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A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja  2020. március 28.

Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

Megjelenik: havonta  XXII. évfolyam 3. szám

Válságos időkben élt Pál apostol is. A 
bőrén tapasztalta a felsorolásban szerep-
lő élethelyzetek minden fájdalmát. Bárki 
megjósolhatta volna, hogy előbb-utóbb 
összetörik és feladja. Ehelyett hitvallást 
fogalmazott meg: „Ki választana el min-
ket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, 
vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy 
éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszede-
lem, vagy fegyver? … De mindezekben di-
adalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. 
Mert meg vagyok győződve, hogy sem ha-
lál, sem élet, sem angyalok, sem fejedel-
mek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem 
hatalmak, sem magasság, sem mélység, 
sem semmiféle más teremtmény nem vá-
laszthat el minket Isten szeretetétől, amely 
megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunk-
ban” (Róm 8:35–39).

Pált értjük, de a saját helyzetünket 
még nem. Itt vannak a kérdéseink, amit 
nem rejtünk a szőnyeg alá: 

1) Miért foglalkozunk a témával? A 
Hetednapi Adventista Egyház elkötelezett 
az egészség védelme mellett. Nem sok 
olyan egyház van a földön, ahol a hitel-
vek között szerepelne ilyen tanítás. Az 
élet Isten ajándéka és mindent meg kell 
tennünk a prevenció érdekélben. Ezért a 
Biblia tanításaival összhangban az egy-
ház mindenben támogatja az ország ve-
zetésének/intézményeinek erőfeszítéseit a 
járvány megfékezésében és arra hívjuk a 
tagjainkat, hogy ugyanezt tegyék. 

2) Nincs-e túlreagálva a helyzet? 
Egyre több megjegyzés érkezik arról, 
hogy az influenzajárványhoz képest a 
mostani sem veszélyesebb, tehát ne fog-
lalkozzunk vele. Az összehasonlításnak 
több szempontból sincs értelme. Először 
is azért, mert egy múlt évi, lezárt járvány 
áldozatainak számát nem lehet összevetni 
egy folyamatban lévő történéssel. Nem 
tudjuk felmérni, hogy mikor lesz vége és 

milyen következményekkel maradunk. A 
járványban emberek ezrei halnak meg, 
ami akkor sem hagyhat közömbösen, ha 
máskor és más járványok idején is történt 
hasonló. Azt tanuljuk Jézustól, hogy ha 
egy embert megmenthetünk, akkor indul-
junk el érte az éjszaka közepén is, amikor 
biztonságban hagytuk a 99-et. Ezenkívül 
ennek a járványnak messze ható követ-
kezményei lehetnek a világgazdaságra, 
aminek a hatását nem lehet megbecsülni. 
Ilyen helyzetben az egyház, amelyik sze-
retné visszatükrözni a Megváltó jellemét, 
nem a számokkal kell foglalkozzon, ha-
nem az emberekkel. 

3) Mennyit ér, amit mi tehetünk? So-
kakban félelmet és bizonytalanságot kelt 
a járvány kezelése. A gyógyszerekhez és 
gyors megoldásokhoz szokott világ szá-
mára furcsa, hogy nincs más eszközünk, 
csak a higiéné és a karantén. De Isten né-
pét ez ne lepje meg, mivel évtizedek óta 
tanítjuk, hogy a Biblia részeként ismert 
egészségügyi kódex (Mózes könyvei) ma 
is megállja a helyét, mert Isten ihlette. 
Azok között kell lennünk, akik bíznak 
Isten 3500 évvel ezelőtt kinyilatkoztatott 
tanácsaiban, és elsőkként példát mutatunk 
azok alkalmazásában. Nem vallana ránk 
és nem lenne összhangban az eddig hirde-
tett meggyőződésünkkel, ha a gyülekeze-
teink valamilyen babonás hittől vezérelve 
Isten egészségügyi törvényei fölé helyez-
nék magukat. A Biblia sehol nem tanítja, 
hogy az Istenben való bizalom feljogosít 
könnyedén venni az egészségőrzés tör-
vényeit. Ezért kérünk mindenkit, tekint-
se küldetésének példát mutatni a járvány 
megfékezésében. Nem lenne jó senkinek, 
ha az adventisták fertőző gócponttá vál-
nának. Ezért kérünk mindenkit a körlevél-
ben szereplő egyszerű lépések betartására. 

4) Csak fizikai dimenzióban van 
dolgunk? Nem. Az ima Isten gyermekei 

számára óriási lehetőség. Ezt a bolygót 
Sátán támadja és pusztítja. Az a célja, 
hogy minél többen eltávozzanak, mielőtt 
találkoznának az evangéliummal. Tudja, 
hogy kevés ideje van. Imádkozzunk azért, 
hogy Isten fékezze meg ezt a rombolást. 
Imádkozzunk azokért, akik küzdenek ez-
zel a betegséggel és az egészségügy dol-
gozóiért, akik nagy nyomás alatt próbál-
nak helytállni. A járványhelyzet sokakban 
félelmet kelt. Talán alkalmas idő megosz-
tani a reménységünket az eljövendő or-
szágról. Bátorítsunk az Igével! A riogató 
„evangelizáció”, a történések azonnali 
elhelyezése a végidős események általunk 
készített térképén, nem evangélium. A be-
tegek és esetleg a gyászolók vigasztalása 
az egészségügyi missziónk része E. G. 
White szerint. Ott van a kezünk ügyében 
egy nagyszerű eszköz, amelynek segítsé-
gével karantén idején is meglátogathatunk 
bárkit az otthonában. Budapesten, a kínai 
misszionárius házaspár a járvány kitörése 
óta Messengeren keresztül istentisztelete-
ket, bibliaórákat, keresztségi felkészítése-
ket tart. Azt mondják, több érdeklődő van, 

Túlreagáljuk-e keresztényként  
a koronajárványt?
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A vírus nem kíméletes! Aki az útjába ke-
rül, azt megragadja, ha tudja. 

A félelem ilyenkor jogos és még hasz-
nos is. Ha valaki nem fél, azzal megeshet, 
hogy felelőtlenné válik, hiszen nem fél. A 
félelem a bűn világának a jellemzője, de 
bizonyos mértékig hasznos, mert józanság-
ra késztet. Ha van bennük némi egészséges 
félelem, akkor betartjuk a Biblia alapvető 
egészségügyi tanácsait és élünk a mai kor 
teremtette nagyszerű lehetőségekkel is, a 
fertőtlenítést, a tisztálkodást még alaposab-
ban, rendszeresebben gyakoroljuk.

