
manitárius karaván, 14 zsúfolásig megrakott kis-
buszból álló konvoj. Az adományokat a Dél- és az 
Észak-erdélyi, valamint a Bánáti Egyházterületek 
magyar gyülekezetei biztosították, az ADRA köz-
reműködésével. A kérésnek megfelelően a szállít-
mány nagy mennyiségű alapélelmiszert, higiéniai 
cikkeket, matracot, ágyneműt és gyümölcsöt tar-
talmazott mintegy 40.000 euro értékben. A Szat-
már megyei Halmi határátlépő érintésével a 31 
személy – gyülekezeti tagok, lelkipásztorok, egy-
házi elöljárók – által kísért karaván kora délután 
megérkezett Munkácsra, ahol az Adventista Egy-
ház helyi képviselői, valamint Pircsák Albert, az 
ukrajnai NEEKA Segélyszervezet igazgatója (aki 
egyben a kárpátaljai ADRA vezetője is) köszönet-
tel átvették a szállítmányt. Az adományokat el-
sősorban a Munkács és környékén tartózkodók 
megsegítésére szántuk, de az ukrajnai Adventista 
Egyház elöljáróinak kérésére Kijevbe, Bucsába és 
Kö zép- Uk rajna gyülekezeteibe is juttattak be lőlük. 

A cikk megjelenésekor az adomány már elju-
tott a rászorulókhoz, akik köszönetüket és elis-
merésüket fejezték ki, amit ezúttal továbbítunk az 
adományozók felé. Dicsőség Istennek, köszönet 
az adakozóknak, a szervezőnek, a szállítmányt 
Munkácsra eljuttató 31 önkéntesnek, valamint 
a kár pát al jai segélyszervezet munkatársainak. Le-
gyen Isten gondviselő oltalma és áldása a rászoru-
lókkal és az adakozókkal!

A jövőbeli tervekre vonatkozóan Balla Loránd 
lelkipásztor gondolatait tolmácsolom: „Figyelem-
mel kísérjük a kárpátaljai fejleményeket és szük-
ségleteket. Tartjuk a kapcsolatot az Adventista 
Egyház munkácsi képviselőivel, közvetlen kap-
csolatban állunk Pircsák Illés nyugdíjas lelkipász-
torral, a „Lukács Apostol” Nemzetközi Jótékony-
sági Szervezet vezetőjével, valamint Pircsák Albert 
testvérrel, a Nemzetközi NEEKA Segélyszervezet 
igazgatójával és az Ukrajnai ADRA igazgatójával. 
Legutóbbi információink szerint további segélyek 
szállítására lesz szükség. Bizonyára újabb kéréssel 
fogjuk megkeresni az erdélyi magyar adventista 
közösséget.”

„A jókedvű adakozót szereti az Isten” (2Kor 9:7 
u.r.). Jézus szavaival zárom: „Jertek, én Atyámnak 
áldottai, örököljétek az országot, mert éheztem és 
ennem adtatok… jövevény voltam és befogadta-
tok engem.” n

Lejegyezte: Szász Ernő, az Élet és Egészség Kiadó  
magyar szerkesztőségének a koordinátora.
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Egy korábbi tanulmányomban már utaltam 
arra, hogy a Dániel könyvében analógiák azo-
nosíthatók a próféta élete és a Messiás élete 

között. Az újtestamentumi írások mindezt alátá-
masztják, és megemlítenek néhány átfedést a pró-
féta sorsa és Jézus földi élete során átélt tapaszta-
lata között. Ezek az összefüggések a két említett 
személy nevével, imádatával, nyilvános munkás-
ságával, életútjával és tanításával kapcsolatosan 
figyel he tők meg. 

A név
Annak ellenére, hogy a neveik eltérőek – a „Dá-

niel” név jelentése „Isten az én bírám”, míg a „Jé-
zus” nevének értelme „Megmentő” –, a meny-
nyei lények nagyon is hasonló jelzőkkel illetik 
őket. A próféta esetében, amikor az angyal lejön a 
mennyből a magyarázattal, a „kedves vagy” (Dán 
9:23; 10:11), „kedves férfiú” (Dán 10:19) jelzőt 
használja. Amikor Isten szól Jézushoz, hasonló 
paradigmába tartozó szavakat használ, például 
a keresztségekor, vagy a megdicsőülés hegyén: 

„szerelmes Fiam” (Mt 3:17; Mk 1:11; Lk 3:22; Mt 
17:5; Mk 9:7; 2Pt 1:17).1 

Hasonlóképpen az „embernek fia” megneve-
zés is mindkét személyiséggel kapcsolatosan el-
hangzik. A magyarázatot hozó angyal a prófétát 
megszólítva használja az „embernek fia” (Dán 
8:17) jelzőt. Megjegyzendő, hogy maga Dániel is, 
amikor a Messiást azonosítja, hasonló kifejezése-
ket használ: „valami emberfia” (Dán 7:13). Jézus 
nemcsak felvállalja ezt a megnevezést (lásd Mk 
13:26; 14:62; Mt 24:30; 26:64; Lk 21:27),2 hanem 
ezek köré építi ki az azonosságára utaló nyilvános 
üzenetét is. Úgy döntött, hogy önmagára vonat-
kozóan többnyire az „Embernek Fia” (Mt 16:13; 
19:28; Mk 2:27-28; Jn 3:13; 12:34; stb.) megneve-
zéssel utal. Minden valószínűség szerint teoló-
giai okok késztették erre, mivel így még inkább 
kihangsúlyozta az emberi fajjal való azonosulását. 

