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Adventista örökségünk
A Prófétaság Lelke napja

Isten a Szentírás által áraszt fényt az utunkra, az utolsó időben pedig Ellen White írásaival még külön tanácsol: „Igéd mécses a
lábam előtt, és ösvényem világossága” (Zsolt
119:105) – írja Dávid. Az embert mindig foglalkoztatja a jövő, a holnap, amit különböző
emberek eltérően kutatnak. Döntő, hogy kire
hallgatok. Isten arra hív a Szentírás egészében, hogy hallgassunk rá.
Jézus kijelentette: „Én vagyok a világ
világossága, aki engem követ, nem járhat
sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága” (Jn 8:12). „És igen biztos nálunk
a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha
figyeltek, mint sötét helyen világító lámpára,
amíg felvirrad a nappal és hajnalcsillag kel
fel a szívetekben” (2Pt 1:19, ÚRK) – tanácsolta Péter apostol, ugyanis a prófétai szó
nem ember akaratából, hanem a Szentlélek
indíttatására szólal meg.
Mégis a prófétai szó a nagy küzdelem
forgatagában nem a leggyakrabban keresett hang, sőt a 21. századra a bennünket
körülvevő általános kultúra egyre lejjebb
akarja nyomni Isten üzenetét. Tanulj, építsd
a karriered, dolgozz, légy tájékozott a világ
dolgaiban, használd ki a szabadidőd minden
másodpercét az élvezetedre – sugallja minden körülöttünk, és folytathatnánk a sort.
Nem rossz dolgok ezek, csak egyre nagyobb
részt követelnek a figyelmünkből, már-már
annyira, hogy ne maradjon energiánk Isten
dolgaira.

(Fotó: Az Ellen G. White Estate jóvoltából)

A Hetednapi Adventista Egyház világ
közösségében 2020. október 17-én emlékez
tünk meg adventista örökségünkről,
a Prófétaság Lelke napjáról. Az örökségünk,
a múltunk valójában előre mutat. Jól pél
dázza ezt Ézsaiás próféta írásának üzenete,
valamint az, amit Ellen White azzal kapcso
latban lejegyzett. Emlékezésként, egyben
előretekintésként is vegyük fontolóra az igei
üzenetet és Ellen White gondolatait!

