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Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

Megjelenik: havonta  XXI. évfolyam 9. szám

Áldás és élmény  
– a legjobb, ami lehet

Lelkésznők továbbképzése Montenegróban

Egyedülálló élményben volt részünk no-
vember 15–19. között Montenegróban, 
ahol lelkésznők és más szolgálatban levő 
testvérnők részére szervezett továbbkép-
zést a Transzeurópai Divízió. Számomra, 
aki először „repültem”, csak még külön-
legesebb volt az élmény: találkozni 110 
munkatársammal, akik munkájuk során 
hasonló kérdésekkel találkoznak és ha-
sonló problémákkal küzdenek, mint én 
magam is. Felemelő és megerősítő tapasz-
talat volt ez a néhány nap, hiszen nőként 
egy másik nézőpontból végezzük a szol-
gálatot.  

Mit jelent a női szolgálat? Elhívja-e 
Isten a nőket ugyanúgy, ahogy a férfiakat 
elhívja lelkészként?

Az igehirdetések során kutattuk a 
Szentírás ide vonatkozó útmutatását, igye-
keztünk választ találni arra a meghatározó 
kérdésre, hogy az olvasott szakasz csupán 
egy adott gyülekezet helyzetére vonatko-
zó tanács, vagy pedig egy általános elv, 
ami mindenkor, minden helyzetben és 
mindenkire érvényes. Ha erre a kérdésre 
megtaláljuk a választ, akkor az segít el-
igazodni az ilyen felvetésekben, mint: Mit 
jelent, hogy „a tanítást nem engedem meg 
az asszonynak...” (1Tim 2:12)?  

Lelkesítő volt a felismerés, hogy ami-
kor elhangzott: „Teremtsünk embert a mi 
képünkre...”, ez az Atya, a Fiú és a Szent-
lélek együttes döntése volt. Nem volt, és 
azóta sincs alá-fölérendeltség közöttük. 
Ha az emberpár Isten képmását tükrözi, 
nem lehet másképpen velünk sem. Ádám 
és Éva Isten kezéből kikerülve tökéletes 
egységben és egyenrangú személyként él-
ték meg a házasságukban a szerepüket. A 
feladatköröket természetesen adottságaik 
és képességeik szerint felosztották, ahogy 
ez ma is kívánatos.

A megbeszéléseknek 
ha tékony módja volt, hogy 
kisebb csoportokban beszél-
gettünk, választhattunk cso-
portot aszerint, hogy melyik 
téma érdekelt. Konfliktuske-
zelés, az egészséges határok 
megtartása,  időgazdálkodás 
és még sok más téma megvi-
tatására is sor került.

Szívből jött az éneklés. A színes bőrű  
testvéreink átütő érzései magukkal ragad-
tak minket, illendően visszafogottakat is.  
A kórust vezették, a zongora zengett, a 
szívünk repesett, mintha egy percre elfelej-
tettük volna, hogy ez még nem a menny…

Kirándultunk is. Meglátogattunk egy 
igencsak öreg olajfát. Azt mondják, 2000 
éves. Én elhittem. Talán másoknak is 
eszébe jutott, hogy már akkor is zöldell-
hetett ez a fa, amikor a Mester itt járt, a 
mi utainkat taposva. Lehet…

Az óváros szűk utcái a középkor han-
gulatát idézték. Visszarepültünk az időben 
és elképzeltük, hogyan is éltek az embe-
rek akkor. A sok színes ház, a macskakö-
ves utcák és a mosolygós helyiek vidám-
má tették a napunkat, főleg, mert az idő is 

jó volt a túrázáshoz. A parton hallgattuk a 
tenger zúgását, figyeltük a hullámok játé-
kát, és volt, aki színes kavicsokat gyűjtött.

Élményeket szereztünk, amelyek em-
lékként megmaradnak, és a nehezebb fel-
adatok, küzdelmek pillanatában felidézhe-
tőek. Úgy éreztük magunkat, mint amikor 
hintában ülve lassan megállnánk már, de 
valaki impulzust ad, és lendületet veszünk. 
A lendület energiával tölt fel, színeinket 
visszanyerjük, hogy ragyogó legyen a szol-
gálat, amit az Úrért és az Ő népéért tenni 
akarunk. Áldást kaptunk, amiért hálásak 
vagyunk neki és mindenkinek, aki ezért a 
konferenciáért tett valamit.

Kovácsné Bokor Sarolta

A magyar csoport asztalaA magyar csoport asztala

A továbbképzés résztvevőiA továbbképzés résztvevői

Fotók: Victor H
ulbert/ADAMS
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2019. október 17-én Szarvason, a Jókai 
utca 66/1 sz. alatt különleges esemény 
részesei lehettünk, amikor a szarvasi ima-
ház felszentelésére gyűltünk össze. 

Lélekemelő volt hallani a szarvasi ad-
ventisták történetét. Ahogy a  történések 
mozaikszerűen egymásba illeszkedtek, 
valamennyiünk számára kikristályosodott 
az isteni gondviselés. A magukban talán 
kevésbé jelentékenynek tűnő események 
mind-mind egymásba kapcsolódtak. Az 
idő távlatából szemlélve minden apró 
részletet egy gondos kéz szervezett, egy 
mindenre odafigyelő gondos tekintet irá-
nyított, egy tekintet, amely már a kezde-
tekkor előre látta  a véget.

Az első adventista testvér munkálko-
dása az I. világháború idejéből eredeztet-
hető. A háború poklában Borbély János ad-
ventistaként Isten szeretetéről tett bizony-
ságot. A háborút túlélve Dispiter János, 
volt katonatársával adventista közösség 
szervezésébe fogtak. Gyülekezési helyük 
ugyanezen a Jókai utcán állt, mindössze 
néhány épülettel távolabb a jelenlegi, 66/1. 
házszámtól! Az Úr sok-sok embert állított 
munkába: adventista hívőket, más fele-
kezetek képviselőit és  olyanokat is, akik 
még távol voltak a hittől. Sokszor ezek az 
emberek mit sem tudtak egymásról, de erő-
feszítéseik egy irányba mutattak.