Imádat
A próféta lelkiségének domináns jegye, hogy 

az ima embere volt. Következetesen imádkozott 

mind az udvarban végzett tevékenyégé-
nek békés korában, mind a nehéz idők-
ben. A válságokat térden fogadta. A ba-
biloni bölcsek ellen hozott halálos ítélet 
imádkozásra késztette (Dán 2:12, 17-
23). Akkor is imádkozott, amikor ve-
szélybe került az élete, mivel nem a ki-
rályt imádta, úgy fohászkodott, „mi-
ként azelőtt” (Dán 6:10). Izrael jövőjé-
vel kapcsolatos félelmeihez is imalelkü-
lettel viszonyult. Az imában nemcsak 
a világosságot kereste, hogy megértse 
az előtte álló jövőt, hanem közbenjárt 
népe bűneiért, azonosulva velük (Dán 
9:4-19).3

Jézus is az ima embere volt. Dánielhez hasonlóan Ő is az 
Atyjával kommunikálva nézett szembe küldetésének kihívásai-
val. Gyakran félrevonult a természet csöndjébe, és imádságos 
lelkületben hozta meg a nagy horderejű döntéseket (Mt 14:23). 
Ilyen körülmények között választotta ki a tizenkét apostolát (Lk 
6:12-16; Mk 3:13-19), és ugyanígy készült fel munkásságának 
legkiemelkedőbb eseményére is. Imában hozta meg azon dön-
tését, hogy kinyújtja karját, hogy keresztre szegezzék (Lk 22:39-
46). Jézus imaélete nem utolsó sorban felkeltette a tanítványok 
érdeklődését is. A következő kéréssel járultak elé: „Uram, taníts 
minket imádkozni!” (Lk 11:1). 

Imaéletét Dániel is, Jézus is Isten prófétai kinyilatkoztatásai-
ban horgonyozta le. Dániel nagy figyelemmel tanulmányozta 
kortársának, Jeremiásnak a kijelentéseit, aki Izrael hazatérését 
hirdette a 70 évig tartó fogság után. Dániel Istentől jött biztos 
előrevetítésnek tartotta ezt az időpontot (Dán 9:1-2). Jézus ha-
sonlóképpen viszonyult mind a messianisztikus, mind pedig az 
apokaliptikus próféciákhoz. Saját életére is e jövendölések betel-
jesüléseként tekintett. Nyilvános munkásságát a „Betelt az idő” 
(Mk 1:15) üzenettel kezdte el. Valószínű, hogy itt a Dán 9. feje-
zetében található profetikus üzenetre utalt, amely előrevetítette 
a Messiás eljövetelét. Emellett Jézus az Olajfák hegyén elhangzó 
végidei üzenetét is Dániel apokalipszisére alapozta. A prófétá-
nak nemcsak megemlítette a nevét, hanem még felhívást is inté-
zett arra vonatkozóan, hogy a Dániel könyvében található pró-
féciákat olvasni és érteni kell (Mt 24:15). 

Az imádkozás és az Írások tanulmányozása mellett mindkét 
személyiség mélységes figyelmet fordított egy másik lelki gya-
korlatra, a böjtre. Dánielnek az elméje a teljes önmegtartóztatás4 
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révén készült fel megérteni az emberiség jövőjével kapcsola-
tos kinyilatkoztatásokat. Jézus ugyanilyen tiszteletet tanúsított 
a böjt iránt. A pusztában negyven napig sem kenyeret, sem vizet 
nem fogyasztott. Ebben a lelki környezetben értette meg nyil-
vános munkásságának a titkait. És szintén az önmegtartóztatás 
e környezetében kapott mindkét személyiség újabb kinyilatkoz-
tatásokat, és sikerült átvészelnie a válsághelyzeteket.  

Nyilvános szolgálat
Nyilvános munkássága alatt mind Dániel, mind pedig  Jézus 

ellenszegüléssel szembesült. Noha a próféta a babilóniai bölcsek-
hez tartozott, mégis állandó versenytársnak tartották. A leírás 
több ízben is nyilvánvaló ellentétet tár fel Dániel és a kor bölcsei 
között. Már fiatalon maga mögé utasította ellenfeleit bölcsesség-
ben, tudományban és értelemben (Dán 1:17).5 Sőt mi több, ezen 
erényeknek köszönhetően szerzett – joggal – hírnevet kortársai 
előtt, mint aki a szentek Istenének Lelkével rendelkezik. Miköz-
ben a vele versengőket rendszerint kudarcok érik, Dániel sike-
resen fejti meg Nabukodonozor álmait (Dán 2:1-49; 4:1-37), és 
Belsazárnak a falra írt üzenet jelentését (Dán 5:1-31). Ezen fe-
lül becsületességben is maga mögé utasítja az akkori elit tagjait. 
Erköl csi tisztasága végül irigységet vált ki, és az életére törő ösz-
szeesküvéshez vezet. 

Jézus is ellenszegüléssel szembesült kortársai elöljáróinak ré-
széről. Nyilvános munkásságát állandóan akadályozták a fari-
zeusok, a sadduceusok és a papok. Dánielhez hasonlóan, amikor 
vitába került e társadalmi csoportok képviselőivel, Jézus min-
dig kitűnt közülük bölcsességben és becsületességben. Erényei 
miatt elfordultak tőle, végül pedig az életére törtek. A szavak-
ban vagy tettekben megnyilvánuló kísértésektől vagy kihívások-
tól függetlenül Jézus maga volt a megtestesült bölcsesség, tudo-
mány és értelem, és az eredmény sem maradt el: maradandóan 
bebizonyította, hogy betöltekezett Isten Lelkével, és csak kizáró-
lag az Ő vezetésére hagyatkozik. 

Életút
A próféta nyilvános munkássága egy olyan tapasztalattal zá-

rul, amely Jézus életének a végét tükrözi. Dániel vezetői tulaj-
donságainak és becsületes jellemének köszönhetően Círus azt 
tervezi, hogy az udvari főemberek fejévé teszi őt. Terve azon-
ban ellenkezést vált ki. Következésképpen a próféta munkatár-
sai összeesküvést szőnek, hogy eltegyék őt láb alól. Tervüket 
vallási és politikai érvekkel támasztják alá. Azzal igazolják ma-
gukat, hogy az érintett rendelet a birodalom vallási és politikai 
jólétét hivatott szolgálni. A terv alapján egy bizonyos ideig ki-
zárólag csak a királyt lehet imádni, s emellett a rendelet áthá-
góinak halálbüntetést helyeznek kilátásba. Dániel imádkozással 
néz szembe a halálos rendelettel. Amikor a király elé vezetik és 
árulással vádolják, akkor is megőrzi becsületességét. Végül a ki-
rály is rájön az összeesküvésre. Sőt, megpróbál jogi kibúvókat 
keresni, hogy megmentse Dániel életét. Mindezek mellett alap-
talanul és az egyéni szabadságjogokat szavatoló médek és per-
zsák törvénye szellemével ellentétben igazságtalanul ítélik ha-
lálra. Egyszeriben az oroszlánveremben találja magát, amelynek 

a bejáratát le is pecsételik. Csakhogy tapasztalata 
itt nem ér véget, mivel következett a „feltámadás” 
reggele. A király nagy siet ség gel jön ki hajnalban 
a veremhez, és azonnal visszafogadja hű szolgáját, 
aki immár „feltámadott a halálból”. Nem csoda, 
hogy könyve végén Dániel ígéretet kap, hogy ré-
sze lesz az igazak feltámadásában, akik majd bir-
tokba veszik az országot (Dán 12:2-3, 13).  