A félelem megvéd a felelőtlenségtől, 
tehát jó. Még abban is segít, hogy példa-
adóak legyünk gyerekeink, unokáink előtt, 
de szélesebb körben is, a szomszédok kör-
nyezetében is, akikkel csak találkozunk.

A félelem tehát a segítségünkre is le-
het, viszont az ellenkezője is előfordulhat 
– rombolhat is. Tönkre is teheti az ember 
életét. Ugyanaz az érzés, de a hatása attól 
függ, hogyan kezeljük a félelmünket! 

Mégis mi a döntő? Most az új korona-
vírus eseténél maradva: mitől függ, hogy 
segít-e a félelmem vagy rombol? 

Nézzünk ehhez egy bibliai történetet, 
hogy megtaláljuk a választ. Mk 4:35–41 
verseiben a tenger lecsendesítésének a 
történetét találjuk. Jézus és a tanítványok 
át akartak menni csónakkal Kapernaum 
vidékéről a Gadarenusok területére. Jézus 
kiadta a feladatot, beszálltak a csónakokba, 
a Mester fáradt volt, elaludt az egyik hajó 
hátsó részében, míg a tanítványok arról be-
szélgettek, mit tanított Jézus az emberek-
nek, hogyan gyógyította meg a betegeket, 
milyen csodáknak voltak tanúi.

Hirtelen nagy szél kerekedett, komoly 
fenyegetést jelentett az erős vihar. Meg-
ijedtek, de a félelem segítette a tanítványo-
kat, hogy igen nagy buzgalommal mentsék 
az életüket: rátermetten tették, amit csak 
lehetett. Igen ám, de a vihar egyre erősö-
dött, és egy idő után látták, hogy ennek 
fele sem tréfa. Sokkal több víz csapott be 
a hajókba. Ekkor a félelmük még mindig 
a segítségükre volt, mert az egyiküknek 
eszébe juttatta, hogy mostantól kezdve 

nem lehetnek tapintatosak Jézussal, fel kell 
ébresszék. Azonban a félelem ennél a pont-
nál érdekes fordulatot vett. Idáig segíttette 
őket, de ahogy látjuk, amint változott a vi-
har, a hullámok intenzitása, talán a tanítvá-
nyok szívében, gondolkodásában is valami 
megváltozott. Mégis mi? 

Mintha a félelem ennél a pontnál el-
lenük fordult volna?! Eddig csodálattal, 
tisztelettel gondoltak Jézusra, nem akarták 
zavarni, hadd aludjon, hiszen egész nap 
látták, csodálták a tanítását, a gyógyítása-
it! Figyelték, ahogyan az élet átláthatatlan 
kérdéseit olyan világossá és egyszerűvé 
tette, ahogyan a gyógyíthatatlan betegsé-
geket egyszerűen csak eltüntette a beteg 
testéből. Aludnia kell, hiszen látjuk milyen 
fáradt! 

Látni, hogy ekkor nemcsak a vihar 
lett erősebb, hanem a félelmük is elle-
nük fordult. Jézusra már nem ugyanazzal 
a szemmel tekintettek, mint egy perccel 
azelőtt. „Mester, nem törődsz azzal, hogy 
elveszünk?” 

Jézus felkel. Ugyanaz a vihar, ugyan-
annyi víz, de Jézus nem fél úgy, mint a 
tanítványok. A félelem nem fordítja el a 
szívét! Ő a viharos szelet, a hatalmas víztö-
meget is úgy kezeli, mint a gyógyíthatatlan 
betegségeket, az élet átláthatatlan kérdése-
it, a halál borzalmát. 

Feláll a csónakban és nyugodt, de hatá-
rozott szóval parancsol: „Hallgass, némulj 
el!” Abban a pillanatban a hatalmas víz tü-
körsima lett, az erős szél egy pillanat alatt 
elállt! 

Jézus odafordul a tanítványok felé, 
mintha ezt mondta volna nekik: „A félelem 
elvette a józan gondolkodásotokat! Miért 
engedtétek?” 

Nemcsak a szél és a tenger vize lett 
hatalmasabb hirtelen, hanem a tanítványok 
is engedték, hogy a félelem „kioltsa” szí-
vükben Jézus tiszteletét. Szem elől veszí-
tették újjáteremtő hatalmát, gondoskodó 
jelenlétét! 

Az új koronavírus némileg hasonló más 
vírusokhoz, abból a szempontból, hogy van, 
akire kevésbé hat és van, akire veszélyes le-

het. Még nincs meg az ellenanyag. Jó tarta-
ni tőle, komolyan kell venni, és amit lehet, 
meg is kell tennünk ellene. Azt viszont nem 
szabad engedni, hogy a félelmünk ellenünk 
forduljon és elfeledkezzünk arról, hogy Jé-
zusban bízhatunk, Ő képes és tud is segíteni 
nekünk! Amit mi megtehetünk, kézmosás 
stb., az a mi részünk. A kutatók feladata az 
ellenanyag előállítása, a vezetők felelőssége 
a rendelkezések kiadása, mi pedig tiszteljük 
és tartsuk be az egészség és az élet védelmé-
ben hozott új szabályokat, tudva, hogy ami 
az Úr része, azt Ő meg fogja tenni!

A félelem ne oltsa ki belőlünk az Isten 
és emberek iránti tiszteletet! Ez az egyéni 
döntésünk kérdése.

Zarka Péter
sáfársági osztályvezető

A félelmeink sáfárai vagyunk

mint bármikor. Eljött az ideje felismerni, 
hogy a közösségi média Isten eszköze le-
het a kezünkben. Szeretettel kérünk ben-
neteket, hogy imádkozzatok azokért az 
ismerősökért, akiket ilyen úton el tudtok 
érni. Kérjetek bölcsességet, hogy mutas-
sa meg, kinek mit lehetne írni, kit kellene 
felhívni, kiknek hogyan lehetne jó hírt és 
reménységet tovább adni.  

Egy válság soha nem jön jókor, de 
akik Istent szeretik, azoknak minden ja-
vukra van. Tanulni fogunk ebből a törté-

netből és közben vizsgázunk bizalomból, 
lojalitásból, összefogásból, közösségből 
és józan észből. Ami békeidőben nehéz-
nek tűnt, azt most vészhelyzetben kell pó-
tolnunk. Azért imádkozom, hogy megerő-
södve, felébredve és összefogva jöjjünk ki 
ebből a próbából, aminek az előszobájába 
léptünk. 

„A ti szelídségetek legyen ismert min-
den ember előtt! Az Úr közel! Semmiért 
se aggódjatok, hanem imádságban és kö-
nyörgésben mindenkor hálaadással tárjá-

tok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten bé-
kessége, mely minden értelmet meghalad, 
meg fogja őrizni szíveteket és gondolatai-
tokat Krisztus Jézusban. Egyébként pedig, 
testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, 
ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre 
méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és 
dicséretes, azt vegyétek figyelembe!” (Fil 
4:5–8).