Az az időszak, melybe már jobban 
belelátunk, Szabó László lelkész álmá-
val kezdődött, amit  folytattak  a térség-
ben dolgozó lelkésztársai. A Békéscsabai 
Gyülekezettől az Orosházi Gyülekezet 
vette át a szarvasi misszió feladatát. 

Nemcsak a lelkészek – 
Kormos Erik, Szabó Já-
nos, Kis István, Csalami 
László, Osvald László, 
Bicskei Róbert – dolgoz-
tak fáradhatatlanul, de 
áldozatos munkájukat presbiterek – Cson-
ka Zoltán, Pörneki Attila, Pörneki István, 
Rajki Antal, Rajki Attila,  Sárközi Géza – 
támogatták, sokszor erejükön felül. 

A rengeteg erőfeszítés „Az Úr csodá-
san működik” ének megvalósulása volt, 
hisz az emberi próbálkozások az isteni 
ütemterv részeivé váltak. 

Az imaház felépülése nem csak a 
szarvasiak öröme, de öröme a sok-sok 
testvérnek is, akik   nem adták fel a szar-
vasi misszió ügyét. A lehetetlen Isten se-
gítségével lehetségessé vált. 

Hegyes-Horváth Géza, a TET elnöke 
prédikációjában kiemelte, hogy az ima-
ház megépülése Isten kegyelmét, gond-
viselését példázza, de a szarvasi testvérek 
számára most kezdődik az igazi feladat: 
a misszió hirdetése Szarvas egész lakos-
ságának.

A város polgármestere, Babák Mihály 
kifejezte abbéli örömét, hogy van egy 
közösség Szarvason, mely a hit, remény, 
szeretet üzenetét hirdetve jótékony hatás-
sal lesz a város lakóira.

Nóbik Erzsébet, Szarvas nyugalma-
zott evangélikus lelkésze, aki korábban 
nem egyszer   saját lakásán adott gyüle-
kezőhelyet az adventista testvérek számá-
ra, ugyancsak a misszió szükségességét 
hangsúlyozta  Szarvas térségében. 

A feladat egy lelkes kis csapatra vár, 
amely a sok-sok tapasztalattal rendelkező 
Rajki Antal orosházi testvér áldozatos tá-
mogatásával, Dombi Sándor szarvasi test-
vér lelkiismeretes irányítása alatt, készen 
áll az elhívásra. 

Egy imaház avatása nem mindennapi 
történés. A felemelő alkalom részeseként  
valamennyien áhítattal csatlakoztunk a 
felszentelő litánia fenséges szavainak tol-
mácsolásához.  Megható volt az imaházat 
együttesen Isten kegyelmébe ajánlani, 
együttesen elköteleződni a szolgálatra. 
Látván a szarvasi testvérek első szeretettől 
áthatott lelkesedését, lélekben valameny-
nyien felemelkedtünk. Az ünnepélyessé-
get fokozták a Békés megyei Advent Kó-
rus által előadott énekek, a testvérek által 
elmondott szavalatok, melyek mind-mind 
a hálaadás kifejeződései voltak.  

Hegyes-Horváth Géza délutáni pré-
dikációjában is megerősítette: az ima-
ház tagjai számára az igazi munka most 
kezdődik. De a kis csapatnak nincs mitől 
félnie, az Úr nem hagyja őket magukra: 
„Istened, az Úr vonul előtted, mint emész-
tő tűz” –  hangzott zárásként bátorításul 
Isten  Igéje.

S.A.

„…jobb egy nap a te 
tornácaidban, hogysem  
ezer másutt…”
Imaházszentelő ünnepély Szarvason

Október 28-án, az őszi szünet első napján 
került megrendezésre az Adventista Teo-
lógiai Főiskola Újszövetségi Tanszékének 
szervezésében egy nagyon érdekes és 
igazán magas szintű, tudományos szim-
pózium, „Reformáció és Isten Igéje a 21. 
században” címmel.

E konferencia célja, egy hézag be-
töltése: egyházunkban a konferenciák, 
lelkészképzések, presbiter-továbbképzé-

sek, szinte minden esetben a gyakorlatra 
vagy az igehirdetés módszereire teszik a 
hangsúlyt. Mindig a „hogyan”-nal foglal-
kozunk, és csak nagyon ritkán a „mit” és 
„miért”-tel, pedig az Ige egyházának tar-
juk magunkat. Fontos elgondolkodnunk 
azon, hogyan igaz ránk ez a kijelentés a 
mai, változó világban!

Konferenciánkon jellemzően olyan 
egyetemi oktatók adtak elő, akik az Új-

Reformáció és Isten Igéje  
a 21. században
Tudományos szimpózium az Adventista Teológiai Főiskolán
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szövetség magyarázásával foglalkoznak 
és lelkészeket képeznek, valamint leg-
többjük tagja a Magyar Bibliatársulat Ala-
pítvány Szöveggondozó Bizottságának, 
így közvetlenül is rálátásuk van a protes-
táns magyar bibliaolvasási és értelmezési 
hagyományoknak. 