Jézus nyilvános munkássága hasonló, de sok-
kal drámaiabb tapasztalattal zárul. Dánielhez ha-
sonlóan az élete végéhez közeledve Jézus is heves 
ellenkezéssel szembesült korának elöljárói részé-
ről. Népszerűsége irigységet váltott ki, becsületes-
sége pedig állandó feddést jelentett azoknak, akik 
folyton az életére törtek. Jézus azonban az ösz-
szeesküvést a Gecsemáné kertjében imádkozva 
fogadta. Kajafás, Pilátus majd Heródes elé hur-
colták, ártatlanul vádolták a király elleni hűtlen-
séggel és kora vallási érzékenységének semmibe-
vételével. A zsidó majd a római ítélőszék előtti 
elítélése nyomán nyilvánosan áthágták a szemé-
lyiségi jogait, amelyeket az akkori zsidó és római 
törvények egyaránt szavatoltak. Pilátus, a kor-
mányzó hasztalanul próbálta megmenteni Őt. 
 Jézust alaptalanul ítélték halálra, és később ki is 
végezték. Testét sírba, „gödörbe” helyezték (Csel 
2:25-28, 31), de eljött a feltámadás reggele. Mi-
közben Dániel próféta esetében olyan visszatérés-
ről beszélhetünk, mintha „holt lett volna”,  Jézus 
esetében a második halálból való feltámadásról 
van szó. A valóság messzemenően meghaladta 
azt, amire az árnyék mutatott. 

Megjegyzendő az is, hogy a Dániel és a Jézus 
sorsa szorosan kapcsolódott a jó és a rossz közötti 
küzdelemhez. Az angyalok jelenléte az életükben 
azt sugallja, hogy Isten hatalmas érdeklődést ta-
núsított nyilvános munkásságuk iránt. Mindket-
tejük szolgálatának sikere pozitívan hatott a nép, 
a templom és Jeruzsálem városának sorsára. 

Tanítás 
A Dániel és a Jézus közötti hasonlóságok nem 

korlátozódnak csupán kettejük élettapasztalatára. 
Számos összefüggés van a tanításukban is, ami azt 
feltételezi, hogy Dániel könyvének tartalma köz-
vetlen befolyással volt Jézus teológiai tanításaira. 
És ez a befolyás nem véletlenszerű. Dániel könyve 
azon kevés ótestamentumi könyvek közé tartozik, 
amelyeket Jézus név szerint említ. Sőt mi több, 
szavaival arra is bátorított, hogy ezeket a könyve-
ket alaposan kell tanulmányozni: „Amikor azért 
látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, 
amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent he-
lyen (aki olvassa, értse meg): akkor akik Júdeában 
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lesznek, fussanak a hegyekre” (Mt 24:15-16). Rö-
viden vázolunk néhány irányvonalat, amely segít 
könnyebben felismerni Dániel apokalipszisének 
befolyását Jézus teológiájára. 

Dániel könyvének egyik megkülönböztető je-
gye, hogy több próféciai időszakról beszél. Pél-
dául: „ideig, időkig és fél időig” (Dán 7:25); „két-
ezer és háromszáz estéig és reggelig” (Dán 8:14); 

„ezerkétszáz és kilencven nap” (Dán 12:11); „ezer-
háromszáz és harmincöt nap” (Dán 12:12). Az 
utolsó a „hetven hétre” vonatkozó prófécia, amely-
nek végén várható a Messiás eljövetele (Dán 9:24-
27). Az események pontos dátumának meghatá-
rozása tekintetében ez a könyv egyedi az egész 
bibliai irodalomban. Megjegyzendő, hogy Jézus 
saját szavaival utal erre a próféciára, és szinte prog-
ram sze rűen jelenti be földi munkásságának kez-
detét: „És mondván: Betelt az idő, és elközelített 
az Istennek országa; térjetek meg, és higgyetek az 
evangéliumban” (Mk 1:15). Minden valószínűség 
szerint Jézus tudatosan, épp ennek a próféciának 
a teljesedéseként kezdte meg nyilvános munkás-
ságát 27-ben. 

Az idő elérkezésére vonatkozóan Jézus Dániel 
könyvének „Isten országával” kapcsolatos tanítá-
sát alkalmazza. Craig Evans megfigyelte, hogy ez 
a kérdéskör jelen van Jézus kijelentéseiben is az 

„Isten országa”, a „mennyek országa” kifejezések 
révén, mintegy hangsúlyozva ezen ország léte-
zé sé nek valóságát a maga titokzatosságában, és 
amelyet az isteni kinyilatkoztatásnak kell feltár-
nia. Erre utal a kő szemléltetése, amely „kéz érin-
tése nélkül” zúz össze mindent, továbbá pedig 
utal rá a tanítványoknak adott ígéret is a mennyei 
trónusokról, illetve erre vonatkoznak a „pusztító 
utálatossággal” kapcsolatos kijelentések is.6

Jézus eszkatológiájának alapját Dániel köny-
vének apokaliptikus gondolatai képezik. A pró-
féta szolgálata szorosan kapcsolódott az Izrael 
népével való azonosulásához, a nép, a templom 
és Jeruzsálem jövőjéhez. Amikor a próféta köz-
benjár a népért, nemcsak azonosul a néppel, ha-
nem könyörgéseinek középpontjában is a temp-
lom és a város jövője áll. Nem csoda, hogy a ka-
pott látomásokban a nép, a város és a templom 
sorsa ilyen előkelő helyet kap. Dán 7. fejezete be-
szél arról, hogy a szentek szenvedni fognak. A 8. 
fejezet újabb elemmel gazdagítja a leírást: a temp-
lomi szolgálatok is kárt szenvednek. A 9. fejezet-
ben pedig a nép, a templom és a város sorsa egy-
beforr. A prófécia sötét jövőt vetít előre minde-
zekről. Az utolsó profetikus üzenet (Dán 10–12. 
fej.) a népre összpontosít. A történelmi esemé-
nyek olyan üldözési időszak felé vezetnek, „ami-

lyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni, mindez ideig” 
(Dán 12:1). 