Ellen G. White
Ma nincs leláncolva a Biblia, mint a
középkorban volt, a White-könyveket sem
szinte olvashatatlanul halvány másolatokban
lehet megszerezni, mint a szocialista érában.
Kiadónk ontja a könyveket, a tv, rádió, internet, közösségi média folyamatos hozzáférést
biztosít a Bibliához, minden lelki olvasmányhoz, műsorhoz. Isten a legerősebb reflektorokkal árasztja a fényt, de a ma embere az
árnyékolástechnika csúcstermékeit veti be
ellene.
A mindennapokban egyre erősebb az istenellenesség, lázadás, hitetlenség, babonaság,
a Szentírás elveitől, gyakorlatától való távolodás. Egyre kevésbé engedik be az emberek az
életükbe az Istentől jövő világosságot, és ez
mind jobban ostromolja még az egyházat, az
egyes hívőket is. Elszomorító helyzet.
Hasonlót tapasztalt Ézsaiás a fogság
előtt, amikor Izrael népe elbizonytalanodott
a hitében és sötét területeken botorkált. A
próféta leírja például, hogy egy kivágott fa
feléből tüzet raktak, másik feléből bálványt
csináltak, ahhoz imádkoztak. Halottidézőktől és jövendőmondóktól tudakolták a jövőt
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– mint ma is teszik egyre többen. „…hát nem
Istenétől tudakozódik-e a nép? Az élők felől
a holtaktól kell-e tudakozódni? A tanításra
és a bizonyságtételre hallgassatok! Aki nem
ezt mondja, annak nincs hajnala. Az ilyen
szorongva és éhezve fog bolyongani a földön.
Ha pedig megéhezik, haragra gerjed, és megátkozza királyát és Istenét… mindenütt nyomor, sötétség és szorongató homály, ő pedig
ki lesz taszítva a sűrű sötétbe” (Ézs 8:19–22,
ÚRK). Az Istentől való eltávolodás következményei minden korban törvényszerűen csak
ugyanazok lehetnek! „Semmi új nincs a nap
alatt” (Préd 1:9, ÚRK) – ahogy Salamon is
megállapította.
„Ézsaiás korában a bálványimádás már
senkit nem lepett meg – jegyezte meg Ellen
White. – A bűnös szokások annyira elterjedtek a társadalom minden rétegében, hogy az
a kevés ember, aki hű maradt Istenhez, sokszor már-már elvesztette bizalmát és engedett a csüggedésnek, a kétségbeesésnek. Úgy
rémlett, hogy Isten Izráellel való szándéka
meghiúsul. Nem csoda, hogy ilyen állapotok
láttán Ézsaiás visszariadt a felelősségtől, amikor Uzziás uralkodásának utolsó évében Isten
megbízta, hogy vigye el intő és feddő üzenetét
Júdának. Jól tudta, hogy konok ellenállással
fog találkozni. Feladatát reménytelennek látta, amikor a reá bízott nép nyakasságára és
hitetlenségére gondolt… Eldobja-e reményt
vesztve megbízatását, és hagyja, hogy Júda
zavartalanul imádja bálványait?…
Ilyen gondolatok kavarogtak fejében,
amikor Ézsaiás a templom csarnokában állt…
[Majd] látomás tárult Ézsaiás elé a magas trónon ülő Jahvéról… Miközben Ézsaiás Urának
dicsőségét és fenségét szemlélte ebben a látomásban, lelkét Isten tisztaságának és szentségének érzete töltötte el. Milyen éles ellentét
volt Teremtőjének páratlan tökéletessége és
azoknak a bűnös élete között – önmagát is beleértve –, akik régóta Izráel és Júda választott
népe közé tartoztak! »Jaj nékem – kiáltotta –,
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elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok és
tisztátalan ajkú nép közt lakom: hisz a királyt,
a seregeknek Urát látták szemeim« (Ézs 6:5)”
(Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, 191–192. o.)!
Ekkor egy angyal parázsló szenet hozott
az oltárról, megérintette Ézsaiás ajkát, jelezve, hogy Isten megtisztította és megerősíti.
„A próféta feladata világos volt: emelje fel
szavát, és tiltakozzék az elhatalmasodó bűnök ellen… Isten ígérete, amely szerint végül megvalósul szándéka Izráellel, bátorságot
öntött Ézsaiás szívébe… E látomás emlékét
vitte magával hosszú és fáradságos szolgálata során végig. Hatvan éven át – vagy még
tovább is – a reménység prófétájaként állt
Júda fiai előtt, és egyre bátrabban hirdette az
egyház győzelméről szóló jövendöléseit” (i.
m. 192–193. o.).
„De nem lesz mindig sötét ott, ahol most
szorongattatás van… A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. Akik a halál
árnyékának földjén laknak, azok fölött fény
ragyog föl. Te megsokasítod e népet, nagy
örömöt szerzel neki” (Ézs 9:1–3, ÚRK).
Ez a próféta feladata: feltárni a valós
helyzetet, majd megoldás felé vezetni, hasonlóan ahhoz, mint amikor az orvos megállapítja a diagnózist és utána gyógymódot javasol.
Az orvosi konzílium során több nézőpont,
tapasztalat, gondolat adódik össze, a mesterséges intelligencia kínálta lehetőségek kiaknázása révén pedig az egyes orvosok számára
feldolgozhatatlan mennyiségű szakirodalmat
képesek rövid idő alatt átvizsgálni. Noha óriási a jelentősége mindennek, továbbra is csak
az emberi tudomány szintjén maradnak meg.
A próféta viszont Isten akaratából szól, Istennek az adott helyzetünkre vonatkozó üzenetét közvetíti, hogy az eljusson hozzánk. Ezért
fontos ma rendszeresen tanulmányozni Ellen
White írásait, amelyeket Isten különösen az
utolsó időre való tekintettel ihletett.