Dr. Ősz-Farkas Ernő
ESZO vezető

Az  Adventista  félóra  következő  
műsorát  április  10-én,   

pénteken,  13.30-kor  sugározza   
a  Kossuth  Rádió.

    

Az   AdventInfo   következő   
száma   április   25-én   

jelenik   meg.

Jó tudni!Jó tudni!
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Először is köszönjük mind az előadóknak, 
mind a résztvevőknek, hogy együtt tanul-
hattunk, együtt gondolkodhattunk Jézus 
visszajövetelének egyháztörténeti, dogmati-
kai, hermeneutikai, gyakorlati aspektusairól.

Köszönjük az eddigi visszajelzéseket 
is, melyek jól tükrözik sokszínűségünket – 
és ahogy azt magamnak megfogalmaztam 
– Jézus-várásunkat is. Voltak, akik időben 
jelentkeztek, és voltak, akik a konferencia 
megkezdése után regisztráltak csak.

Voltak, akik komolyan vették, és az 
üzenetre koncentráltak, és voltak, akiknek 
a figyelmét elterelte, hogy milyen minő-
ségű a „manna”, hogy miért nincs víz, 
hogy milyen kemények a padok, hogy 
milyen festmények vannak a falon stb., 
de mindezek mellett, mi jelentette a leg-
nagyobb áldást a konferencián?

Ahogyan megfogalmaztátok:
  „Lelki közösség.”
  „A gondolkodásra, kutatásra ösztön-

zés.”

  „Több évtizedes szorongás enyhülése 
a végidővel kapcsolatban.”

  „Az egyik, ami kimagaslott a monda-
nivalóban a szolgálat volt, ami a Krisz-
tus-várás része. A másik, kicsit homá-
lyosabb gondolat, ami megfogalmazó-
dott bennem, hogy Krisztus eljövetelét 
ne csak fizikai valóságában várjam, kér-
jem, hanem itt és most lelkileg, ami ér-
zékelhető lesz a környezetemre nézve.”

  „Jézust helyezte a központban, és a 
vele való személyes kapcsolat.”

  „Jézusra irányította a figyelmemet. 
Nem esemény, hanem Krisztus-köz-
pontú volt.”

  „Krisztus-központúságban való együtt 
gondolkodás”

  „Megerősített Jézus visszajövetelének 
reménységében.”
Összességében tehát mégiscsak sike-

rült az események lesegetése és beazono-
sítgatása helyett Megváltónkra irányítani a 
figyelmet. S hogy jövőre ismét területi vagy 

országos szintű, netán az egész univerzumot 
megmozgató bibliakonferencia lesz, melyre 
záró szavaiban dr. Ősz-Farkas Ernő (lásd a 
képen) utalt, nem tudjuk, de azt igen, hogy 
még nagyobb lelkesedéssel készülünk és 
mondjuk nap mint nap: „Jövel Uram Jézus!”

A plenáris előadások itt visszanéz-
hetők: https://www.youtube.com/play-
l ist?list=PLcvOxEfo6Hh4mccF8O-
3V8oeLTKom4IitL

Tóth Szilárd
DET projektfelelős

Duna Bibliakonferencia – epilógus
Ahogyan láttuk, ahogyan hallottuk, ahogyan megéltük

Koreában rohamosan nő a koronavírussal 
fertőzöttek száma. Egy nap alatt több mint 
500 új esetet regisztráltak. A gócpont Da-
egu városa, ahol egy keresztény egyház na-
gyobb összejöveteli helye található. A Jézus 
Sincshondzsi Egyházat 1984-ben Li Mani 
alapította, akit halhatatlannak tartanak, mi-
vel megszerezte Jézus Krisztus köpenyét. 
Az országban mintegy 250 000 tagjuk van, 
akik közül 144 000 hívőt szeretne az alapító 
a mennybe vinni az ítélet napján. A Daegu 
városában tartott összejövetelen több mint 
1000 hívő vett részt, ahol sokan megfertő-
ződtek, a városlakók szerint a liturgiájuknak 
köszönhetően, ugyanis ima közben egymás-
hoz dörzsölik a vállukat. Egy 61 éves hölgy 
volt az első fertőzött, aki kétszer is visz-
szautasította a koronavírustesztet. Betegen 
legalább négy istentiszteleti alkalmon vett 
részt. A hatóságok országszerte betiltották 
az összejöveteleiket.

 A történet tanulságos. Egy egyház 
könnyebben lesz ismert a hibái, mint 
az erényei miatt. Az üzenetet, legyen az 
bármilyen biblikus, az életmód hitelesí-
ti vagy cáfolja meg. Ha egy egyháznak 
olyan messianisztikus tudata van, hogy 
magára nézve fölöslegesnek tartja figye-
lembe venni a földi élet anyagi dimenzió-
it, hamar hiteltelenné válik a közvélemény 
előtt. Istenben, a második adventben, a 
közeli eszkatonban való hit nem mentesít 

a higiéné, az egészséges életmód szabá-
lyainak betartása alól. 

„Isten nagyobb, mint a koronavírus” 
– olvasom az egyik sok megosztást kapott 
közösségi üzenetben. Indoklásként a 91. 
zsoltárt idézi: „Nem félhetsz az éjszakai 
ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal; A dög-
vésztől, amely a homályban jár; a dögha-
láltól, amely délben pusztít. Elesnek mel-
lőled ezren, és jobb kezed felől tízezren; 
és hozzád nem is közelít. Bizony szeme-
iddel nézed és meglátod a gonoszoknak 
megbüntetését!”

Az állítás igaz:
–  Isten valóban nagyobb, mint a koro-

navírus.
–  Isten valóban oltalmat ígért a „gono-

szok megbüntetése” idején azoknak, 
akiket az Ő pecsétje véd.

–  Isten oltalmáért kell és lehet imádkoz-
ni, nemcsak a végidő eseményeinél, 
hanem mindennap.

–  Nincs mitől félnünk, ha az életünket, 
örök sorsunkat Isten kezébe helyeztük.

Ami szintén igaz:
–  „Isten nem biztat bennünket arra, 

hogy megteszi helyettünk azt, amit 
mi is megtehetünk magunkért” – 
mondja E. G. White (Selected Messa-
ges. 2. kötet, 346. old.). A liturgiánk 

sem mentesít az egészséges életmód 
szabályainak betartása alól. „Az Úr 
temploma, az Úr temploma” (Jer 7:4) 
típusú babonás hit nem méltó az élő 
Istenhez és értelmes követőkhöz.