Jézus a végidei üzeneteihez kölcsönveszi ezeket a kiemelt ele-
meket. A közeljövő elhozza a templom és Jeruzsálem pusztulá-
sát. Jézus követői szenvedni fognak, viszont a közeli események 
nehézségeit messze meghaladják a távoli jövő megpróbáltatá-
sai, amikor majd „az egek erősségei megrendülnek” (Lk 21:26, 
vö. Mt 24:29). Jézus mintegy előrevetítve a jövőt, fejezi ki ag-
godalmát az országára várók felkészülésének, hitének, szereteté-
nek komolyságával kapcsolatban. Dánielhez hasonlóan közben-
jár követői érdekében, hogy a végső események sűrűjében hitük 
sziklaszilárd maradhasson (Lk 22:31-34; Jn 17:1-26). A végidő 
csúcspontját az Ember Fiának megjelenése fogja képezni, Aki 
eljön „az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel, és el-
küldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő 
választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik vé-
géig” (Mt 24:30-31). A legkiemelkedőbb pillanat pedig egyenér-
tékű lesz Mihály fejedelemnek a történelembe való beavatkozá-
sával, Akinek a megjelenése a holtak föltámadását fogja eredmé-
nyezni (Dán 12:1-2). n

Dr. Daniel Olariu,  lelkipásztor,  
héber nyelv- és Ótestamentum-tanár, Adventus Egyetem

1. Azok a görög kifejezések, amelyeket a „szerelmes” szóval fordítottak, kü-
lönbözőek az Újtestamentumban és az Ótestamentum Septuaginta fordítá-
sában, jóllehet az értelmezési területük hasonló, vagyis bensőséges, nagyon 
közeli kapcsolatot jelölnek. A bibliai irodalomban nem találunk olyan sze-
mélyiséget, akit egy mennyei lény ilyen vagy ehhez hasonló jelzővel szólított 
volna meg. 
2. A Jelenések könyve profetikus bevezetőjében (Jel 1:10-16) János Jézust 
a Dán 7. és 10. fejezeteiben leírt látomások sajátságos nyelvezetével mutatja be. 
Vesd össze a megnevezéseket: „Emberfia” (13. v., vö. Dán 7:13); „eljön a fel-
hőkön” (7. v., vö. Dán 7:13); „aranyövvel körülövezve” (13. v., vö. Dán 10:15); 

„izzó fényű érc” (15. v., vö. Dán 10:6), stb. 
3. Ez határozottan kitűnik abból, hogy első személyben szól: „mi”, „mienk”, 
„a mi”, stb. 
4. A Dán 10:3 versében leírt háromhetes böjt még nagyobb jelentőséget nyer, 
mivel valószínűleg beleesett a húsvét ünnepe is. A könyv belső kronológiája 
alapján a böjt az első hónap huszonnegyedik napján zárult (4. v.), így tehát 
beleesett az első hó tizennegyedik napja, vagyis a húsvét is. A „hús és bor nem 
ment az én számba” (3. v.) kijelentés arra utalhat, hogy a próféta elhanyagolta 
az ünnepi szertartásokat. 
5. A bölcs szerint ezen erények mindegyike Istentől ered: „Mert az Úr ád böl-
cseséget, az ő szájából tudomány és értelem származik” (Péld 2:6). 
6. Craig Evans: „Daniel in the New Testament: Visions of God’s Kingdom”, 
The Book of Daniel: Composition and Reception, ed. John J. Collinsand Peter 
W. Flint, VT Sup 83/2 (Leiden: Brill, 2001), 490–528. o. 
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Az áldozati rendszer és a Szentély
Az első áldozat bemutatásával tulajdonképpen 

jóval a zsidó nép megjelenése előtt találkozunk, 
még amikor „csinála az Úr Isten Ádámnak és 
az ő feleségének bőrruhákat, és felöltözteté őket” 
(1Móz 3:21). A Szentírás nem tár fel aprólékos 
részleteket az állat leölésére vonatkozóan, vagy 
az embereknek az eseményen való részvételével 
kapcsolatosan, viszont nyilvánvaló, hogy a bőr-
ruha olyan eszköz volt, amely folyamatosan emlé-
keztette őket elvesztett ártatlanságukra, a halálra 
mint a bűn zsoldjára, valamint az Isten által meg-
ígért Bárányra, Aki saját halála által fogja elvenni 
a világ bűneit. 

Az ihletett írások feljegyzik, hogy ekkor lett 
megalapítva az áldozati rendszer. „Az első áldo-
zat bemutatása végtelen fájdalmasan érintette 
Ádámot. Fel kellett emelnie kezét egy olyan élet 
kioltására, amit csak Isten adhatott… Amikor 
megölte az ártatlan áldozatot, megremegett arra 
a gondolatra, hogy bűne miatt fog Isten szeplőt-
len Bárányának vére hullani. E kép láttán mélysé-
gesebben és elevenebben tudatosult benne, hogy 
milyen súlyos a bűne, amit csakis Isten drága Fiá-
nak halála tehet jóvá.”1 

Ábeltől és Kaintól kezdődően, majd Noén, Áb-
rahámon és leszármazottain át egészen Mózesig, 
az áldozat és az oltár az imádat központi elemeit 
képezte, mint az ember találkozási helyét Iste né-
vel, Teremtőjével és Megváltójával. 

Ebben a kontextusban érdemes megemlíte-
nünk Ábrahám megpróbáltatásának esetét. „ Isten 
egyrészt Ábrahám lelkébe akarta vésni, hogy az 
evangélium valóság, másrészt próbára akarta tenni 
a hitét a paranccsal, hogy ölje meg a fiát. Azért 
kellett elviselnie a lelki gyötrelmet e félelmetes 
próba sötét napjaiban, hogy saját tapasztalata ál-
tal felfogjon valamit abból a hatalmas áldozatból, 
amelyet a végtelen Isten hoz az ember megváltá-
sáért.”2 

Itt tehát gyakorlati módon látjuk alkalmazva 
az állatáldozat helyettesítő szerepét, amikor is 
kost mutatott be „égő áldozatul az ő fia helyett” 

JÉZUS KRISZTUS – AZ ÓTESTAMENTUM 
 LEGFONTOSABB SZEMÉLYISÉGE (II)

A tulajdonképpeni messianisztikus jövendölések mellett a Meg-
váltóra utaló profetikus jelképek újabb érveket vonultatnak 
fel a Megváltó Jézus Krisztus kiemelkedő ótestamentumi 

személyiségére vonatkozóan. Főleg azért, mert ezek a jelképek 
egy olyan rendszert képeznek, amely közel másfél évezreden ke-
resztül a zsidó imádati modellt képviselte, és amely részletesen 
le van írva a Szentírás első könyveiben. 
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(1Móz 22:13), ami előképe Isten Bárányának, 
Akire „az Úr mindnyájunk vétkét veté” (Ésa 53:6). 