Felülről jövő vezetés nélkül ma is „szorongva és éhezve” bolyonganak emberek
milliárdjai a földön. Bizonytalanság, félelem,
tanácstalanság. Ebben a helyzetben, ha csak
a környezetünkből, a látható világból érkező
impulzusokra figyelünk, mi is egyre jobban
ahhoz igazodunk, vagy belefásulunk az életbe, reményvesztetté válunk.
Ellen White az írásaiban a hamisítatlan
tényfeltárás mellett megelevenítő erővel
bátorít, rámutat a célra, az isteni terv megvalósulására, ami a Bibliának is a központi
üzenete.
Nézzünk meg egy másik részletet Ellen
White írásából, ami a bűn történelmének lezárulásáról szól! „Sátán romboló munkájának
mindörökre vége. Hatezer évig megvalósíthatta szándékát: megtöltötte a földet bajjal, és fájdalmat okozott az egész világegyetemnek. Az
egész teremtettség nyögött és vajúdott. Most
Isten teremtményei örökre megszabadulnak
Sátántól és kísértéseitől. »Nyugszik, csöndes
az egész föld. (Az igazak) ujjongva énekelnek« (Ézs 14:7). A dicsőítés és a győzelem
hangja hallatszik az egész hűséges világegyetemben…
»Láték új eget és új földet; mert az első
ég és az első föld elmúlt vala« (Jel 21:1)…
Mindaz, ami elveszett a bűn miatt, »megtaláltatott«. »Így szól az Úr… aki alkotá a
földet és teremté azt és megerősíté; nem hiába teremté azt, hanem lakásul alkotá« (Ézs
45:18). Ez volt Isten eredeti szándéka a föld
megteremtésével. Ez a terv most valóra vált;
a földet örökké a megváltottak fogják lakni…
Krisztus – amint tanítványainak ígérte
– azért ment el, hogy Atyja házában lakóhelyet készítsen számunkra. Akik hisznek Isten
Igéjének tanításaiban, azok tudnak a mennyei
lakóhelyekről…
Ott a halhatatlan lények soha nem csökkenő örömmel fogják a teremtő hatalom csodáit, a megváltó szeretet titkait fürkészni. Ott

nem lesz Isten elfelejtésére kísértő kegyetlen,
ámító ellenség. Ott minden tehetség fejlődik,
minden képesség gyarapszik. A tanulás nem
fogja elménket fárasztani és erőnket kimeríteni. Ott a legnagyobb vállalkozások is véghezvihetők, a legmagasztosabb törekvések
is megvalósíthatók, a legmagasabb célok is
elérhetők. Mindig új magaslatok hívogatnak,
új csodák gyönyörködtetnek, új igazságokat
érthetünk meg, és új dolgok serkentgetik a
lélek és a test képességeit” (Ellen G. White:
A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent
Kiadó, 574–577. o.).
Vagyis: ne húzódjunk az árnyékba, kövessük a világosságot! Figyeljünk Jézusra!
Ha a csüggedés, félelem, bizonytalanság
egyre jobban ránk kúszik, tudatosan tegyünk
ellene! Forduljunk Jézus felé, Jézus kijelentéséhez, bizonyságtételéhez, hogy biztonságban legyünk, megerősödjünk, életerőt kapjunk tőle! Ez minden alkalommal megtörténik. Olvassuk az Igét, Ellen White könyveit
és engedelmeskedjünk Isten szavának!
Vírushelyzet, gazdasági válság, útkeresés, magány, idős kor, családi gondok, mindenféle emberi feszültség vagy éppen a céltalanság – mind-mind más fényben látszik, ha
a mindennapjainkat beragyogja Isten világossága. Napi 15 perc a napfényben – már amikor süt a nap – segít a D-vitamin pótlásban,
aminek a jótékony hatásairól annyit hallhatunk. A lelki életünk vitaminszükségletének
beszerzését azonban nem korlátozza évszak,
sem borús idő, mindennap ragyoghat ránk
Jézus világossága!
Ahogy János mondja Jel 1:3 versében:
„Boldog, aki olvassa és akik hallgatják e
prófétálásnak beszédeit és megtartják azokat, amelyek megírattak abban, mert az idő
közel van.”
Zarkáné Teremy Krisztina
az Ellen G. White Szolgálat koordinátora