–  Isten képes megvédeni bármitől, de 
annak is tudatában vagyunk, hogy a 
föld feletti uralmat Sátán bitorolja. 
Isten szuverén joga, hogy közbelép-e 
természetfeletti módon valakinek a 
megmentéséért vagy nem, de erre sem-
milyen ígéret nem kötelezi (Dán 3:18).

–  Az igazságszolgáltatás ideje nem 
most van. A betegség nem jelenti Is-
ten büntetését, az egészség nem jelent 
bűntelenséget.

–  A Bibliából ismerjük Jób történetét és 
Zsidók 11. fejezetének hithőseit, akik 
közül sokan nem tapasztalták meg az 
ígéretek teljesedését (Zsid 11:39–40).

–  Ezért legyünk készen arra is, hogy ha 
szükség lesz rá, vigasztaljuk egymást 
ezekkel a szavakkal: „Ezért tehát nem 
csüggedünk. Sőt, ha a külső emberünk 
megromlik is, a belső emberünk mégis 
megújul napról napra. Mert a mi pil-
lanatnyi könnyű szenvedésünk minden 
mértéket meghaladó nagy, örök di-
csőséget szerez nekünk, mivel nem a 
láthatókra nézünk, hanem a láthatat-
lanokra, mert a láthatók ideig valók, 
a láthatatlanok pedig örökkévalók” 
(2Kor 4:16–18).
 

Ősz-Farkas Ernő
ESZO vezető 

Egy szekta története a koronavírussal
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2020. február 8-án Debrecenből és az ország 
különböző pontjairól gyűltek össze magyar-
országi és külföldi egyetemista fiatalok egy 
Értékteremtő szombatra. A nap témája „Mis-
sion (im)possible” volt. Az előadások, sze-
mináriumok, a szombatiskolai beszélgetések 
mind hozzájárultak ahhoz, hogy meglássuk a 
saját helyünket abban, amit mi küldetésnek 
nevezünk. Motivációt kaptunk arra, hogy 
Istennel együttműködve tegyük lehetségessé 
azt, ami nélküle lehetetlennek tűnik. 

Az alkalom előadója Zlatko Musija, a 
Transzeurópai Divízió Ifjúsági Szolgála-
tok Osztályának a vezetője volt, tolmácsa 
Szabó Szilárd, akiknek a szolgálata valódi 
áldást jelentett a résztvevőknek. Hálásak va-

gyunk Istennek a megtapasztalt áldásokért, 
közösségért és a lehetőségért, hogy együtt 
imádhattuk Őt!

k.p.

Nehéz megfogalmazni azokat az érzéseket, 
amelyek a hirtelen és váratlanul megválto-
zott világ reflexiói bensőmben. Szeretne teret 
nyerni a félelem, a bizonytalanság, de helyet 
kér az elmagányosodás és a kétség is. Ugyan-
akkor – hála Istennek – ezek egyike sem ural-
kodik el rajtam. Hiszen egy ezektől erősebb 
érzés birtokol: a hit abban, aki elhívott, elkül-
dött, magáénak tud. A bizonytalan világban 
mégiscsak felvetődik a kérdés: Quo vadis?, 
vagyis hova, merre mész Kiadó?

Az ország és a világ – mire a cikk meg-
jelenik – nagyjából minden területen, amely 
nem létfontosságú tetszhalotti állapotba 
megy át, elkezdi szokatlan „téli” álmát alud-
ni. A gyülekezetek inkább nem jönnek ösz-
sze, az evangelizációkat elhalasztjuk, min-
denki kerüli az emberekkel való érintkezést 
a szükséges és halaszthatatlan dolgokon kí-
vül. És minden bizonnyal jól döntünk, ami-
kor az önkéntes karantént választjuk.

Csakhogy a kiadó üzenete és működése 
éppen ezzel ellentétes. A könyveink olyan 
tárgyiasult üzenetek, amelyeket oda kell 
adni a másiknak ahhoz, hogy életteret nyer-
jenek. Vagyis pont a működésünk lényege 
kerül háttérbe a terjedő vírus kapcsán. Mit 
lehet ilyenkor tenni?

Április elejétől indult volna az Ajándé-
kozz egy könyvet…! mozgalom, amely-

ben arra hívtuk volna a testvéreket, hogy 
ajándékozzák meg barátaikat, ismerőseiket 
rendszeresen egy-egy könyvvel. Ehelyett, 
ma bezárt házainkban, lakásunkban élünk, 
és azon imádkozunk, hogy ne találjon meg 
bennünket a vírus, vagy éppen valamely 
szerettünket, hittestvérünket, aki különö-
sen veszélyeztetett, mondjuk a kora vagy 
egészségi állapota miatt. De akkor mit lehet 
mégis tenni?

Alkalmazkodni. Nincs más út. Ajándé-
kozz egy könyvet! De egyelőre magadnak. A 
megváltozott élet sokak esetében több szaba-
didőt vagy több, másként felhasználható időt 
is hozott. Több időnk lett Istenre, a családra 
és esetleg a könyvekre is, amelyeket már ré-
gen szerettetek volna kiolvasni. 

 A kiadó a megváltozott helyzethez ido-
mulva fizikailag ugyan zárva tartja a kapu-
it, de a könyvek terjesztése nem állt meg. 
Hívunk arra, hogy igényeld kiszállítással, 
házhoz szállítással a könyveinket, hogy ol-
vashass. És a könyvmisszió? Mi van azok-
kal, akiknek könyvet szerettél volna adni? 

Nekik is rendelhetsz. Csomagkiszállításunk 
segítségével (GLS csomagszállító) biztonsá-
gosan házhoz megy a könyv. 

Quo vadis, Kiadó? Tovább a megkezdett 
úton, de igazodva a megváltozott helyzethez. 
Hívunk, hogy jöjj velünk Te is!

Dr. Gyetvai Gellért 
igazgató

Bízom benne, hogy mindenki megkapta 
a 2. negyedévi Bibliatanulmányokat, és a 
megváltozott helyzetben is folytatni tudjuk 
az otthoni igetanulást! Ez a különleges idő 
új alkalmakat teremt, megerősíthetjük régi 
jó szokásainkat, de új tevékenységeket is 
elkezdhetünk. A Bibliatanulmány napon-
kénti átvétele, akár telefonon is megbeszé-
lések tartása barátokkal, családtagokkal, 
nagyszerű lehetőség a hitélet és a közössé-
gi élet ápolására, éljünk ennek a lehetősé-
gével! Merítsünk lelki erőt Isten Igéjének 
rendszeres tanulmányozásából, bátorítsunk 
erre másokat is!

