Hasznos információk
Szeretettel köszöntünk az ASI Magyarország
2019 évi konferenciáján!
Info: info@asi-hungary.org
Csengei Károly +3620 469 13 18

Gyermekfoglalkozások időpontjai
A gyermekfoglalkozások a szemináriumok alatt és a szombati igehirdetés
előtt lesznek megtartva.

Ivóvíz
Ivóvizet biztosítunk a konferencia idejére. Környezetvédelmi és
költségkímélés szempontjából kérjük, a műanyag poharakat többször
használni és az erre a célra külön kijelölt hulladékgyűjtőbe tenni.

Étkezés
Előzetes regisztráció alapján rendelt ételt az ebédlőben, illetve
szombaton a II és III –as teremben lehet elfogyasztani. A rendelt ebédet
szombaton a II-es teremben osztjuk ki.
A hozott ebédet kérjük szombaton a III-as teremben elfogyasztani.

Koncert és énekszolgálat
Augusztus 31-én 18 órakor Új Advent Kórustársaság koncertje kerül
megrendezésre .
A koncerten a részvételi díj ingyenes.
A terem bejáratához kihelyezett adománygyűjtő dobozokban elhelyezett
önkéntes adományokat részben az ASI missziós programjainak
megvalósítására, részben a terembérlet költségeinek fedezésére fordítjuk.
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Foglalt jelzésű székek
Szombaton a terem frekventált részében elhelyezett, „foglalt” jelzéssel
ellátott ülőhelyeket azoknak tartjuk fenn, akik végig regisztráltak és részt
vettek az ASI kongresszusán.

Adományok
A szombat délelőtti istentisztelet végén az ASI nyertes missziós
pályázatainak finanszírozására önkéntes adományokat fogadunk el.
A székekre kitett borítékokban lehet a felajánlásokat tenni - nem csak
készpénz formájában, hanem ígérvényt is lehet kitölteni. A ígérvények
összegét az ígérvényen feltüntetett ütemben az ASI Magyarország
Egyesület bankszámlájára kérjük átutalni:
12001008 – 01177336 – 0010000 ( Raiffeisen bank).
Előre is köszönetet mondunk az önkéntes adományokért.

Részvételi díjak és étkezési költségek:
A részvételi díjakat vagy előre banki átutalással az ASI Magyarország
Egyesület bankszámlájára: 12001008 – 01177336 – 0010000 ( Raiffeisen
bank , Budapest) vagy a helyszínen készpénzzel lehet törleszteni.
Szombaton a regisztrációnál naplement után lehet fizetni.

Kiállítás:
A kiállítás a szünetekben van nyitva. Megtekintését mindenki figyelmébe
ajánljuk.

Missziómunka – Outreach
A résztvevők a gyakorlatban is kipróbálhatják a missziómunkát. Pénteken
délután az esti koncert meghívóját osztjuk a Nagy Küzdelem könyv
szórólapja mellett, illetve GLOW füzeteket.

Imaszoba
A konferencia idején imaszobát biztosítunk, ahol reggelente közös
imádságra várunk minden résztvevőt! Csütörtökön, pénteken 8.30-9ig, szombaton 9-9.30-ig.
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Előadások témái
Helmut Haubeil előadásainak témái
Az előadóról:
Helmuth Haubeil nyugdíjas üzletember és
lelkész Németországból. 37 éves korában
hívta el az Úr a szolgálatra. Jelenleg is igen
aktív a szolgálatban, gyülekezetének Globál
Missziós csoportját vezeti, a világ számos
helyén tart előadásokat, munkássága által
emberek térnek Istenhez. A „Lépések a
személyes ébredésért” nagy hatást kiváltó
könyv szerzője.
Csütörtök
Szeminárium: Hogyan maradjunk Jézusban?
10.45-11.45 Szeminárium - Adjuk át magunkat Jézusnak!
Mit jelent az átadás? Ha átadom magam, következik-e ebből, hogy a saját
akaratomat elveszítem? Vagy erősebbé válok? Elég-e, ha egyszer adom át az
életemet Jézusnak?
12.00-13.00 Szeminárium
Jézus— benne maradni
Milyen feltételekkel tud Jézus bennem élni, és milyen hatása van az
életemre? A végső cél: betelni Isten teljességével.
14.00-15.00 szeminárium - Engedelmesség Jézus által
Hogyan élhetek boldog engedelmességben? Mik a hit általi engedelmesség
jellemzői? Miért öröm ez? Miért szolgálja javunkat az engedelmesség?
Engedelmesség isteni és emberi együttműködéssel. Kinek mi a szerepe?