Előadónk voltak: prof. dr. Szigeti Jenő 
emeritus professzor; dr. Bácskai Károly, 
az Evangélikus Hittudományi Egyetem 
Újszövetségi Tanszékének adjunktusa; 
prof. dr. Enghy Sándor, a Sárospataki Re-
formátus Teológiai Akadémia Bibliatudo-
mányi Intézetének egyetemi tanára; dok-
torandusz Fenyvesi Péter, az Adventista 

Teológiai Főiskola oktatója; dr. Várady 
Endre, a Baptista Teológiai Akadémia 
főiskolai docense; doktorandusz Popovics 
Olivér, a Hetednapi Adventista Egyház 
Cseh-Szlovák Uniójának lelkésze Kas-

sáról és dr. Kormos Erik, az Adventista 
Teológiai Főiskola adjunktusa. Említette-
ken kívül dr. Pecsuk Ottó, a Károli Gáspár 
Református Egyetem docense és egyeben 
a Bibliatársulat Alapítvány titkára, aki 
külföldi kiküldetése miatt írásban bocsá-
totta rendelkezésünkre értékes előadását, 
amelyet prof. dr. Tokics Imre tolmácsolá-
sában hallgathattunk meg. 

Minden tanár a saját egyházában szer-
zett tapasztalatai alapján kifejtette, hogy a 
21. században közös felelősségünk a helyes 
hozzáállás Isten Igéjének forgatásához, a 
tudatos és meglapozott írásmagyarázati 
módszerek használata, amelyek a protes-

táns írásmagyarázat alapelvei, 
valamint felismerni a Biblia 
társadalomformáló szerepét 
ahelyett, hogy megengednénk, 
hogy a társadalom formálja át 
az egyházat, illetve az Igéhez 
való viszonyunkat.

Hála és köszönet az 
előadóknak, hogy elvállalták 
a konferenciai szereplést. Kü-
lön köszönet prof. dr. Tokics 
Imre testvérünknek, aki fárad-
hatatlanul vállalta a konferálás 
és összekötő szerepét, áhítatot 
is tartott, illetve egy előadást 
is továbbadott, a felkérésnek 

megfelelően. E mellett meg kell említeni a 
„főiskola stábját”, mindazokat, akik hozzá-
járultak a szervezéshez és a lebonyolításhoz.

A konferencia „telt házas” volt, ami 
azt jelenti, hogy a főiskola imatermében 

majdnem minden szék megtelt. Mindkét 
egyházterület lelkészei is szép számban 
képviselték magukat, valamint a hallgatók 
és érdeklődők.

Mindazok, akik érdeklődnek a téma 
iránt, az előadások szerkesztett, írott 
változatát az Adventista Szemle 2020/I. 
számában olvashatják majd, illetve az 
Adventista Teológiai Főiskola internetes 
oldalán (http://atf.adventista.hu/) visz-
szanézhetők az előadások eredetiben is!

Istené legyen a dicsőség, és hálaadás-
sal tekintsünk előre abban a reményben, 
hogy lehetőségünk nyílik jövőre is biblikus 
konferenciát tartani intézményünkben!

Dr. Kormos Erik

Különleges, ünnepi istentiszteletre gyűl-
tünk össze november 2-án a Kecskeméti 
Gyülekezetben, ahol 2 fiatal döntött úgy, 
hogy meghozza élete legfontosabb dönté-
sét: meghívja Jézust útitársnak életében. A 
gyülekezet apraja, nagyja lelkesen készült 
az alkalomra, s mint egy hangyabolyban, 
minden testvér lelki ajándékának megfele-
lően, szorgosan dolgozott, hogy ez a nap 
mindenki számára emlékezetes legyen. 

Igazán megindító volt hallgatni Laka-
tos Edit és Talmácsi Anna bizonyságtételét, 

amiből mindenki előtt nyilván-
valóvá vált, hogy Isten hogyan 
szólította meg, és hogyan vezet-
te őket mindeddig. A gyülekezet 
kórusa egyesülve a mennyei 
kórussal, vidám és evangélium-
mal teli énekekkel vitt közelebb 
minket a mennyhez.

Különleges, missziós isten-
tisztelet volt, ahol több mint 50 
vendég csatlakozott a gyüleke-
zethez. A sok kedves ajándék 
mellett igei, útravaló gondola-

tokat is kaptak az újjászületett fiatalok Ár-
vai Pálma és Deák Judit lelkipásztorok tol-
mácsolásából. A Szentírásból kibontakozó 
gondolatokból, a gazdag ifjú és Zákeus 
történetének párhuzamából megláthatták, 
hogy nem elég, ha valaki gyermekségétől 
megtartja a parancsolatokat, hanem szemé-
lyes, élő kapcsolatban kell lennie Istennel 
ahhoz, hogy üdvözüljön. Ezért bátorítást 
kaptak a fiatal keresztelendők, hogy ku-
tassák imával az Igét, hogy nagyon közel 
kerüljenek Istenhez.

A menny örül, amikor fiatal lelkek 
döntenek Isten mellett. Reméljük, hogy 
sok ilyen örömünnepnek lehetünk fül- és 
szemtanúi!

ÁrPa

Öröm volt a mennyben  
és Kecskeméten
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Október 31. és november 3. között került 
megrendezésre a Retro ÉS Napok Debre-
cenben. Na de miért retró? A válasz egy-
szerű! Debrecen az ÉS Napok „hazája”, 
hiszen innen indult el a rendezvény né-
hány egyetemista fiatal ötletének köszön-
hetően a 2000-es évek elején. 

A plenáris előadások alkalmával egy-
kori szervezők emlékeit, tapasztalatait vagy 
éppen vicces történeteit hallhattuk a kezde-
ti nehézségekről, az akkori ÉS Napokról. 

Az áhítatok fő témája a VisszatérÉS volt. 
A csütörtöki alkalmat Czeily Tibor nyitotta 
meg, pénteken Sitkei Zoltánt és Ősz-Far-
kas Ernőt hallhattuk, szombaton Palotás 
Kristóf és Csizmadia Róbert, vasárnap 
pedig Restás László beszélt a visszatérés-
ről. Visszatérni Istenhez, ha elszakadtál 
tőle, és várni a nagy visszatérést, amikor 
színről színre láthatod Őt. Az előadásokat 
az énekes csapat szolgálata és a sok közös 
éneklés tette még áldásosabbá. 