Amennyiben valaki mégsem kapta vol-
na meg az új tanulmányt, de van internete, 
azoknak szeretettel ajánlom a figyelmébe 
a www.bibliatanulmanyok.hu oldalt, ahol 
a Bibliatanulmányt, a Tanítói mellékletet, 
a White-idézetek gyűjteményét, az egész 
tanulmány hanganyagát, a stúdióbeszél-
getéseket, valamint a Misszió DVD-ket is 
megtaláljuk.

Aki tudja fogni a Pax Tv adását, azok 
számára elérhető az egyes heti tanulmá-
nyokkal kapcsolatos beszélgetés, Biblia-
tanulmányok minden napra címmel, amit 
vasárnap délután 15.30-as kezdettel lehet 
megnézni, illetve az ismétlést csütörtökön 
délután 17.00 órai kezdettel vetítik. 

Megemlítem még a Facebook csopor-
tot, ahol visszamenőleg is megtalálhatók 
a felvételek, illetve minden segédanyag is: 
https://www.facebook.com/groups/bibliata-
nulmanyok/

Zarkáné Teremy Krisztina 
a Szombatiskolai Osztály vezetője

Szombatiskola

Quo vadis, Kiadó? Legújabb könyveink

Jon Paulien:
A végidőről szóló  
bibliai tanítás 
Ára: 1490 Ft

Ünnepeljünk!
Kívül-belül
egészség 
Ára: 2990 Ft

Hogyan értelmezzük  
 a Szentírást?
White-idézetek
a szombatiskolához 
Ára: 500 Ft

Lehetetlen vagy lehetséges küldetés?

F e l h í vá s
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Öt testvérünk kötött szövetséget az Úrral, 
február 22-én, a Nemesvámosi Gyülekezet-
ben. Négy Gábor testvér a pápai gyülekeze-
talapításban hallotta meg Isten hívását, Bella 
Géza presbiter szolgálata nyomán; Lengyel 
Nikolett pedig a Veszprémi Gyülekezetben 
nevelkedett. 

Az Igét Szabó Attila hirdette. Az alámerí-
tés szolgálatát Bella Géza és Kalocsai Tamás 
végezték. Hálát adunk Istennek, hogy közös-
ségeinkbe vezette új testvéreinket!

Kalocsai Tamás

Keresztség 
Nemesvámoson

Ezekre a kérdésekre kerestünk válaszokat a 
gyülekezetünkben első alkalommal megren-
dezett regionális ifjúsági napon 2020. február 
22-én. Az ünnepélyes alkalomra az ország 
több pontjáról is érkeztek testvéreink: Sze-
gedről, Sándorfalváról, Pécelről, Geszterédről, 
Téglásról, Tiszavasváriból, Hosszúpályiból, 
Biriből, Nyíregyházáról és Debrecenből. Kü-
lön örömmel töltött el bennünket, hogy a Deb-
receni Egyetemen tanuló külföldi egyetemis-
ták egy csoportja mellett baptista testvéreink 
is megtisztelték alkalmunkat jelenlétükkel. Az 
Igét Palotás Kristóf ifjúsági osztályvezető hir-

dette, melyről hangfelvételt készítettünk, hogy 
elérhetővé tegyük az érdeklődők részére.

Ebéd után egy rövidebb sétát tettünk 
Újfehértó központjában, délután pedig ki-
sebb csoportokat alkotva beszélgettünk a 
bizalommal kapcsolatos fontos kérdésekről. 
Az esti programunk helyszíne a H2O Újfe-
hértói Szabadidőközpont volt, amely lehető-
séget biztosított a foci, röplabda, floorball, 
bowling, pingpong és fallabda örömsportok 
gyakorlására.

Hálásak vagyunk az Úrnak ezért az áldá-
sokban gazdag közösségi alkalomért!

Szabó Szilárd

Bizalom. Kiben? Meddig? Hogyan? 
Regionális ifjúsági nap Újfehértón

Istent imádni gyűltünk össze február 29-én 
Kondoroson Békés megye több gyülekezeté-
ből regionális ifjúsági napra. 

Szombat délelőtt egy mindenki számára 
gazdag lelki élményt nyújtó alkalom keretei-
ben kapott helyet a gyermek-istentisztelet, a 
dicsőítés és Isten szava. Fürj György és Palo-
tás Kristóf vezetésével együtt gondolkodtunk 
az egészséges kapcsolódás és céltudatos visz-
szavonulásról az életünkre vonatkozóan. 

Az ebédet egy séta követte, majd a délutá-
ni alkalmon a dicsőítés mellett lehetőségünk 

volt jót beszélgetni, kiscsopor-
tokban megosztottuk egymás-
sal gondolatainkat, tapasztala-
tunkat. 

Az esti sportot és sorver-
senyt követően a Kondoroson 
tartott ifi alkalmak hagyomá-
nyához híven a közösségi ház 
kemencéjében sült pizzák által nyújtott gaszt-
ronómiai élményben lehetett részünk.

Köszönjük a gyülekezetnek, hogy lehe-
tőséget adott erre a programra, és hálásak 

vagyunk Istennek azért a jóért és szépért, 
aminek részesei lehettünk!

k.p.

Log in. Log out. – Pizzás ifi

Az idei év februárjában kaptunk megkeresést 
a zuglói Neumann János Szakgimnáziumból. 
Bizonyos mértékben meglepő, hogy egy in-
formatikai irányultságú oktatási intézmény 
érdeklődik a program iránt, ugyanakkor jól 
mutatja, hogy felismerték az alapszintű újra-
élesztés oktatásának fontosságát. 

Február folyamán öt osztályban jártak 
instruktoraink, ahol bőséges időkeret állt ren-
delkezésre, hogy elméleti és gyakorlati tudást 
szerezzenek a diákok az alapszintű újraélesz-
tés technikájáról és a félautomata defibrillátor 

használatáról. A pedagógusok egy csoportja 
is részt vett a képzésen, melynek során az 
újraélesztés fenntartható oktatásának beveze-
téséről is beszéltek a résztvevők. 

A tréningek alkalmával mintegy 170 
diákot és tanárt értünk el. A program foly-
tatására a közoktatás újraindulása után kerül 
majd sor.

Sitkei Zoltán
ügyvezető igazgató

ADRA Alapítvány

Élet lehelete program a budapesti 
Neumann János Szakgimnáziumban
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Februárban egy teljes szállítmány segélyárut 
vittünk Hajdúböszörménybe, ahol a helyi 
ADRA koordinátor, Bódiné Szabó Zsuzsanna 
testvérnőnk a helyi önkéntesek segítségével 
fogja eljuttatni a rászorulók számára. Kórhá-
zakba, illetve a környező települések rászoru-
ló családjaihoz járnak. 