3

Mennyi a tőlem elvárható engedelmesség mennyisége és miért?
15.15-16.15 S Szeminárium - Vonzó hit Jézus által
Min alapszik a vonzó hit?
Hogyan lehet a hívők közötti nyitottságot
elérni? Mi teszi hitünket vonzóvá a családunk és a világ előtt?
plenáris előadás 18.30- 20 30Jézus a legdrágább ajándék
Mit tanít Jézus a Szentlélekről?
Mik a fő problémáink?
Vannak-e lelki okai a problémáinknak? Lehet -e a hiány oka a Szentlélek?

Péntek
A keresztyén és a hivatás
10.45—11.45 szeminárium - Hogyan lehetek keresztyénként sikeres a
munkámban?
Mit tanulhatunk Dániel példájából? Milyen jelentőséggel bírnak a döntések az
életemben?
12.00-13.00 Szeminárium
Milyen körülmények között tesz Isten hatalmas és csodálatos dolgokat az
életemben és az életem által?
Ez egy létfontosságú kérdés: emberi képességeimmel dolgozom Istennek vagy
Isten dolgozik rajtam keresztül az ő képességeivel?
Csodálatos élménnyel illusztráljuk ezt a kérdést az ébredés tartalmú könyvek
segítségével.
18.30 plenáris ülés
A problémáink megoldhatóak-de hogyan?
Milyen jelentősége van Jézus szavainak: maradjatok én bennem?
Hogyan maradhatunk Jézusban?
Miért fontos hogy naponta átadjuk magunkat Jézusnak?
Miért kell minden nap kérnünk a Szent Lelket?
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Szombat
15.00- 15.50 szeminárium -Hogyan ismerhetem fel személyes döntéseimben
Isten akaratát?
Cégvezetőből lelkész?
16.00-tól 16 50-ig szeminárium -Ébredés és az új reformáció
Folytatódik-e a reformáció?
Hol találjuk azokat a felismeréseket, amiket még meg kell valósítani?
Jézus utolsó szavainak milyen jelentősége van napjainkban?
Esti plenáris
A gyakorlati tapasztalatok Kulcsa
Hogyan tudom megtapasztalni és alkalmazni isten megoldását?
Hogyan imádkozzak, hogy biztos legyek abban hogy a Szentlélek betölt?

Végh József előadásainak témái
Az előadóról:
Végh József gyógypedagógusi és
pszichológusi végzettséggel rendelkezik.
Posztgraduális tanulmányait a Magyar
Tudományos Akadémia ösztöndíjasaként és
a Pécsi Tudományegyetem doktori
iskolájában végezte. Humánerőforrás
szakértőként és vezetőként dolgozik.
Pályafutása során több európai országban is
dolgozott az FMCG, a telekommunikáció és
a pénzügy ágazataiban. Bibliaismereti
előadásai, valamint a házassággal és a gyermekneveléssel kapcsolatos
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felvételei elérhetőek a világhálón. Emellett a teremtés vagy evolúció
témájával foglalkozó tudományos ismeretterjesztéssel is foglalkozik.
Csütörtök
09.30 – 10.20 Délelőtti áhítat

Készülj Istened elé!

10.45 – 11.45 Szeminárium:
üzenet

Az elpecsételés elkezdődött – a korunknak szóló

12.00 – 13.00 Szeminárium
apostol látomásai

Az elpecsételésről – Ezékiel próféta és János

14.00 – 15.00 Szeminárium

Az elpecsételés befejezése – a próbaidő vége

15.15 – 16.15 Szeminárium
Gondolkodj szabadon I.:
Teremtő vagy Evolúció – vagy inkább teremtő evolúció?
(vetítéssel egybekötött előadás)

Péntek
09.45 – 10.25 Délelőtti áhítat

Légy buzgóságos azért és térj meg!

10.45 – 11.45 Szeminárium
megigazulni 1. rész

Hogyan nyerhetem el Isten pecsétjét – hit által

12.00 – 13.00 Szeminárium
Gondolkodj szabadon II.:
Teremtő vagy Evolúció – vagy inkább teremtő evolúció?
(vetítéssel egybekötött előadás)

Szombat
11.50 – 12.50 Istentisztelet

Isten népe megszabadul

15.00 – 15.50 Szeminárium:
Hogyan nyerhetem el Isten pecsétjét – hit által
megigazulni 2. rész
16.00 – 16.50 Szeminárium:
Gondolkodj szabadon III.:
Mítosz vagy Valóság – Az özönvíz a tudomány mérlegén
(vetítéssel egybekötött előadás)
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Program
Csütörtök
8:30-9:00 Imaszoba / prayer room
Délelőtti plenáris /
9.00-10.30 morning session
– Végh József
10.30-10.45 Szünet / break
10.45-11.45