EnditNow 2020 – Az adventisták nemet
mondanak minden erőszakra
A Női Szolgálatok Osztálya 2020. november
7-én a Székesfehérvári Gyülekezetben tart
Erőszakmentes Napot. Az egyház Generálkonferenciájának hét szervezeti egysége fogott össze az emberek közötti erőszak, bántalmazás problémájának kezelése érdekében:
Gyermekszolgálatok, Családi Szolgálatok,
Egészségügyi Szolgálatok, Lelkészi Szolgálatok, Ifjúsági Szolgálatok, valamint a Nevelési Osztály.
Ma sok bizonytalansággal és félelemmel
teli világban élünk. Ezek befolyásolnak bennünket lelkileg, fizikailag, érzelmileg. Az érzelmi szorongás szilárd lelki alap nélkül sajnálatos módon sokféle bántalmazáshoz vezethet
az otthonokban és a társadalomban egyaránt.

Az idei témát, „Amikor Jézus véget vetett neki!” címmel Anthony R. Kent, a Generálkonferencia Lelkészi Szolgálatok Osztályának titkárhelyettese írta, Lk 13:10–17
igeszakasza alapján. A nap megtartásával
segíthetjük:
– a bántalmazottak sebeinek gyógyulását;
– a családok lelki alapjának erősítését;
– a szorongás és félelem, valamint a szégyen
eltűnését.
Fejezzük ki szeretetünket, együttérzésünket és nyújtsunk segítséget bölcs tanácsokkal.
Használjuk lelki ajándékainkat!
A téma elmélyítését segítik a szemináriumi anyagok, melyeknek témái: „A családon belüli erőszak dinamikája”, „Egyéni és
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közösségi reagálás a családon belüli erőszakra”, „A bántalmazás sebhelyei. Tehetünk-e
többet?”
Az előadások anyagai és diaképei megtalálhatók és letölthetők a Hetednapi Adventista Egyház honlapján a „Szolgálat és
küldetés” linkre kattintva, a Női Szolgálatok
Osztálya letölthető anyagai között.
Helyezzünk különös hangsúlyt ennek a
napnak a megtartására! Kérésünk Istenhez,
hogy minél előbb „Jöjjön el a te országod…” (Mt 6:10).
Bodnár Jánosné
NSZO vezető
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25 éves fennállását ünnepelte
a Női Szolgálatok Osztálya
A Hetednapi Adventista Egyház Generálkonferenciája és a Transzeurópai Divízió, valamint a Brit Unió Női Szolgálatok Osztálya
online női konferenciát szervezett 2020. október 4. és 10. között. A nemzetközi esemény
házigazdája a Dél-angliai Egyházterület Női
Szolgálatok Osztálya volt, akik – magyar idő
szerint este nyolc órától – bemutatták, hogyan
fejlődött évről évre ez a missziós szolgálat, és
milyen tevékenységek folynak jelenleg is. A
25 évet átölelő és történetekben gazdag Női
Szolgálatok Osztályának útja azért adott alkalmat az ünneplésre, mivel Isten csodálatosan vezette ezt az intézményt, világszélessé
vált az adventisták között.
Magyarországon is két alkalommal szerveztünk már országos, női konferenciát.
Clair Sanches, a TED Női Szolgálatok
Osztályának vezetője előadásában az elmúlt
évek egyik kiemelkedő eseményének tartotta
a Szlovéniában megrendezett (2014) nemzetközi Női konferenciát, amelyen a Magyarországról érkezett testvérnők népviseletben
mutatkoztak be, és a missziós piacon igen
gazdag választékkal lepték meg az érdeklő-