Helyi kapcsolataik révén nemcsak az ado-
mányok eljuttatását végzik, hanem felajánlá-
sokat is gyűjtenek. Hálásak vagyunk példa-
értékű munkájukért!

Lőrincz Melinda
ADRA munkatárs

Segélyszállítmány 
Hajdúbö szörménybe

Rendhagyó Istent dicsőítő szombatot töltöt-
tünk együtt Nyírbogdányban 2020. március 
1-jén. A legtöbb Istent dicsérő verset a Zsol-
tárok könyvében olvashatjuk, és ezek közül 
is a legismertebb a 148., 149., 150. zsoltár. Itt 
olvashatunk arról leginkább, hogyan, milyen 
módon dicsérhetjük Istenünket, akit legtöbb-
ször imádságunkban, énekeinkkel és zenével 
áldunk..., de ha nincs hozzá hangszerünk, ak-
kor a zene sem szólal meg. 

Milyen hangszerekkel találkozhatunk a 
Bibliában és milyen fontossággal bírt ezen 

hangszerek használata? A sok-sok áttanulmá-
nyozott igevers mind arról tanúskodik, hogy 
fontos a hangszerek használata. A zenével ér-
zéseinket, lelki állapotunkat is kifejezhetjük, 
használhatjuk a zenét önállóan hangozva vagy 
énekkel kísérve, legyen szó akár ünnepről, 
szombatnapról, temetésről, esküvői alkalom-
ról, mindennapi összejövetelről, háborúba 
vonulásról, győzelmes alkalmakról, tisztelet-
adásról…, és még sorolhatnánk számos ese-
ményt és történetet a Bibliából, ahol említést 
kap egy-egy hangszer és maga a zene... 

Alkalmunkat tovább színesítették a dicső-
ítő szolgálatok: versek, felolvasás, zeneszolgá-
latok, énekszolgálat, igei gondolatok... Hogy 
még emlékezetesebb legyen ez a szombatnapi 
alkalom, a gyülekezet minden tagja hozott ott-
honról hangszereket, a gyermekek is hozták 
a saját kis hangszereiket, amit óra után ki is 
próbálhattunk. Volt citera, szájharmonika, tan-
góharmonika, hárfa, csörgő, csörgődob, furu-
lya, pánsíp, kis harang, csengettyű, xilofon, 
kalimba, kasztanyetta, triangulum, kerámia 
madársíp, népi faragott gyermeksíp...  

A legcsodálatosabb zenei élményünket 
is Isten dicsőítésére fogjuk énekelni, a meny-
nyben, amikor a megváltottak énekét együtt 
zengjük hatalmas angyali zekekar kíséreté-
ben... Hálásak vagyunk Istennek a zenéért és 
a hangszerekért, mert általuk is zenghet a mi 
szívünk és lelkünk! 

(ÓZT)

Hangszerek a Bibliában

Szép és praktikus. Ez az elvárás egy kon-
ferencia-központtal szemben. Ahhoz, hogy 
ez megvalósulhasson, szeretnénk segítséget 
kérni. 

Építőtábort szervezünk az előző évek-
hez hasonlóan, ahová várjuk a segítőkész 
embereket. Az építőtáborban nagyon jó 
hangulatú csapatban szoktunk dolgozni, 
festeni, takarítani, fúrni, faragni, és egy hét 
alatt megszépül a tábor. Az önkéntes mun-
kát napi háromszori ingyenes étkezéssel, és 
Balaton-parti ingyenes szállással jutalmaz-
zuk. De a legnagyobb öröm látni, hogy az 
üdülő megszépül. Légy Te is részese ennek 
az örömnek, gyere és vegyél részt az épí-
tőtáborban!

Az építőtábor időpontja: 2020. júni-
us 1-től 7-ig. A helyszín: Balatonszemes, 
Határ u. 3.

A táborról érdeklődni, és a táborra je-
lentkezni lehet Tóth Sándornál, a tsandor@
adventista.hu e-mail címen. A telefonszám: 
+36 30 664165.

Tóth Sándor
ADHSZK vezető

Szép és praktikus 
F e l h í vá s

Lányok Krisztusért
Még 2018 májusában kezdődött a Bajai  
Gyülekezetben a Lányok Krisztusért 
program, melynek tizedeik, záró alkalmát 
tartottuk idén februárban.

A programot a Transzeurópai Divízió Női 
Szolgálatok Osztálya biztosította, amely 
magyar nyelven is elérhető (http://adven-
tista.hu/szolgalat-es-kuldetes/noi-szolga-
latok-osztalya) segédanyagokat biztosít a 
tinilányok megtartását, lelki növekedését 
segítő alkalmakhoz. Az átlagosan hathetente 
megtartott foglalkozásokat Mayor Márta, a 
gyülekezet Női Szolgálatának vezetője szer-
vezte, bevonva a gyülekezet idősebb nőtest-
véreit, az ifjúságot és anyukákat. 

Az alkalmaknak mindig volt egy fő lelki 
és egy egészségügyi témája, de a 9.00–13.00 
óra közötti időbe belefért a közös éneklés, 
imádság, kézműves foglalkozás, egészség-
percek, uzsonna is. A közösségépítés része 
volt az is, hogy együtt megünnepelték a 
születésnaposokat, ill. az, hogy a különböző 
korosztályú lányok-nők együtt tudtak nö-

vekedni hitben, lelkiekben. A tapasztaltabb 
testvérek mentorként segítették a lányokat, 
akik közül többen elhívták barátaikat is 
ezekre az alkalmakra. 

Az igény megvan a folytatásra, de egye-
lőre várjuk a fiúknak szóló anyagot, hiszen 
velük is szeretnénk hasonló módon foglal-
kozni a jövőben.

A záró alkalmon készített interjúkból 
összeállított beszámolót az alábbi linken 
lehet megtekinteni: https://youtu.be/Mivl-
vOJq-Fg

Kis István
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Mitelle Ernőné Rózsika néni sugárzó szemű, 
gyors észjárású, könnyed mozgású, vidéki 
asszony, aki több mint 15 éve gyülekezeté-
nek vezetője. Korát meghazudtolóan – már 
a 85. életévét is betöltötte – tart imaórát vagy 
prédikációt, széleskörű bibliai tudásával és jó 
memóriájával, tiszta elméjével idős korára is 
aktívan, hűséggel szolgálja az Urat. Öt unoká-
ja és egy dédunokája van. 

Az egyik unokája ezt mondta neki: 
„Nagymama, én téged soha el nem hagylak, 
mert én úgy szeretnék olyan lelkületű, szívű 
lenni, mint amilyen te vagy!”