Jó volt látni a szombati nap alkalmá-
val, hogy a debreceni gyülekezet megtelt 
fiatalokkal, akik szolgálataikkal dicsérték 
Istent. Ének, fuvolaszóló, költemény, pró-
za, mind-mind közelebb vitték a hallgató-
ság szívét a Teremtőhöz. 

A hétvégén a lelki feltöltődés mel-
lett sor került a közös mozgásra, sportra 
is. Csapat (foci, röpi, floorball), illetve 
egyéni (bowling, billiárd) bajnokságok 
indultak, ahol a résztvevők és a szurko-
lók is sok izgalmas percet élhettek át. A 
bajnokságokon kívül örömsportra is volt 
lehetőség.

Esténként teaház fogadta a résztvevő-
ket, ahol jó társaság, finom tea, egy kis 
ropogtatnivaló és sok társasjáték segített 
abban, hogy a sport után beszélgess egy 
jót a régi barátokkal, ismerősökkel, és úja-
kat is szerezz.

Hiszem, hogy ez a hétvége feltöltő-
dést, erőt és motivációt adott a résztve-
vőknek a mindennapokhoz. Köszönjük 
a szervező csapatnak, hogy közösségben 
lehettünk egymással és Istennel!

KTA

Retró ÉS Napok Debrecenben

2019. október 26-án iCor – azaz ifibarát 
gyülekezeti képzési és régiós ifjúsági nap 
került megszervezésre Nyíregyházán. Az 
Isten közelségébe hívó, dicsőítő éneklést 
a következő heti országos rendezvényre, 
az ÉS Napokra összeállt zenész és énekes 
csapat vezette, melynek tagjai Hajdúhad-
ház-Debrecen-Nyírmeggyes gyülekezete-
iből jöttek. 

A képzésen, amelyet Palotás Kristóf 
ifivezető tartott, kiemelésre került, hogy 
az egyház jövőjét nagymértékben meg-
határozza az, hogy ma milyen mérték-
ben képesek közösen növekedni, fejlődni 
egy gyülekezetben az ott élő, valameny-
nyi generáció. A képzés komolyan felrá-
zott bennünket abban a tekintetben, hogy 
nincs idő sokat tervezgetni, meg várakoz-
ni. Most van itt az idő, hogy a minőségi 
gyülekezeti élet feltételeit megteremtsük: 
egészséges vezetési és mentoráló környe-
zetet biztosítsunk. Olyan gyülekezetet 
kell építünk, ahol az istentisztelet mai 
nyelven szólítja meg az embereket, ahol 
a szolgálatban mindenkinek megvan a he-
lye, és a vezetők nem azért vannak, hogy 

40 évig ugyanabban a pozícióban legye-
nek, hanem hogy a soron következőket 
kiképezzék a szolgálatra. A gyülekezet 
lelkésze és ifivezetője munkafüzeteket is 
kapott, hogy ez az értékes nap ne csak el-
méletben maradjon meg, hanem gyakorla-
ti lépésekhez is vezessen. 

A nap nem zárult le a képzéssel, ha-
nem folytatódott az esti ifivel, ahol közös 
pizzázás, pingpongozás és Pozitivity játék 
volt a program. 

Köszönjük a szervezőknek, résztve-
vőknek és a képzést megtartónak ezt a na-
gyon értékes napot! Reménységünk, hogy 
Magyarországon az adventisták közös-
sége hatást fog gyakorolni a társadalom 
minden szintjére, és azáltal, hogy ifibarát 
gyülekezeteink lesznek, javul közössé-
günk tagmegtartó ereje is. 

Cs.R.

iCOR képzés Nyíregyházán
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Október 18-tól 20-ig került megrendezés-
re a második bajai regionális ifjúsági hét-
vége, melynek címe és témája „Barátság 
és szabadság” volt. Második alkalommal 
készültek a fiatalok programokkal és érde-
kességekkel, hogy a vendégek egy remek 
élménnyel gazdagodhassanak. A résztve-
vők péntek estétől vasárnap délelőttig él-
vezhették a Bajai Gyülekezet és a fiatalok 
vendégszeretetét. 

A péntek esti első áhítatot a helyi gyü-
lekezet lelkésze, Kis István tartotta, aki 
megalapozta az egész hétvége meghitt 

hangulatát. A szombati és 
vasárnapi napon pedig Palo-
tás Kristóf szólta Isten Igéjét. 
Kristóf a hétvége folyamán 
felfrissítő gondolatokkal látta 
el a fiatalokat, és dolgozta fel 
a hétvége témáját.  

A vendégek szórakoztatására külön-
böző programokkal készültek a szervezők. 
Volt csoportos beszélgetés, dalszövegírás, 
éneklés, kvízek, társasjáték és sportolás 
is. A hangulat az egész hétvége folyamán 
remek volt, ezt a rengeteg fénykép és visz-

szajelzés is igazolja. Az egész gyülekezet 
nagyszerű munkát végzett, mindenki segí-
tett, ahol csak tudott. 

Egy nagyon áldásos alkalom volt ez 
a hétvége, és remélhetőleg jövőre megis-
mételhetjük!

Schüszler Dávid

Barátság és szabadság
Regionális ifjúsági hétvége Baján

Regionális ifjúsági nap volt november 
16-án Nemesvámoson. A körzet fiataljai 
Istent dicsőítő énekekkel hangolódtak 
az igei gondolatokra, amelyeket Palotás 
Kristóf közvetített számukra. A hétvége 
témája a „Te vagy az Istenem!” címet 
kapta, és olyan kérdéseket vetett fel, 
mint hogy miért élünk? Miben hiszünk? 
Miért vagyunk egyáltalán keresztények? 
Tudjuk-e mit jelent Jézus követése? Az 
adventista identitásunk meghatározó kér-
déseit feszegette. Megörökölt hitünket ké-
pesek vagyunk-e élő, igaz hitté alakítani? 