Szemináriumok /
seminars

11.45-12.00 Szünet / break
12.00-13.00

Szemináriumok /
seminars

Péntek
8:30-9:00

Délelőtti plenáris /
9.00-10.30 morning sesssion
– Végh József
10.30-10.45 Szünet / break

10.45-11.45

Szemináriumok /
seminars

15.00-15.15 Szünet / break
Szemináriumok /
seminars
ASI közgyűlés / ASI
general meeting,
16.30-17.30
Kiállítás nyitva /
Exhibits open

Szemináriumok /
seminars

11.45-12.00 Szünet / break

13.00-14.00 Ebéd / lunch
14.00-15.00

Imaszoba / prayer
room

12.00-13.00

Szemináriumok /
seminars

13.00-14.00 Ebéd / lunch

15.15-16.15

17:30-18.30 Vacsora / dinner
18:30 -20.30

Esti plenáris / evening
session – Helmut Haubeil

14.00-16.30

Missziós program /
outreach

17.30-18.30 Vacsora / dinner
Esti plenáris /
18.30 -20.30 evening session –
Helmut Haubeil
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Szombat

Gyerekfoglalkozások

9:00-9:30 Imaszoba / prayer room
Reggeli áhítat / morning

9.30-11.00 sesssion – Helmut Haubeil
11:00-11:15 Szünet / break
11:15-13:00

Istentisztelet, adománygyűjtés
/ Divine service, offering
– Végh József

Csütörtök

Szemináriumok alatt

Péntek

Szemináriumok alatt
délelőtt

Szombat

Szemináriumok alatt
délután

13.00-14.00 Ebéd / lunch
Tapasztalatok a
missziós programról,
adomány bejelentése /
14.30-15.00 Testimonies from
outreach,
announcement of the
offerings
Szemináriumok /
15:00-15:50
seminars

A plenárisok elején
bemutatkoznak a nyertes
projektek.

15:50-16:00 Szünet/ break
16:00-16:50

Szemináriumok /
seminars

17:00-17:50 Vacsora / dinner
18:00-19:00 Koncert / Concert
19:00-19:10 Szünet/ break
19:10-20:45

Esti plenáris / evening
session – Helmut Haubeil
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Erdődi Péter és Moldován Richárd
szemináriumainak témái
Az előadókról:
Erdődi Péter Bibliakutató, informatikai
tanulmányai után teológiát tanult a Sola
Scriptura Főiskolán. Korábbi hallgatótársaival
együtt mindene a Bibliakutatás, Jézus Krisztus
Evangéliumának mind mélyebb megértése és
továbbadása. Három gyermek édesapja,
feleségével, Erikával a ráckevei hetednapi adventista gyülekezet tagjai.
„Adventista családban nevelkedtem, ahonnan a
hitélet gyengesége miatt a világba keveredtem. Az
éjszakai életben dolgozva találtam feleségemre,
akivel Isten gondviselésének köszönhetően
jutottunk el Lowell Hargreaves próféciai
előadássorozatára. Ennek kapcsán találtam vissza
Isten népéhez. Megragadott Isten végtelen
bölcsessége,
szeretete
és
előrelátása,
megérintett, ahogyan kezeli a bűnt és a bűnöst, és kezében tartja az
emberiség történelmét. Ahogyan éveken keresztül tanulmányoztam a
Jelenések könyvét felfedeztem, hogy a próféciák központi személye
nem más, mint Jézus Krisztus, a hatalmas győztes! Az evangélium a
próféciákon nyugszik.”
– Moldován Richárd

Szombat
15.00- 15.50 szeminárium – Eljött az Ő ítéletének órája – betekintés
a mennyei tárgyalóterembe
16.00-tól 16 50-ig szeminárium - " Ők legyőzték azt a Bárány véréért,
és az ő bizonyságtételük beszédéért" Jel 12:11
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Kiállítók

Menü
Csütörtök:
Ebéd:

Péntek:

Zöldségleves
Cukkínis lecsó
kuszkusszal
Bounty tejberizs
csokoládé öntettel

Ebéd:
Gombakrémleves
pirított
zsemlekockákkal
Pestós rövid
makaróni növényi
sajttal

Vacsora:

Almás rétes
Vacsora:

Falafel tahini
szósszal, saláta
ágyon

Zöldségfasírt
avokádókrémmel,
Répás kapros
káposztasalátával

Szombat
Ebéd:
Bazsalikomos
eperleves
Vegan sáfrányos
zöldséges paella
Tápiókapuding
citromfüves
málnával
Vacsora:
Vasi dödölle,
kovászos uborkával

10

300 000

130 000

220 000

400 000

115 000

200 000

132 000

Az őrsi közösségeken felül
budapesti csapatunk egy rajt
alkot, ami a csapattal közösen
hétvégés programokat is csinál,
és nyaranta tábort is tart.