dőket. Clair külön kiemelte,
hogy „divíziónkban a magyar
Női Szolgálatok Osztályának
munkacsoportja példaértékű
munkát végez”, és lelkesítette
a testvérnőket, hogy továbbra
Clair Sanches-Schutte online előadása az osztály YouTube
is szolgáljunk, tegyünk meg
csatornáján
mindent a körülöttünk élőkért
és segítsük egymást, mert Isten értékesnek tart bennünket.
getések, zenei szolgálatok és prédikációk
„Mindig éreztem Isten jelenlétét az össze- hangoznak el. A Youtube csatornán a „SEC
jöveteleken, a tanácskozásokon. Az ünnep- Women’s Ministries” oldalon találhatók az
lés mellett felelősségtudattal kell élnünk… angol nyelvű előadások.
A nők egy új korszakba lépnek át ebben a
Szeretettel hívjuk fel a testvérnők fimegpróbáltatásokkal teli világban, amikor a gyelmét, hogy látogassanak el a Női Szolgákoronavírus-járvány veszélyeztet mindenkit” latok Osztály Facebook oldalára (Adventista
– hangsúlyozta üzenetében a divízió NSZO Nők a Nőkért), amelyen hétről hétre bátorívezetője.
tó igei üzeneteket olvashatnak, amit a Női
Lásd: https://www.youtube.com/watch?- Szolgálatok Osztály készít.
v=4iZKVBswfE0
„Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az
Az angolul tudó testvérnőket ezúton is Úr! Boldog az az ember, aki őbenne bízik”
bátorítjuk, hogy amennyiben idejük engedi, (Zsolt 34:9).
tekintsék meg a fenti linken található rendTokics Marika
kívül színes és tapasztalatokban bővelkedő
NSZO munkacsoporttag
konferenciai alkalmakat, amelyen beszél-

Lelkészek ünnepélyes megbízása
A lelkészi életpálya legfontosabb állomása a felszentelés. Két év gyakornokság, hat-nyolc
év segédlelkészi szolgálat után az Unióbizottság hoz döntést a végleges felhatalmazásról.
Amennyiben a testület egyházterületi javaslat és egy látogatóbizottsági jelentést figyelembe
véve felismeri az életre szóló, Istentől jövő elhívás jeleit és gyümölcseit, határozatot hoz a
felszentelésről vagy meghatalmazásról, amely lelkészi fogadalmat és felajánló-áldáskérő
imádságot is magában foglaló ünnepélyes szertartásban valósul meg. A felszentelt és meghatalmazott lelkészi jogosítvány hasonló jogköröket tartalmaz, azzal a különbséggel, hogy
a meghatalmazott lelkész csak az adott unió területén végezhet lelkészi megbízást igénylő
feladatokat, míg a lelkészi felszentelés világszéles felhatalmazást jelent. A fogadalom, a
megbízás, az áldáskérés és a felelősség ugyanaz. Árvai Tamás a Tiszavidéki Egyházterületnél kezdte a szolgálatát, Stramszki István és Frend László öt éve csatlakoztak a Hetednapi
Adventista Egyházhoz és a Dunamelléki Egyházterület alkalmazásába kerültek. Életükre
és szolgálatukra Isten áldását kérjük ezúton is. (DET)
Különleges szombatban lehetett részünk
2020. szeptember 26-án. A Kecskeméti Gyü-