A délutáni 
alkalmon pedig 
lehetőség volt 
ezeknek a fon-
tos kérdéseknek 
a megválaszolá-
sára, az identitás 
elmélyítésére és ennek az áldásos szom-
batnak a lezárására, amely során min-
denkinek sikerült elmélyíteni kapcsolatát 
Istenével. Estére pedig csapatépítésként 
egy közös sportolásban vehetett részt 
mindenki. 

Hálásak vagyunk Istennek azért, hogy 
ilyen sok fiatal van a régióban, és köszön-
jük neki a közösség megtartó erejét!

Paska Kövesi Anna

Te vagy az Istenem!
Regionális ifjúsági nap Nemesvámoson

Az Adventista Teológiai Főiskola Hall-
gatói Önkormányzata képviseletében ok-
tóber 31-én, csütörtökön érkeztem meg 
Incze Zoltán hallgatóval a Debrecenben 
október 31–november 3. között megren-
dezett eseményre. A részvételünk első 
napja még csendesen telt. Az egyetlen fi-
gyelemfelkeltő jel csupán a pulóverünkön 
díszelgő ATF embléma volt.

Azon az estén a programokon való 
részvétel után egy rövid terepszemlét és 
az illetékes vezetőkkel tartott konzultá-
ciónkat követően stratégiai megbeszélést 
folytattunk egymás között. Ennek eredmé-
nyeként péntek reggel a gyülekezetben, a 
szószék előtti pódium mellett felállítottuk 
a mi kis standunkat. A rollupot kihúz-
tuk, az ajándék reklámtárgyakat kitettük. 
Ugyanakkor a pulóverünk segítségével 
is folyamatosan reklámoztunk a főisko-
lát, valamint a csütörtök délelőtti plenáris 
alkalmával Moldvai Márk ismertette az 

ajándéktárgyakkal kapcsolatos informáci-
ókat a fiatalok számára. 

Szombaton, a délelőtti plenáris alkal-
mával ismét Moldvai Márk volt az, aki 
bemutatta  a főiskolát a résztvevőknek, 
akik pozitívan fogadták az Adventista 
Teológiai Főiskola  kezdeményezését.

A gyülekezetben szórólapokkal is 
hirdettük iskolánkat, melyek több fiatal 
figyelmét is felkeltették, így jó párszor 
tartottunk személyre szóló és részletesebb 
konzultációt az érdeklődő fiataloknak.

Nagy sikert aratott továbbá a szom-
bat esti „Protein Csokikrém” elnevezésű 
programunk. A fiatalokat nagy örömmel 
töltötte el, hogy valami finomat ihatnak, 
ami nem csak hogy nagyon egészséges, 
de az italt ráadásul egy hiteles személytől 
kaphatták kézhez.

A programot tovább színesítette Mt 
7:7–8 verseinek felolvasása, vagy fejből 
felmondása, amivel a fiatalok taníthattak 

engem és magukat is arra, hogy kérni jó! 
Aki türelmesen felolvasta a szöveget, és 
visszahallgatta tőlem, cserébe kapott egy 
adag shaket.

Egy nagyon szép és tartalmas hétvé-
gét tudhattunk magunk mögött az ATF 
képviseletében, melynek köszönhetően 
sokkal gazdagabbá és bölcsebbé lehettünk 
a fiataljainkat és a jövőbeli terveinket il-
letően! Köszönöm szépen a támogatást 
mindenkinek, aki részese volt ennek a 
sikernek!

MMB

ÉS Napok, ATF hallgatóként

Az  Adventista  félóra   

következő  műsorát   

december  27-én,  pénteken,   

13.30-kor  sugározza   

a  Kossuth  Rádió.
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Cserkészálmok
Pár évvel ezelőtt álmodtunk valamit. Azt ál-
modtuk, hogy amit gyerekként és fiatalként 
egykor a cserkészetben átéltünk, azt a saját 
gyerekeinknek is meg kell adnunk. 

Halljuk, figyeljük a statisztikákat – a fiata-
lok 50%-a eltűnik a gyülekezeteinkből; a fiúk 
különösen veszélyeztetettek, mert leggyakrab-
ban nem tudnak gyökeret ereszteni közöttünk, 
szinte a cserkészet az egyetlen, ami az érdek-
lődésüket is felkelti és krisztusi alapelveket is 
tanít. Mindezek ott motoszkáltak a fejünkben, 
mígnem elhatározásra jutottunk. Cserkészcsa-
patot kell alapítanunk Kecskeméten! Persze 
fogalmunk sem volt, hogyan kell azt csinálni. 
Egyet azonban tudtunk, Isten nélkül egy lépést 
sem teszünk, így az esélytelenek nyugalmá-
val vártuk, hogy nyíljanak, azok a bizonyos 
kapuk. És nyíltak! Csatlakoztunk egy „men-
tor” csapathoz, akik újból bevezettek minket 
a cserkészkedés rejtelmeibe, átadták nekünk 
a tudást, a lelkesedést, mutatták az utat és 
tanácsoltak. Közben éreztük és láttuk az Úr 
vezetését. A gyülekezetünkben levő, egykor 
cserkészkedő fiatal felnőttek vezetésével őr-
söket alakítottunk, bevontuk a gyülekezetbe 
járó gyerekeket és azok barátait, és elkezdtünk 
cserkészprogramokat szervezni nekik. 

2017. november 11-én rajjá alakultunk 
a mentor csapatunk szárnyai alatt, és 2019 
novemberében beadjuk a csapatalapítási ké-
relmünket a Magyar Cserkészszövetséghez. 
Jelenleg 31 tagú a rajunk, ebből 29-en már 
kiscserkész ígéretet vagy cserkészfogadalmat 
tettek. Négy működő őrsünk van, 5 felnőtt 
tag, 7 végzett őrsvezető és 1 segédtiszt. A 
gyerekek 35%-a nem gyülekezetbe járó, de 
a túrákon, játéknapokon, segélyprogramon, 
cserkész istentiszteleten, táborban ott vannak 
közöttünk. Hisszük, hogy értéket tudunk át-
adni; hisszük, hogy a kisközösségi forma, a 
játszva tanulás, a természet és Isten szerete-
tére nevelés mind hozzájárul a céljaink meg-
valósulásához. 