Szervezni az őrsök működését, az
éves rendszeres alkalmak mellett
a nyári táborozás.

A cserkészet megismertetése és
csapat építés. Nyári tábor és
kiscsoportos foglalkozások,
túrák.

Bibliai , egészségügyi és gyermek
misszió Szolnokon, Öcsöd,
Kunszentmárton és Tiszaburán.

Rászoruló emberek, főként a
családok átmeneti otthonának
lakói felé kapcsolat építés
Gyülekezetekben és
életmódklóbokban előadások és
főzőtanfolyamok tartása
országosan
Minden héten kedden délután 2-5ig az Örs vezér téri aluljáróban az
elhaladó embereknek adunk
szorólapot, könyveket ingyen

A Huenergardt budapesti
rajának 2019/2020-as évi
működése

Székesfehérvári
cserkészörsök éves
működése ls fejlesztése

Nagykanizsai
cserkészcsapat éves
működése

„Legyetek a föld sói!”Szolnok és környéke,
Tiszabura

431 Huenergardt János
Frigyes Cserkész Csapat
budapesti Turul raj

Székesfehérvári
Gyülekezet

Nagykanizsai gyülekezet
ifjúsága

Szolnoki Gyülekezet

Orosházi Gyülekezet

Tóth Eszter

Várnagy András

Ócsainé Bartalos
Klára

Bicskei Róbert

Megújulás életmód által

Aluljáró misszió

Újbudai gyülekezet

Aluljáró missziós team,
Gyömrői gyülekezet

191/08 Gyömrő Molnár Béla

Karitatív misszió

Mena János Mihály

Javasolt
támogatás

3 697 000
A program szöveges leírása:

A tervezett program címe:

Szervezet

Név:

191/07 Havasiné Bánfi Ibolya

191/05

191/04

191/03

191/02

191/01

Iktatósz
ám:

2019 PÀLYÀZATOK

Nyertes pályázatok
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191/16

191/15

191/14

191/13

191/12

191/11

191/10

191/09

191/17
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Barlahidai
Életmódközpont
Szolgálatató Nonprofit
Kft

Csengei Károly

A helyi evangélizáció
támogatása

Barlahidai Életmódközpont
kialakítása

Békéscsabai Gyülekezet

Fürj György

Uganda

Digitális Detox

Pestújhelyi Gyülekezet

Hatvani Tibor

Lowell Hargreaves

180 000

A korunk fiatalságát veszélyeztető
digitális eszközöktől való
függőségtől való szabadulás útja.

Pestújhelyi Életmód
program

Egy gyülekezeti evangélizációs
sorozat finanszírozása

100 000

100 000

150 000

Egészségnapok szervezése és
követő programokon
főzőtanfolyamok tartása,
metálhigéniás előadások tartása

Interneters weboldal:
BIBLIAI IGEMORZSÁK

Újpest Központ
Gyülekezet

Az útjára induló új Magyarországi
központ tervezési és közsimerté
válási folyamat elinditása.

480 000

A 2018-es évben a világ minden
részéről való havi látogatottsága
meghaladta a 16451 főt is, napi
szinten pedig elértük a 639 fő
legmagasabb látogatottságot.

Háló Sándor

540 000

FJK 2020

Fiatalok Jézusért
Konferencia

Az FJK egy fiatalok által
fiataloknak szervezett adventista
konferencia. Előadások,
szemináriumok és a találkozási
lehetőségek a résztvevő ifjak
számára.

Rajki János

200 000

Kórusevangélizáció

Új Advent Kórustársaság

Ócsainé Bartalos
Klára

Országszerte folytatjuk Az Isten
békessége című koncertjeink
sorát . Hajnalcsillag gyúlt fel
mottóval barokk zenei műsort
tervezünk

Lestár Rózsa
150 000

Egészségügyi misszió

Őrjárat gyülekezet/
HEPP (Healthy eathing,
plant priorí)

300 000

Egészség napok, főzősulik és
élemódklub szervezés több
helyszinen országosan.

Találkozás Jézussal tábor
2020. július

Találkozás Jézussal
Nemzetközi Alapítvány

Saját Jánosné

A Találkozás Jézussal tábor
szervezése 15 éve folyik és igen jó
tapasztalataink vannak évről-évre. A
tábor célja vendégeink és fiataljaink
döntésre hívása Jézus mellett,
valamint a hitben megfáradt
testvérek hitbeli megerősítése.
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