Az Ótestamentumban a hűségesek bizonyos 
ünnepekkor és életük különböző körülményei 
közepette mutattak be áldozatot. Az állatok felál-
dozása a szentélyi szolgálatok legősibb eleme, és 
a papi szolgálatokkal együtt a zsidó vallási rend-
szer gerincét képezi. A vallási élet elképzelhetet-
len volt áldozatok bemutatása nélkül. 

Könnyen észrevehető, hogy a Biblia szemlé-
letében maga az áldozat fogalma is eltért a többi 
vallás hasonló szertartásaitól, és eszerint nem az 
ember járul Isten elé a megfelelő eszközök révén, 
hogy jóindulatra késztesse Őt, hanem Isten az, 
Aki az ember rendelkezésére bocsátja azt az esz-
köztárat, amely által elé járulhat. Krisztus Urunk 
a saját vérét kínálja fel megváltásunk érdekében. 

Isten azért rendelte el az áldozati rendszert, 
hogy a hívő ember közeli kapcsolatot alakíthas-
son ki Vele. „Krisztus volt az alapja és a közép-
pontja az áldozati rendszernek a pátriárkák kor-
szakában csakúgy, mint a zsidók idejében.”3

Áldozatot számos szituációban be lehetett mu-
tatni: ha valaki a háláját akarta kifejezni, ha öröm-
ben volt része, ünnepekkor, ajándékozás alkal-
mával, amikor megbocsátásért könyörgött, ha a 
megtérését vagy akár az odaadását szerette volna 
kifejezni, vagy ha jóvá akart tenni egy általa oko-
zott kárt. Az esetek sokfélesége mutatja, hogy éle-
tünk minden vetületét Isten ellenőrzése alá kell 
helyeznünk. 

Ezenkívül „a haldokló áldozatok Jézust jelké-
pezték. A lecke – melyet a papok világosan meg-
magyaráztak – ünnepélyes, szent ceremónia útján 
vésődött az elmékbe és a szívekbe. Az áldozatokat 
maga Isten tervezte, hogy általuk megtanítsa azt 
a nagyszerű és jelentős igazságot: egyedül Krisz-
tus vére által van bűnbocsánat.”4

Továbbá azért beszélünk az áldozatok egész 
rendszeréről, mert az áldozatok csak együtt fejez-
hetik ki a krisztusi önfeláldozás teljes valóságát, 
miközben mindegyik egy-egy más szögből világít 
rá a Megváltó áldozatára. 

Ennek értelmében az égő áldozat – a szoká-
sos reggeli és esti áldozat – úgy képviseli Krisz-
tust, mint Akinek áldozatát teljesen megemészti 
a tűz, mint Aki mindent odaadott az emberisé-
gért. A „szüntelen való áldozat”-nak is nevezett 
áldozat Isten azon szakadatlan hajlandóságára 
utal, amellyel kész megbocsátani a bűnösnek, és 
elfogadni őt az áldozat által előrevetített krisztusi 
vértanúság révén. 

Az ételáldozat – ami rendszerint lisztből vagy 
különféle módon elkészített gabonafélékből állt 

– az anyagi javak felkínálása mellett Krisztus né-
pének felajánlott életadó erejét jelképezi (Jézus 

– „Élet Kenyere”). Az előírás, miszerint „semmi 
ételáldozat, amit az Úrnak áldoztok, kovásszal 
ne készüljön” (3Móz 2:11), a Megváltó jellemé-
vel hozható összefüggésbe, Aki „megkísértetett 
mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt” 
(Zsid 4:15), miközben a fermentációs folyamat 
a romlás jelképe. 

A hálaáldozat – amely az egye-
düli olyan áldozat volt, amelyből az 
áldozatot bemutató személy is ka-
pott saját fogyasztásra – előtérbe he-
lyezi Krisztus életének jótékony ha-
tását mindazokra, akik befogadják 
Őt az életükbe, és közösséget vállal-
nak Ővele. Továbbá a krisztusi áldo-
zatnak köszönhetően Isten és ember 
egy asztalnál foglalhat helyet. 

Az engesztelő áldozat („tisztulási 
áldozat” vagy „bűnáldozat”) bemu-
tatására akkor került sor, ha a bű-
nös áthágta a ceremoniális törvényt, 
vagy amikor tudatosult benne a bű-
nének következményét képező erköl-
csi romlás. Ebben az esetben Jézus 
megváltást hozó vérének fontosságát az jelképezte, 
hogy ilyenképpen került helyreállításra a kap-
csolata Istennel, vagy a már létrehozott kapcso-
lat megerősödött, ha nem szándékosan elkövetett 
bűnről volt szó. Sőt mi több, a Megváltó az Ő ál-
dozata révén gyógyít ki a halál betegségéből, hi-
szen „a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi aján-
déka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézus-
ban” (Róm 6:23). 

Bűnáldozatot kellett bemutatni mások jogai-
nak megcsorbítása esetén is, és a bűn elhagyása  
mellett jóvá kellett tenni az okozott kárt is. A meg-
békélés Istennel mindezek mellett annak elisme-
rése is volt, hogy a vétket csak Jézussal együttmű-
ködve lehet helyrehozni, mivel csak Ő képes a tel-
jes helyreállításra úgy a tényleges kár, mint az eh-
hez kapcsolódó negatív hatások esetében, mint 
például a bűn következménye vagy a  személyes 
bűntudat terén. 