A 2019-es évben is 
rengeteg olyan program 
volt, ami erősítette a mi 
kis közösségünket.  A 
heti vagy kétheti őrsi 
foglalkozások mellett 
részt vettünk áprilisban 
a Glow-túrán Várgesz-
tesen, májusban Zebe-
gényben egy 3 napos 
portyán, júliusban Eger-
bocs mellett egy felejthe-
tetlen nomád cserkésztá-
borban, és augusztusban 
néhányan eljutottak közülünk is Angliába, 
az adventista szervezésű Camporee-re. 

Augusztus végén mindig összeülünk és 
megálmodjuk a következő évet. Ekkor ha-
tároztuk el, hogy megtesszük a szükséges 
lépéseket, hogy önálló csapattá alakulhas-
sunk. Sokat gondolkodtunk a csapatnéven 
is. Szerettünk volna egy olyan férfi, adven-
tista úttörőt választani, aki példaként állhat 
előttünk nem csak hitében, de a természet 
iránti szeretetében is. Így a választás végül 
egy hajóskapitányra, Joseph Bates-re esett. 
A november 9-i cserkész istentiszteleten az 
ő életének főbb eseményeit ismerhettünk 
meg Árvai Tamás történész-lelkész testvé-
rünk segítségével, sőt a gyerekeknek még 
az esti meseerdő egyes állomásain is az ő 
életének jelenetei elevenedtek meg. A raji 
„születésnapunk” mindig egy kiemelt ese-
mény az éves naptárunkban. Most is egész 
napos programmal készültünk erre a szom-
batra. A gyerekek a 11 órás istentisztelet és 
közös ebéd után térképes bibliai akadály-
pályán, meseerdőn és közös tábortűzön ve-
hettek részt. Még a csöpögő eső sem szegte 
kedvünket. A másnapra hirdetett játék, sport 
és érzékenyítő napot ugyan elmosta az eső, 
de a következő vasárnap bepótoljuk. 

A közösségi alkalmainkat próbáljuk vál-
tozatosra megalkotni. Október 23-án (mond-
hatni nyári melegben) a Mátrában túráztunk 
több mint negyvenen. Összesen 9 autóval 
érkeztünk Mátrafüredre, ahol őrsönként 

más-más útvonalat kellett bejárni, életko-
ruknak megfelelően. A legkisebbeknek 4-5, 
a kicsit nagyobbaknak 6, míg a legnagyob-
baknak és a felnőtt őrsnek 12 km-t kellett 
teljesíteni megadott idő alatt. Persze közben 
őrsi feladatokat kellett kreatívan megolda-
ni, többek között egy frappáns versikével 
kellett visszaérkezniük a találkozópontra. 
Jólesett utána a pihenés, mindannyian szép 
emlékekkel tértünk haza. 

A decemberi raji kihívás az idősekhez 
kapcsolódik majd. Tavaly értelmileg aka-
dályozott gyerekeknek próbáltunk örömet 
okozni énekkel, ajándékcsomaggal, báb-
bal, idén pedig 1-1 idős testvérünkhöz fo-
gunk ellátogatni szintén ajándékkal, verssel, 
énekkel. Az egyik fő célunk a szolgálatra 
nevelés, ezért ebben az évben több „szolgá-
lati” lehetőséget kell őrsönként és egyénileg 
találniuk a cserkészeknek. 

Köszönjük az Úrnak a nyíló kapukat, 
amiken igyekszünk hittel belépni; köszön-
jük az őrsvezetők lelkes részvételét; köszön-
jük a Kecskeméti Gyülekezet szeretetét és 
támogatását; és bátorítunk mindenkit, hogy 
aki teheti, alapítson egy cserkészcsapatot.  
Megéri! A kezdetektől mostanáig végigkö-
vethetitek a cserkészeink életét a Kecskemé-
ti Kova Cserkészraj Facebook oldalon. 

Ambrus Gyöngyi (rajvezető)

„Lefelé tartunk, mondják. De biztatón 
ragyog/felénk Isten mosolya: Ne félj, pajzsod 
vagyok!/Fáradt gyermeket hordoz az erős 
égi kéz./Szólit. Szava színarany és édes mint 
a méz./Mit bánkódjam, ha szívem Isten állítja 
meg,/S vár az az ország, ahol senki se lesz 
öreg!” (Túrmezei Erzsébet)

Megbecsülés, öröm, hála, szeretet, szolgá-
lat – mindez jelen volt minden résztvevőben 
e csodás ünnepen, mikor idős testvéreinket 
köszöntöttük és emlékeztünk azokra is, 
akik már nincsenek köztünk. Példájuk ve-
lünk van, felnézünk rájuk, hisz olyan sok 

mindenért hálásak vagyunk nekik! Ünnepé-
lyünk – melyen szolgáltak idősek, fiatalok, 
gyermekek – arról szólt, hogy emeljünk fel 
fiatalt, időset egyaránt, hisz így tud igazi kö-
zösséggé válni a gyülekezet.

Ifjúságunk – a finomságok mellett – 
csodás ajándékkal kedveskedett: egy doboz-
kába „zárt”, havonkénti bátorító szövegek-
kel, „Fontos vagy nekünk!” címmel.

Az Igéből lelkészünk, Bihari Csaba szólt 
és arra biztatott, hogy tanítsuk, segítsük a 
mellettünk lévő tagokat, hogy azzá formálód-
hassanak, akivé Isten akarja, hogy legyenek, 
és ez tegye örömtelivé a szolgálatunkat.