lekezetet érte az a megtiszteltetés, hogy megszervezze azt a lelkészszentelő ünnepséget,
melynek keretében
három
testvérünk
kapott lelkészi megbízást: Frend László
a hévízi körzetből,
Stramszki István DET
kincstárnok és Árvai
Tamás a kecskeméti
körzetből.
A jelenlegi járványhelyzetre való tekintettel és valamen�nyiünk
egészségét
szem előtt tartva úgy
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döntöttünk, hogy nem a kecskeméti kápolnában adunk helyet ennek az ünnepélyes alkalomnak, hanem a nagyobb létszám befogadására képes kecskeméti baptista imaházban,
amit sikerült is erre a napra igénybe vennünk.
Az érintett körzetekből összesen 100 fő
jött össze ezen a szombaton, hogy együtt ünnepeljünk lelkészeinkkel. A lelkészszentelő
istentiszteletet Csizmadia Róbert uniótitkár
nyitotta meg, akitől megtudhattuk, hogy mit
is jelent a felszentelés és a meghatalmazás,
valamint arra is felnyitotta a szemünket, hogy
mindannyian kaptunk kézrátétel általi megbízást a szolgálatra (Krisztus misszióparancsa)
a keresztségünk alkalmával. Valamennyien
rendelkezünk lelki ajándékokkal, melyeket
azért kaptunk Istentől, hogy azokkal mások
áldására lehessünk.
Ezt követően a felszentelésre váró testvéreink bemutatása következett: Árvai Tamásról Csizmadia Róbert, Stramszki Istvánról
Ősz-Farkas Ernő DET elnök, Frend Lászlóról pedig Bihari Csaba DET titkár beszélt
barátsággal és nagy szeretettel; jó volt őket
hallgatni, és testvéreink életéről, családjaikról többet megtudni.
A bemutatkozások után Ócsai Tamás
unióelnök beszélt a lelkipásztori szolgálatról ApCsel 22:14–15 verseiben foglaltak
fényében. Pál apostol élettörténetén keresztül elmondta, hogy a lelkipásztori szolgálat
sohasem volt könnyű. Hangsúlyozta, hogy
bármely szolgálat, így a lelkipásztori is Isten kiválasztásával, elhívásával kezdődik.
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Elmondta továbbá, hogy a szolgálat elengedhetetlen feltétele, hogy személyesen ismerjük
azt a valakit, aki elhívott minket, és ha naponta igényeljük az Ő vezetését, akkor nem lesz
kérdéses számunkra, hogy mi a feladatunk.
Ezután a lelkészi fogadalom ünnepélyes
pillanatai következtek, amikor Isten, a men�nyei seregek és Isten földi gyermekei előtt
felruházták testvéreinket egyházi tekintéllyel,
hogy őrállók legyenek és szolgáljanak mint
pásztorok.
Nagyon szép pillanat volt, amikor lelkészeink és feleségeik letérdeltek egy közös,
áldáskérő imádságra.
A megbízási okmányok átadását követően a lelkészcsaládok nevében Ócsai Irénke,

a lelkipásztori közösség nevében
pedig Csizmadia Róbert köszöntötte
a felszentelt lelkészeinket és családtagjaikat egy-egy kedves ajándék
kíséretében, valamint az érintett
körzetek képviselői is nagy szeretettel köszöntötték őket.
Az istentisztelet meghittségét
és ünnepélyességét emelték az igényes zenei- és kórusszolgálatok.
Az ünnepélyes testvéri együttlétet egy
nagyon ízletes – a járványügyi szabályokat
tiszteletben tartva –, egyéni csomagokból
álló közös ebéddel és meghitt beszélgetésekkel zártuk a baptista imaház szép kerthelyiségében.

A genderkérdés, mint vallási jelenség
Nagyon érdekes korszakban élünk. A tudomány ma is vallási köpönyeget ölt magára,
így láthatóvá válik, ki állhat a háttérben.
Hasonló tüneteket mutat a mostani genderjelenség ahhoz, ami az evolúció kapcsán
indult el a 19. században. Történelmi távolságban – mintegy két évszázadra visszatekintve – már tudjuk, hogy az evolúció gondolata is tudományos alapú kutatásként indult.
Mintha semmi köze nem lett volna valláshoz,
ideológiához, hithez. Megfigyelések, hipotézisek, tudományos vizsgálatok, kutatások,
következtetések. Mi lehetne ezzel a baj? Az
ember kérdéseket tesz fel. A tudomány eszközeivel keresi a válaszokat.
Nagyon hamar kiderült, hogy ez a tudományos alapú evolúciós hipotézis vallási
jellemzőket öltött magára, szinte vallássá
változott. Ideológiai harcba kezdett a kereszténység istenképével, a teremtés határozott
tagadásával. Ennek a tudományos kutatásnak és következtetéseinek politikai, jogi,
gazdasági, katonai, szociális, egzisztenciális
következményei lettek. Így nyilvánvalóvá
vált, hogy milyen ihletés állhatott a hátterében. Hamar megjelent az evolúció társadalmi
megfogalmazása is a marxizmus eszmerendszerében és a II. világháború erőszakos, ideológiai indíttatású népirtó erőfeszítéseiben. A
tudományos kutatások erőszakosságba torkolltak.
Szinte két évszázada van köztünk az
evolúció eszmeisége, és a hatása ma dominál
a tudomány világában meg a közgondolkodásban. Most is csak legfeljebb értelmes tervezettségről beszélnek, de nem a Tervezőről,
aki megvalósítja terveit. Ez a gondolkodás az
idődimenziót és a törvényszerűségeket emeli fel teremtői rangra – évmilliárdok alatt a
törvényszerűségek elvégzik feladatukat. Nem
ismerik el azt a tudóst, aki nem fogadja el az
evolúció alapállását, hanem a Teremtőt tiszteli. Ugyanakkor egyre többen a civil életben
sem tartják józannak, haladónak azt, aki Istenben hisz.