Az áldozati szertartásokban ezek mellett más 
elemek is utaltak Krisztusra, „aki örökkévaló Lé-
lek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek” 
(Zsid 9:14): 
• A bűnért való áldozat bemutatásakor az állat 

fejére helyezett kéz Krisztust mutatja be, Aki 
magára veszi a bűneinket; 

• „A vér fizikai értelemben vett felemelése az en-
gesztelés erejének magasztos voltára mutatott; 

A SZENTÉLY 
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és minél jobban látható a vér, annál nagyobb az engesztelés 
ereje”5; 

• Az engesztelés napi megalázkodás a krisztusi vér megtisztító 
erejének elismerését jelentette; 

• A Megváltó áldozatának helyettesítő szerepe volt (Ésa 53:5); 
• Az Istenhez felszálló áldozat füstje Jézus felemeltetését jelké-

pezte a feltámadása után közvetlenül, hogy megbizonyosod-
jék afelől, hogy az Atya elfogadta az áldozatát; 

• „A főpap, aki az Engesztelés Napján közönséges papi ruhát 
viselt, az emberi testet öltött Krisztust képviselte; amikor vi-
szont a teljes főpapi, ünnepi díszben pompázó öltözéket öl-
tötte fel, Krisztust, a Főpapot képviselte isteni természeté-
ben”6; 

• Az áldozat bemutatásában rejlő személyes tapasztalat, amely 
hozzátartozott a közösségi áldozatokhoz, rámutat arra, hogy 
a Krisztus által felkínált üdvösség mindenkihez szól, viszont 
csak az részesül belőle, aki „hisz Őbenne” (Jn 3:16). 
Az ősi Izraelben mind az áldozati rendszerek, mind pe-

dig a papi szolgálat szorosan kapcsolódott az imádat helyéhez 
– a Szentélyhez, amit a Biblia „a mennyei dolgok ábrázolatának 
és árnyékának” (Zsid 8:5) nevez. Az Úr ilyen módon kínálja fel 
a Mózes és a Keresztelő János után élt nemzedékeknek az előre-
vetített megváltási tervet, amelynek az eseményei gyakorlatilag 
napról napra bizonyítást nyernek. 

A szentély felépítése és bútorzata, valamint a benne zajló 
szertartások lehetővé teszik különböző szemszögből elemezni 
Krisztus áldozatát. Egyfelől az említett szertartások maguk is 
valódi messianisztikus próféciák voltak, másfelől pedig a földi 
szentély szolgálatai Jézus Krisztus mennyei szentélyben végzett 
szolgálatának előképét jelentették. 

Ilyen értelemben tehát Krisztus teremtett kapcsolatot a két 
szentély között, a szentély különböző elemei pedig azokat a kü-
lönféle rendeltetéseket jelképezték, amelyeket Krisztus a meg-
váltási tervben betöltött: 
1. Az áldozati oltár „visszataszító látványt nyújtott: leölt állato-

kat, kiontott vért, égett zsír bűzét; mindezek a legfőbb áldo-
zat helyére, a Golgotára emlékeztetnek bennünket”7; 

2. Az oltár szarvai, az Isten felé emelt könyörgés és odaadás jel-
képeiként a keresztre szegzett Megváltót ábrázolták; 

3. Maga a pap a krisztusi közbenjárás megtestesítője volt, az ál-
dozati bárány pedig szintén Jézusra mutatott – Isten Bárá-
nyára, „aki elveszi a világ bűneit” (Jn 1:29); 

4. A további áldozatok, mint az árpakéve, az „aratás zsengéje”, 
szintén Krisztusra mutattak, Aki „zsengéjük lőn azoknak, 
kik elaludtak” (1Kor 15:20); 

5. A rézmedencében levő víz annak a megtisztító víznek volt 
az előképe, amely a Golgotán folyt a Jézus testéből, a véré-
vel együtt; 

6. A szentély két helyisége az Istennel való megbékélés két 
szakaszát, a megbocsátást és a megtisztulást (engesztelést) 
szemléltette; 

7. A mécses (menóra) fénye a testet öltött Isten Fiának jelképe 
volt, Aki így mutatkozott be: „Én vagyok a világ Világossága” 
(Jn 8:12); 

8. A szent kenyerek asztala nem csupán egy újabb 
jelképe Jézus Krisztusnak, hanem az Ő élet-
adó erejére is rámutat: „Jézus pedig monda 
nékik: Én vagyok az életnek ama kenyere; aki 
hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik, és 
aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha” 
(Jn 6:35); 

9. Az oltáron füstölögtetett tömjén tette lehetővé 
az imák elfogadását, mint ahogyan Krisztus 
áldozatának jó illata megszenteli az Atya elé 
küldött imáinkat; 

10.  A frigyládában elhelyezett törvénytáblák Jézus 
Krisztus tökéletes jellemét tükrözik. 
Egyes szerzők érdekes megállapításai szerint 

még a földi szentély korlátai is Krisztus megvál-
tói minőségét hangsúlyozzák. Ilyen alapon Dávid 
és Manassé számára a megbocsátás közvetlenül 
Jézus áldozata és nem az állatáldozatok által vált 
lehetségessé, mivel a zsidótörvények szerint az 
előre megfontolt szándékkal elkövetett bűnökre 
nem létezett bűnbocsánat, azokra halálbüntetést 
írt elő a törvény. 

Ezenkívül a földi szentélyt kettéválasztó kár-
pitnak az volt a rendeltetése, hogy megvédje a 
főpapot (a bűnös embert), pontosan úgy, mint 
a Szentek Szentjében a füstfelhő, amely védelmet 
nyújtott az isteni Jelenlét előtt. De mivel Jézus 
bűntelen volt, ez a védelem szükségtelenné vált. 
János, a látnok ezért nem tesz említést egyetlen 
kárpitról sem a mennyei szentélyben, de még ha 
létezne is, teljesen haszontalan lenne védelmezői 
funkciója.8

A Szentély gyakorlati tanulságainak meg kel-
lene mutatkoznia a Krisztussal szerzett tapaszta-
latainkban is azzal a megállapítással kezdődően, 
hogy minél közelebb kerülünk Istenhez, annál 
szentebb minden, ami körülvesz bennünket. Kü-
lönben a szentség fokozatai egyre nagyobb lelki 
növekedést tesznek lehetővé. Erre bátorít ben-
nünket Péter apostol is: „Növekedjetek a kegye-
lemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisz-
tusunknak ismeretében” (2Pt 3:18). n

Dr. Dan Constantinescu, teológus, a gazdaságtudomány doktora
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A Prófétaság Lelke a szentségre hívással (1Pt 
1:13-16; 2Kor 7:1; 1Thes 5:23-24) és a meg-
szentelődéssel kapcsolatosan a „megszentelt 