Amint beléptem a telkibányai gyüleke-
zet kapuján, egyből észrevettem két párat-
lanul szép krizantémot a bejárat jobb és bal 
oldalán. Beszélgetésünk során fény derült 
arra, hogy ezeket Rózsika néni fia, Ottó aján-
dékozta a gyülekezetnek. Virágoskertjükben 
sok-sok rózsa virít, amelyek szombatonként 
élő díszbe öltöztetik az Úr asztalát.

– Miért tartod fontosnak Rózsika, hogy az 
Isten házát élő virágok díszítsék?
– Szeretem, ha a gyülekezetünk szép és mél-
tó az Isten megjelenésére. Nyáron rózsákról 
gondoskodok, nyár végén kardvirágról, ősz-
szel krizantémról.

– Ha visszatekintünk a Krisztussal kezdett 
út első lépéseire, hány éves volt az az ifjú 
lány, aki hűséget fogadott Mesterének?
– 14 éves voltam, amikor Krisztus mellett 
döntöttem. Bajor László testvér keresztelt 
itt, lent a pataknál.

– Mi volt az első szolgálati terület, amelyre 
felkérték ezt az ifjú, szívében Krisztusért 
élő leányzót?
– Szombatiskolai jegyző voltam hosszú ideig.

– Jól tudom, hogy Rózsika néninek volt egy 
titkos vágya, ami nagyon nehezen, de végül 
megvalósult?
– Igen, mindig szerettem volna zenét tanul-
ni, de nem adatott meg egészen addig, amíg 
kezembe nem vettem a dolgokat… Akkori-
ban egy családi házánál gyűltünk össze és ti-
tokban megbeszéltem a barátnőmmel, hogy 
engedjen be. Nem szabadott, hogy kiderül-
jön a gyakorlás, mert a harmónium nagy ér-
ték volt abban az időben, és nem engedtek 
mellé gyermekeket. Tehát a zenetanulásom 
titokban folyt és önszorgalomból, saját ma-
gamtól tanultam meg harmóniumozni.

– Később Rózsika néni megbízást kapott 
gyülekezeti orgonista szolgálatra, amit 55 

éven keresztül látott el, tehát nem marad-
hatott sokáig titkokban a dolog...
– Mindig szerettem a zenét, nagyon vágy-
tam megtanulni, gondoltam, ha nem is fo-
gom használni, de az felüdítőleg hat, ha va-
laki zenélni tud. A zenei tudás nagyon nagy 
áldás.

– Hogyan folytatódott a zenei pályafutá-
sod?
– Mikor az énekkarvezető férjhez ment, és 
elbúcsúztattuk a gyülekezetből, szorgalom-
ból megpróbáltam összegyűjteni az ifjúsági 
kórust, amely 20 tagú volt. Ahogyan a jó 
Isten megáldott, aszerint próbáltam elsajá-
títani a kórusvezetést, később hegedülni is 
megtanultam, szintén önszorgalomból.

Ha voltak ünnepélyek, összegyűjtöttem 
a fiatalokat; mint ifjúságvezető is sokat szol-
gáltam. A telkibányai imaház körzeti gyüle-
kezet volt, előfordult, hogy több mint százan 
voltunk. Sajnos azóta kiöregedett a falu, a 
gyülekezet is, sokan elköltöztek, vagy már a 
temetőben vannak.

– Az aktív gyülekezeti szolgálaton kívül mi-
lyen missziós tevékenységet végez Rózsika 
néni?
– Sokat utazom Budapestre és a vonaton min-
dig van egy célom: emberekhez közel kerülni 
és beszélgetni, majd miután megtalálom velük 
a közös témát, megkérdezem, hogy elfogad-
nának-e egy ajándék könyvet. Jó és kellemes 
beszélgetések alakultak így ki közöttünk, min-
dig boldogan értem Pestre és haza is. Több 
emberrel tartom a kapcsolatot a vonaton való 
megismerkedésünk óta. Van egy asszony, aki-
vel már 20 éve levelezek és keressük egymást 
telefonon.

– Elhangzott, hogy több mint 15 éve gyü-
lekezetvezető vagy Telkibányán. Hogy si-
került nőként ilyen kitartóan végzeni ezt a 
komoly, lelki vezetői szolgálatot?
– Szeretem, nagyon szeretem a gyülekezetün-
ket. Féltem, őrzöm. Ha voltak is konfliktusok, 
problémák, mindig úgy voltam, hogy nem 
emberekre építettem, mert tudtam, az embe-
rek hibázhatnak, tehetnek akármit, de ha az 
Úrra nézek, nem rendülök meg, nem adom 
fel. Nagyon szeretném, ha volna más, de most 
még nincs.

– A csatlakozás előtti időszakot hogyan él-
ted meg? Hogy sikerült jól döntened?
– A csatlakozást mindig vártuk, mert tudtuk, 
hogy Istennek egy népe van, állandóan ab-
ban a bizonyosságban voltunk, hogy egyszer 

eljön az idő. Az Úr volt az, aki 2016-ban el-
hozta az időt.

A döntésemhez hozzásegítettek Ellen 
White bizonyságtételei, amelyeket mindig 
nagy igyekezettel tanulmányozok. Nagyon 
sokat olvasok.

– Napi hány órát töltesz Istennel?
– Este mindig olvasok két-három, de van 
amikor négy órát is. Kedvenc könyvem a Jé-
zus élete. Különleges áldást kaptam Istentől: 
a szemem jól bírja az olvasást, még szem-
üvegre sincs szükségem.

– Van-e még egyéb, amiről szívesen nyilat-
koznál az AdventInfo olvasóinak? 
– A tábeát is nagyon szeretem! Sokat jártam 
Budapesten az ADRA központba, sok-sok 
csomagot lehoztunk Telkibányára a helyi 
iskolába. Most Göncön egy rászoruló bará-
tunknak tettük rendbe a házát közös össze-
fogással.

Karácsonykor a faluban nem működik a 
konyha, ekkor a szegényeknek, egyedülállók-
nak ebédet szoktunk főzni. A faluban számon 
tartjuk a szegényeket.

– Mi a fizikai és lelki fittséged titka?
– Egyetlen titkom van: a jó Istenbe vetett 
bizalmam. Ez a titok segített a túlélésben 
öt éve, amikor súlyos gyomorműtétem volt, 
vagy januárban, amikor elütött egy autó.

Rózsika néni nem csupán él, hanem virul! 
Legyen az hétköznap vagy szombat, utaz-
zon bármivel, vonaton vagy buszon, titkát 
nem rejti véka alá.

Bár adna Isten sok ilyen elszánt, elvhű, 
szorgalmas és hűséges testvérnőt gyülekeze-
teinkbe, mint amilyen ő! Isten áldja meg őt 
hosszú élettel!