Együttlétünket jó beszélgetésekkel „fű-
szerezett” szeretetvendégséggel zártuk. Há-
lát adunk Urunknak, hogy jelenlétetek és 
példaadásotok által is ilyen gazdagon meg-
áldotta közösségünket. Köszönjük, hogy 
vagytok!

Kovács Zsuzsa

Hála idős felebarátainkért! 
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Szeretettel hívunk és várunk minden érdek-
lődőt és zenét kedvelőt, az alábbi helyszí-
nekre. 

Az Új Advent Kórustársaság fellépésé-
vel a december 1-jén, vasárnap, 17.00 órai 
kezdettel a Rózsa Művelődési Házban 
(1181 Bp., Városház u. 1–3.) megren-
dezendő koncerten két, igen nehéz 
sorsú család részére gyűjtünk adomá-
nyokat. 

December 15-én, a Fehérgyar-
mati Művelődési Házban (4900 Fe-
hérgyarmat, Szt. István tér 2.) súlyos 

betegséggel küzdő család(ok) támogatására 
szervezünk színvonalas koncertet. A telepü-
lésen immár 6. alkalommal kerül megrende-

zésre a nehézségekkel küzdő embertársaink 
életminőségének javítását célzó jótékonysá-
gi esemény.

December 19-én, csütörtökön, 16.30 
órai kezdettel az EURO-PROFIL Kft. eme-

leti nagyter-
mében (1173 
Bp., Határ-
halom u. 4.) 
szervezendő 
koncerten – 
fellépő a Cse-
mete Gyer-
mekkórus és 
C s e n g e t t y ű 
Zenekar – a 
g y ó g y k e z e -
lésre szoruló, 
Telkibányán 
lakó Petike 
lesz a kedvez-
ményezett.

Akik sze-
retnék támogatni a fentebb említett csalá-
dokat, de személyesen nem tudnak eljön-
ni, adományaikat befizethetik az ADRA 
segélyezési bankszámlájára: 11707024-
20430928; megjegyzés: „Pestlőrinci prog-

ram” és/vagy: „Peti, Telkibánya” és/vagy 
„Fehérgyarmati program”.

Lőrincz Melinda
ADRA munkatárs

Szeretettel értesítjük kedves Testvérein-
ket, hogy 2019. december 10-én a Heted-
napi Adventista Egyház év végi hálaadó 
istentisztelete miatt az Advent Kiadó 
ZÁRVA lesz. Kérünk mindenkit, aki ol-
vassa az értesítést, ossza meg a gyüle-
kezetének tagjaival, nehogy bárki hiába 
fáradjon ezen a napon a kiadóba. 

Értesítünk továbbá minden kedves 
Olvasót, hogy 2019. november 25-től 
2019. december 20-ig év végi, nagy 
könyvvásár lesz, több tucat könyvünk 
árengedményesen kapható majd. Figyel-
jétek a webáruház árlistáját! 

Köszönjük figyelmeteket. Kívánunk 
szép perceket a könyvek mellett!

Egerváriné Kökényes Zsuzsa
ügyvezető igazgató

Az Advent Kiadó 
értesítése

Tervezett jótékonysági koncertek

Szeretettel ajánljuk kedves testvéreinknek  
A NAGY KÉRDÉSEK sorozat három köte-
tét. Mind a három kis könyv a legidőszerűbb 
kérdésekkel foglalkozik, amelyek ma a leg-
különbözőbb emberek érdeklődését felkeltik.

Az első a CSALÁD. Manapság ez az 
egyik legégetőbb kérdés: Idejétmúlt intéz-
mény? Ha nem igaz, hogy idejétmúlt, akkor 
mit lehetne tenni, hogy a lehető legjobban 
működjön? Hogy a saját boldog és kedves 
„fészkének” érezze nő, férfi, gyerek? – Ha 
testvéreink látnak környezetükben megbicsak-
lott családi helyzeteket, szomorú vagy tanács-
talan családtagokat, tétova férjeket, felesége-
ket vagy szülőket, adják oda ezt a kis könyvet, 
amely arra hivatott, hogy segítsen. 

A második a TÁRSADALOM. Akár-
mennyire igyekeznek kormányok, állami 
szervek, hogy a társadalom, amelyben a je-
lenkorban adatott élnünk, kényelmes, „élhető” 
legyen, mégis vaknak kell lennünk, hogy ne 
lássuk: bajok vannak. Mit tehetünk? Mi tar-
tozik a mi hatáskörünkbe? Természetesen el-
sősorban saját magunk: a magatartásunk lehet 
jó példa, lehet „építő”, lehet a fény, a szeretet 
és szívélyesség melege. Lehet azonban önző, 
önpusztító és másokat is gyötrő, veszélyeztető. 
Melyik réteghez akarunk tartozni? Ha segítő-
készség van bennünk, akkor hogyan fogjunk 

hozzá? Milyen lépé-
seket tegyünk, hogy hasz-
nossá lehessünk? És ne feledkezzünk meg 
arról, hogy a jelenségek mit mutatnak: milyen 
jövő felé sodródunk? – A könyvecske igen jó 
lehetőség, hogy bizonyságát adja annak, hogy 
Isten és a Szentírás mit mond az emberek kö-
zösségéről, és egyházunk hogyan lát ebben a 
kérdésben, és melyik az a kipróbált, legjobb 
út, amelyet ajánlhat. 