értelem” kifejezést használja. Az alábbi idézet is 
ezt igazolja: „Minden megszenteletlen szenve-
délyt a megszentelt értelem ellenőrzése alá kell 
vonni az Isten által gazdagon rendelkezésünkre 
bocsátott kegyelem által.”1 A keresztény élet alap-
elveként említi Ellen White: „Az Isten kegyelme 
által megszentelt értelemnek, e nagyszerű képes-
ségnek uralma alatt kell tartania az életet.”2

Meg kell értenünk, hogy Isten olyannak terem-
tett meg minket, hogy képesek legyünk értelme-
sen gondolkodni és mérlegelni, ezért az áldá-
sunk és az Ő dicsősége érdekében elvárja, hogy 
ne engedjünk a féktelen biológiai indíttatásoknak 
(Csel 19:36), hanem hagyatkozzunk a megszen-
telt értelem vezetésére, amely hit által és az isteni 
Ige alapján együtt dolgozik a Szentlélekkel (Róm 
12:2). Mit jelent bibliai és pszichológiai szempont-
ból a  megszentelt értelem? Hogyan munkálkod-
hatunk együtt tényleges módon a Szentlélekkel, 
hogy megszentelődjön az értelmünk? 

Pszichológia és kognitív folyamatok
A kognitív viselkedésterápia szerint az, ahogy 

megéljük az érzelmeinket és viselkedünk, nagy-
mértékben a kognitív folyamatoktól függ. Szak-
nyelven a „kogníció – vagyis a kognitív folyamat – 
érzelmi és magatartásbeli válaszokat kiváltó fontos 
eszköztár, miközben a kognitív mérlegelés bármi-
lyen érzelmi tapasztalat alapját képezi, emellett 
pedig az egyén és a környezete között közvetít.”3 

„Ezek a kognitív folyamatok és mérlegelések lehet-
nek racionálisak vagy irracionálisak.”4

Például, a mezőről kimerülten visszatérő Ézsau-
ban (1Móz 25:29) alapvetően irracionális kogni-
tív folyamatok zajlottak le. Jákob bűnös módon 
használta ki testvére értelmi és erkölcsi gyengesé-
gét, és azzal a feltétellel volt hajlandó lemondani 
az ételéről, ha cserébe megkapja az elsőszülöttségi 
jogot. Az éhség ösztönétől vezérelt Ézsau minden 
logikát félretéve azt hitte, hogy meghal, ha a kö-
vetkező percekben nem elégíti ki az éhségét. „És 
monda Ézsau; Ímé én halni járok, mire való hát 

nékem az én elsőszülöttségem?” (1Móz 
25.32). 

Isten kegyelme nélkül nem gondolta 
végig racionálisan, hogy mi lesz tovább, 
milyen következményekkel jár az első-
szülöttségi jogról való lemondás. Emberi 
természetétől vezérelt értelme logikátla-
nul működött, eltúlzott megállapításokat hozott saját helyzetére 
vonatkozóan, és azt a téves következtetést vonta le, hogy ha nem 
eszik, azonnal meghal. A Prófétaság Lelkének egyik írásában ol-
vassuk: „Ézsau saját kedvét keresve nőtt fel, és minden érdek-
lődése a jelenre összpontosult. Nem tűrte a korlátozást, és örö-
mét lelte a vadászélet szilaj szabadságában… És egy tál lencséért 
megvált elsőszülöttségi jogától, esküvel erősítve meg azt. Nem 
sokkal később kaphatott volna ételt atyja sátraiban, de hogy ki-
elégítse pillanatnyi kívánságát, könnyelműen elcserélte azt a di-
cső örökséget, amelyet maga Isten ígért atyáinak. Minden ér-
deklődése a jelenre irányult. Kész volt feláldozni a mennyeit 
a földiért, felcserélni a jövendő jót egy pillanatnyi élvezetért.”5

Szükség van a megszentelt értelemre
Ézsau kudarcba fulladt lelki életéből megérthetjük, hogy az 

általunk ápolt gondolkodásmód és értelem életre szóló követ-
kezményekkel járhat, sőt örök halált okozhat. A megszentelet-
len értelem vagy a bibliai értékrend szerinti ésszerűtlen gondol-
kodás felelőtlen, bűnös magatartáshoz vezethet, mint Ézsau ese-
tében. 

Egy adventista teológus mondta, hogy „a világgal kapcso-
latos bibliai látásmód szerint az emberi értelem – az emberi 
agy – következetesen a bűn befolyása alatt áll. Jeremiás próféta 
az ember természetes értelmi képességére utalva állítja, hogy 
»csalárdabb a szív mindennél« (Jer 17:9).”6 A testi ember azt hi-
szi, hogy egészséges, realista gondolkodásmóddal rendelkezik, 
idővel azonban határozottan bebizonyosodik, hogy ez nem így 
van. „Van olyan út, mely helyesnek látszik az ember előtt, és vége 
a halálra menő út” (Péld 14:12). Az emberi gondolkodásmód-
nak szüksége van a Krisztusba vetett hitre és a Krisztus engesz-
telő áldozata általi elváltozásra. A gondolkodásmód ilyesfajta el-
változása a Szentlélek vezetése alatt végbement megtérés során 
jön létre. A „megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint” 
Jézus által valósul meg mintegy válaszként a Megváltó közben-
járó imájára: „Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te Igéd 
igazság” (Jn 17:17). 

A megszentelt értelem a Szentlélek által formált új gondolko-
dásmód, amely hit által befogadja a szívbe Isten Igéjét. „Ha Isten 
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Lelke uralja a szívet, átalakítja az életet. Elvetjük a bűnös gondo-
latokat, megszűnünk gonoszt cselekedni, szeretet, alázatosság és 
béke foglalja el a harag, irigység és viszály helyét. A szomorú-
ságot öröm váltja fel, és az arc mennyei fényt sugároz.”7 „Ez a 
megszentelődés, a megszentelődés pedig a képességeknek az Úr 
szolgálatára való ápolása és felkészítése.”8 Ez az ápolás és felké-
szítés az értelmi képességeinkkel kezdődik, amint értelmes en-
gedelmességet tanúsítva az Úr szolgálatára bocsátjuk ma gunkat. 