Szőllősyné Nagy Annammária
NSZO munkacsoporttag

V I R Á G Z Ó  N Ő K  I S T E N  K E R T É J E N
Mitelle Ernőné Rózsika néni

a Női Szolgálatok Osztályának interjúsorozata
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A nemzetközi ADRA 2020. február 17-i hírköz-
lése szerint a COVID-19 koronavírussal meg-
fertőzöttek száma meghaladta a 71 000-et. Az 
esetek 99%-a Kínában volt, világviszonylatban 
az elhalálozás elérte az 1700 főt.

Az ADRA azon dolgozott, hogy felkészít-
se az ázsiai lakosságot a védekezésre. Azokat 
a közösségeket, ahol az ADRA jelen volt, nem 
érintette az új koronavírus, de a szervezet elő-
készítette a vírus terjedésének minimalizálását.

„A Hongkong-i ADRA Iroda helyzetfel-
mérést fog végezni. Szorosan együtt fogunk 
dolgozni a kínai kormánnyal és a helyi hatósá-
gokkal, hogy betartsuk a hatályos irányelveket 
és megóvjuk a személyzetünket” – nyilatkozta 
Mario Oliveira, a nemzetközi ADRA vészhely-
zet-menedzsmentjének igazgatója.

„A Kínai Adventista Egyház segítséget 
kért tőlünk, és mi kapcsolatban vagyunk velük, 
hogy kielégítsük a szükségleteket.”

Oliveira testvérünk elmondta azt is, hogy 
Ázsiában az ADRA képzést fog tartani a fertőzés 
kockázatainak csökkentéséről, továbbá előkészü-
leti tervek folynak Afrikában és a csendes-óceáni 
régióban, hogy a vírust legyőzzék.

A Fülöp-szigeteken az ADRA egy üzlet-
menet-folytonossági tervet kezdeményezett, és 
figyelemmel kíséri a helyzetet; az ázsiai regi-
onális ADRA Iroda kockázatelemzést végzett 
az ország részére.

„Az egészségkockázati tényezők ellen 
a legjelentősebb védekezésünk a higiéniával 

kapcsolatos oktatás és a higiéniai gyakorlatok 
alkalmazása” – jelentette ki.

Az ADRA együttműködik különböző szer-
vezetekkel – mint például az Adventist  Commu-
nity Services (Adventista Közösségi Szolgálat),  
az Airlink, a Hongkong Adventist Hospitals 
(Hongkong Adventista Kórházak), a World Vi-
sion China szervezet – annak érdekében, hogy 
N95 légzésvédő készülékeket juttassanak el kór-
házakba és egészségügyi intézetekbe, Közép- és 
Kelet-Kína több tartományába, ahol a legna-
gyobb a fertőzési ráta.

Az N95 légzésjavító egy proaktív készü-
lék, mely formailag hasonlít a hagyományos 
arcmaszkhoz, de elsősorban az egészségügyi 
szakemberek által alkalmazandó. A készülék 
megszűri a levegőben található apró, vírusokkal 
és baktériumokkal fertőzött részecskéket.

„Az egészségügyi dolgozóknak nagy szük-
ségük van az N95-ös légzésvédőkre, de a kereslet 

növekedése miatt nehéz hozzájutni. Azon dolgo-
zunk, hogy beszerezzünk ilyen készülékeket a 
gyártóktól, hisz ezek eszközül szolgálnak a több 
ezer beteg kezelése során.

További célunk: az alacsony bevételekkel 
rendelkezők, az idősek és a hajléktalanok részére 
tervezett segítségnyújtás” – mondta el Oliveira 
testvérünk, aki arra bátorít, hogy mindenki le-
gyen proaktív és igyekvő abban, hogy a saját és 
mások megfertőződését elkerülje, mivel a vírus 
terjedése továbbra is fennáll.

Lőrincz Melinda
ADRA munkatárs

Magyarország Kormánya 2020. március 11-én 
vészhelyzetet rendelt el az ország teljes terüle-
tére. Az intézkedés visszavonásig tart. A fenti 
szabályok betartásával magunkat, családjainkat 
és közösségeinket védhetjük meg a fertőzés to-
vábbterjedésétől. Ugyanakkor figyelemmel kell 
lennünk mások szükségleteire ebben a nehéz 
időszakban is. Nemcsak a gyülekezeteinkben, de 
a gyülekezet környezetében és saját lakókörnye-
zetünkben is lehetnek olyanok, akik segítségre 
szorulnak. 60 év feletti személyeknek kifejezet-
ten nem tanácsos a nyilvános közösségi terek, tö-
meges helyszínek látogatása, ami megnehezítheti 
számukra az élelmiszerek, gyógyszerek és egyéb 
tárgyi eszközök beszerzését.

Annak érdekében, hogy megóvjuk őket a 
fertőzéstől, ajánljuk fel segítségünket és szolgál-
junk nekik a következő módon:

1) Mérjük fel a gyülekezetünkben/gyüleke-
zetünk környezetében/lakókörnyezetünkben élő 
60 év felettiek számát, illetve azokat, akik kró-
nikus szívelégtelenségben, cukorbetegségben, 
májbetegségben, légzőrendszeri betegségben 
szenvednek. (Használjuk a közösségi média adta 
lehetőséget a szolgáltatás felajánlására, vagy lép-
csőházakban tegyünk ki nyomtatott felhívást.)

2) Ajánljuk föl számukra a segítségünket 
bevásárlás, ügyintézés kapcsán, hogy ezzel 
segítsük őket elkerülni azon helyszíneket, ahol 
sok ember fordul meg, és így a fertőzés való-
színűsége is nagyobb.

3) A visszajelzések alapján állítsuk össze a 
segítségkérők listáját.

4) Amennyiben szükséges, a segítségnyúj-
tásba vonjunk be másokat is a felelősség és a 
terhek megosztása érdekében.

5) A szükséges termékek kézbesítése során 
ügyeljünk a higiénés szabályokra, és lehetőleg 
minél kevesebbet érintkezzünk a segítségkérők-
kel, valamint hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy 
a termékek felhasználásakor ügyeljenek azok 
fertőtlenítésére, megtisztítására, amennyiben ez 
szükséges.

Sitkei Zoltán
ügyvezető igazgató

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
A válsághelyzet mindig egy lehetőség 
arra, hogy szolgáljunk másokat!

A nemzetközi ADRA hírei
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Kérjük, rendelkezzen adója 1%-ával  
az ADRA Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány javára!

Az összeget hasznos programokra, a kedvezményezettjeink javára  
fogjuk felhasználni. Ez esetben is idevág a szólás,  

mely szerint „sok kicsi sokra megy”!
Adószámunk: Adószámunk: 19661414-1-4219661414-1-42

Nagyon köszönjük a támogatottaink nevében!