A harmadik: EURÓPA A VÁLTOZÁ-
SOK VIHARAIBAN. Mi volt a legnagyobb 
esemény Jézus Krisztus mennybemenetele óta, 
amely akkora „vihart” kavart, akkora változást 
idézett elő, mint a kereszténység elindulása? 
Ezt az eseményt a „Nagy Reformáció” névvel 
illetjük. Hogyan hatott a reformáció az egyhá-

zi életre? Milyen hatást gyakorolt Európa mű-
vészetére? Tudományos életére? A nemzetek 
életére? A nemzeti nyelvek fennmaradására? 
Szabad-e megfeledkezni arról, hogy a ma már 
akárki számára elérhető Biblia akkortól kezd 
megszabadulni a latin nyelv bezártságából és 

indul el, hogy a földön élő min-
den ember hozzájuthasson az 
„élet kenyeréhez”? Állandóan 
emlékeznünk kell erre, hiszen, 
bár embereket küldött Isten, 
nagy személyiségeket készte-
tett, de minden mögött Ő áll: a 
teremtő és megváltó Hatalom. 
A „nagy kérdés” pedig: Hová 
tartottak a reformátorok? Merre 
tartsunk mi? Hiszen Európa, mint 
látjuk, a „változások” új „viharát” 
éli. Mi a fontos számunkra: Egy 

minden kényelemmel ellátott mikrovilág, a 
klímaváltozással, terrorizmussal, eszement 
rohanással meggyötört földön, vagy egy örök-
kévalóság a világegyetem Urával? – Ajánljuk 
testvéreinknek, hogy adják ajándékba gondol-
kodó, válaszokat kereső embertársaiknak.

A kis könyvek ára darabonként 360 Ft. 
A könyvvásár idején (november 25. és de-
cember 20. között) azonban a HÁROM 
KÖTET EGYÜTTES ÁRA: 900 Ft. Meg-
rendelhető, megvásárolható az Advent 
Kiadónál.

Egerváriné Kökényes Zsuzsa

Egy nagyszerű karácsonyi ajándék!
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Az ADRA Alapítvány „Élet lehelete” 
programja is meghívást kapott a novem-
ber 10-én Budapesten, a Kőrösi Kőbányai 
Kulturális Központban megrendezett Vi-
talitás Napjára. Az Alapítványt Szőkéné 
Juhász Ibolya ADRA önkéntes és BLS 
instruktor képviselte, aki szakszerűen 
mutatta be az érdeklődőknek az alapszin-
tű  újraélesztés gyakorlatát és adta át  a 
szükséges elméleti tudást. 

A bemutató leginkább a  fiatal- és kö-
zépkorú hölgyeknek, valamint az általá-
nos iskolás gyermekeknek keltette fel az 
érdeklődését, akik az Ambu babán ki is 
próbálhatták az újonnan szerzett ismerete-
ket. E programunk szélesebb körű ismer-
tetésének lehetőségét ezúton is köszönjük 
a szervezőknek!

Lőrincz Melinda
ADRA munkatárs

AdventInfo – a Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja. Kiadja a Kommunikációs Osztály. Megjelenik havonta nyomtatott és internetes 
formában. Felelős kiadó és főszerkesztő: Ócsai Tamás unióelnök. Szerkesztő: Kiss Virág. Területi felelősök: Kis István (DET), ifj. Szőllősi Árpád (TET).

Internetes szerkesztő: Törőcsik Ábel. Szerkesztőség: 2119 Pécel, Ráday u. 12.; Tel.: (28) 547–360; Fax: (28) 452–229
Híranyagokat, észrevételeket az adventinfo@adventista.hu e-mail címre vagy levélben, faxon a fenti elérhetőségeken várunk.

A D R A  h í r l e v é l

2019. november 16–17-én az Élet lehe-
lete programunk oktatói gárdájának szer-
veztünk egy találkozót, ahol az alapszintű 
újraélesztést oktató önkénteseinknek lehe-
tőségük volt a tapasztalatcserére, illetve a 
program további lehetőségeinek átbeszé-
lésére. Ez alkalommal a kihívásokról is 
szó esett, és a meglévő tapasztalatok fel-
dolgozásával a továbblépés, fejlődés te-
kintetében is lépéseket tudunk majd tenni.

A 12 instruktor munkája nyomán ed-
dig 7 intézményt és 1500 személyt értünk 
el a programmal, mellyel kapcsolatban 
az Alapítvány pályázatot írt ki, melynek 
beadási határideje 2019. november 30. 
Törekszünk arra, hogy az életmentés szó 
szoros értelemben vett gyakorlatát minél 
több emberhez juttassuk el.

Sitkei Zoltán
ügyvezető igazgató

BLS INSTRUKTOROK találkozója

Vitalitás Napja

Az ADRA Alapítvány Élet lehelete prog-
ramja is meghívást kapott a november 10-
én Budapesten, a Kőrösi Kőbányai Kul-
turális Központban megrendezett Vitalitás 
Napjára. Az Alapítványt Szőkéné Juhász 
Ibolya ADRA önkéntes és BLS instruktor 
képviselte, aki szakszerűen mutatta be az 
érdeklődőknek az alapszintű  újraélesztés 
gyakorlatát és adta át a szükséges elméleti 
tudást. 

A bemutató leginkább a fiatal- és kö-
zépkorú hölgyeknek, valamint az általá-
nos iskolás gyermekeknek keltette fel az 
érdeklődését, akik az Ambu babán ki is 
próbálhatták az újonnan szerzett ismerete-
ket. E programunk szélesebb körű ismer-
tetésének lehetőségét ezúton is köszönjük 
a szervezőknek!

Lőrincz Melinda
ADRA munkatárs

Szolgálat a Baba-Expo rendezvényen

Az ADRA Alapítvány 2019-ben útjára  
indított oktatásfejlesztési programja, az 
Élet lehelete keretében várja minda-
zok jelentkezését, akik szívesen vállalkoz-
nak arra, hogy oktatási intézményekben az 
alapfokú újraélesztés elméletét és gyakor-
latát átadják. 

A tevékenységhez szükséges tanfo-
lyam díját az Alapítvány átvállalja, a meg-
felelő szakmai háttér és eszközök biztosítá-
sával együtt. 

Jelentkezés és további információ:  
cd@adra.hu, +3630 269 5689

ADRA Alapítvány

F e l h í v á s