Az értelem megszentelődése az Isten akarata iránti  
teljes engedelmesség által

A megszentelt értelem olyan egészséges és logikus gondol-
kodásmódot jelent, amely összhangban van Isten Igéjével. Ez 
immár megtisztult gondolkodásmód, amely Krisztus érdemei 
alapján hagyott el „minden gonoszságot, álnokságot, képmuta-
tást, irigykedést és rágalmazást” (1Pt 2:1). Elménk és gondolko-
dásunk megtisztítását jelenti minden igaztalan, ésszerűtlen és 
hamis gondolattól, elhagyva „okoskodásokat és minden magas-
latot, amely Isten ismerete ellen emeltetett” (2Kor 10:5). Így vál-
tozik el a gondolkodásmódunk Krisztus gondolkodásának kép-
mására (Fil 2:5). 

A kognitív viselkedésterápia szerint „a merev, abszolutista 
központú, ésszerűtlen kognícióból három általánosan irracio-
nális köztes kogníció származik: a fatalista felfogás, a frusztrá-
cióval szembeni tolerancia teljes hiánya és a globális mérlege-
lés. A rugalmas, non abszolutista gondolkodásmódból három 
általánosan racionális köztes kogníció származik: a non fata-
lista felfogás, a frusztrációval szembeni tolerancia és a kon tex-
tuá lis mérlegelés.”9 Van-e valamilyen köze ennek a tudományos 
leírásnak az értelem megszentelődéséhez? Íme, a válasz: „A tu-
domány mindig újabb és újabb csodákat fedez fel, de nem derül 
ki semmi olyasmi, ami – ha helyesen értelmezzük – ellentétben 
állna az isteni kinyilatkoztatással. A természet tankönyve és az 
írott Ige egymást világítják meg. Istent ismertetik meg velünk, 
hiszen újabb és újabb dolgokat tanítanak meg azokról a törvé-
nyekről, amelyek által Ő dolgozik.”10 

A kognitív viselkedésterápia szerint létezik egy általános irra-
cio ná lis kogníció, vagyis merev, abszolutista gondolkodásmód, 
amely szerint a vágyaknak vagy a terveknek „szükségszerűen 
teljesedniük kell”, különben a köztes kogníciók alapján elvisel-
hetetlen katasztrófa következhet be, amit az egyén globálisan 
negatív módon fog mérlegelni, értékelni. Mit jelent az Istennel 
való kapcsolat szempontjából a merev és abszolutista gondol-
kodásmód? Azt, hogy olyan felsőbbrendűségi érzést tanúsítunk, 
amit viszont csak Isten mint tökéletes és mindenható Lény tanú-
síthat. „Csak Isten elvárásai/vágyai rendelkeznek az ontológiai 
valósággá válás szükségszerűségével, vagyis válnak valósággá.”11 
Ellen White azt mondja, hogy „az igazán jámbor ember nem 
igyekszik az igazság és jog zsinórmértékeként a saját véleményét 
érvényre juttatni.”12

Mi a megoldás tehát az abszolutista, merev, arrogáns és szent-
ségtelen gondolkodásmódra? A rugalmas, non abszolutista gon-
dolkodásmód, amely ehhez hasonló választékos nyelvi megnyi-
latkozásban ölt formát: „Szeretném ezt a célt elérni, szeretném, 

ha így alakulna az életem, de ha nem így lesz, az 
sem jelent katasztrófát, mert el tudom viselni Is-
ten kegyelme által, Aki szeret és Akiben bízom, 
mivel Ő munkálkodik a jelenem és az örök jövőm 
érdekében.” 

Az értelem megszentelődése a gondolkodás-
mód rugalmassá tétele megalázkodás és krisztusi 
bölcsesség által. Megváltónk elvezet az Isten sze-
retetteljes és bölcs vezetése iránti teljes engedel-
mességre. „Mi az életszentség? Tökéletes összhang 
Isten akaratával. Az ellentétes gondolatokat és ér-
zelmeket le kell győznünk. Jézus szava új életet 
ébreszt bennünk, amely egész lényünket áthatja.”13 
A lázadás tulajdonképpen abszolutista és merev 
gondolkodásmód, amit a Biblia a szív megkemé-
nyedésének nevez (Róm 2:5). 

Az egész életen át tartó megszentelődés fo-
lyamatában meg kell küzdenünk értelmünk me-
rev hajlamaival ahhoz, hogy az Úr kegyelme ál-
tal győzelmet arathassunk. Az abszolutista gon-
dolkodásmód tulajdonképpen annak a jele, hogy 
nem hiszünk Jézus Krisztusban, feddhetetlensé-
gének ajándékában és a Bibliában kinyilatkozta-
tott igazságában. Ha teljes szívvel imádkozunk 
Isten Lelkéhez, hogy az Ige által kinyilatkoztassa 
nekünk Krisztust, meg fogjuk érteni Isten irán-
tunk tanúsított, semmihez sem fogható szerete-
tét, és akkor „ez a gondolat meghódítja lelkünket, 
szívünket pedig Isten akaratának rendeli alá.”14 n
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BIBLIAI TÁBLÁZATOK
A. Jézus bevonul Jeruzsálembe. Az alábbi táblázatban keressétek meg a következő szavakat: 

JÉZUS, SZAMÁR, JERUZSÁLEM, HOZSÁNNA, TANÍTVÁNYOK, PÁLMAÁGAK

A szavak elhelyezkedhetnek függőlegesen vagy vízszintesen, fentről lefele vagy lentről 
felfele, fordított irányban, illetve átlósan is.

Alina Chirileanu,  
az Unió Gyermekosztálya 

igazgatójának asszisztense

OLVASOK ÉS 
FELFEDEZEK

ALINA
CHIRILEANU

Gyermekek oldala   » » » » » 
Megoldás:

_ _    _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _     
_ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,    _ _ _ _    

_ _ _ _    _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ .

Megoldás:

B. A gazdag ifjú. A táblázatban tíz gazdagság- 
típust rejtettünk el. Keressétek meg ezeket, majd 
soroljátok be két külön kategóriába, végül pedig 
mondjátok el, hogy mi alapján soroltátok egyik 
vagy másik osztályba. A táblázatban maradt be-
tűkből megtaláljátok a gazdag ifjú válaszát, amikor 
Jézus kért valamit tőle (lásd Lk 18:18-27 verseit).
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WZRUTUDGGUYPSALP
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„Az pedig ezeket hallván igen megszomorodék, mert igen gazdag vala.”
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