vallás

Úgy is fogalmazhatunk, hogy a tudomány a vallás köpönyegét öltötte magára,
egy izmus lett belőle, ateizmus, ideológiává
vált, ami a kereszténység környezetét nehezen viseli el.
Napjainkban ugyanennek a jelenségnek
vagyunk a tanúi a genderelmélet kapcsán.
Egy úgymond társadalomtudományi elméletet fogalmaztak meg pár évtizede, és útra
indult ez a gondolat. Simone de Beauvoir
francia feminista és egzisztencia filozófus
1949-ben írt egy könyvet „A második nem”
címmel. Ebben a könyvben még nem szerepel a gender kifejezés, de a könyv gondolataira épül fel a genderfilozófia. Ennek lényege,
hogy a biológiai nemre ráépülő viselkedésmód az, ami az embert nővé vagy férfivá
teszi. Majd Robert Stoller, pszichoanalitikusnak 1968-ban jelent meg egy könyve „In Sex
and Gender” címmel. Ebben írja le a gender,
a társadalmi nem fogalmát, ezzel kezdett ismerté válni.
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„…Íme, mily jó és mily gyönyörűséges,
amikor együtt lakoznak az atyafiak!” (Zsolt
133:1).
Farkas Réka
Egyszerűen szólva a genderelmélet felveti azt a gondolatot, hogy nemcsak a biológiai nemek léteznek – férfi és nő –, hanem
vannak társadalmi nemek is, amelyek „olyan
tanult (nem biológiai) tulajdonságok, szerepek, viselkedésmódok halmazai, amelyeket a
társadalom elvár az egyéntől, biológiai neme
alapján”*.
A biológiai nem, igen egyszerű – férfi és
nő. Azt mondhatjuk, ez a természetes felállás,
amit látunk, ismerünk, ami a teremtéskor Isten célja volt. A társadalmi nemeket viszont
sokkal összetettebbnek, elvontabbnak látják,
több tucatról is beszélnek, sőt, a számuk egyre nő, hiszen még csak nemrégiben kezdtek
el azon gondolkodni, hogy mennyiféle társadalmi nem is létezhet. Az idő előrehaladtával még gazdagodni fog a társadalmi nemek
sora. Ne felejtsük el, ez a felfogás ráépül a
valóságos két nemre, és kaput nyit a fantáziának és a vágyaknak. Már az LMBTQ név
sem egyszerű és teljes mozaikszó, hiszen
még több betű hozzátevését is pedzegetik
(LMBTQQIAAP). Vagyis újabban megfogalmazódott, kitalált társadalmi nemek hozzácsatolása is a képben van már.
Hogy miért kell idő ahhoz, hogy kiforrja
magát egy gondolat? Ezt egy példával szeretném megvilágítani. A mag példájával. A
szó, a gondolat is egy mag, ami megfogalmazódik, elhangzik, és akkor az emberek
értelmében talajra talál, elindul a fejlődés, a
szárba szökés, a gyümölcstermés útján. Idő
kell, míg az emberek végiggondolják, érvelnek mellette, ellene. 1949-ben valaki leírja
„a második nem” gondolatot egy könyvben,
majd egy másik ember 1968-ban egy következő könyvben továbbfűzi a gondolatot, és
természetesen hozzá is tesz valamit, aztán
egy idő után kialakul a szivárványmozgalom,
aminek mára egy érdekes jelensége megjelenik egy mesekönyvben, és a folyamat így
halad tovább!
Talán ebben az évben vált társadalmunk
számára igazán láthatóvá a genderelmélet
jelenléte. Az előző években még csendesebb
volt ez a hang, ami fokozatosan erősödik.
Jellemzően erőszakos módon lépett be a társadalmunkba. Mintha vallásháború kezdődött
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volna el abban a pillanatban, ahogy megjelent a médiában, mi pedig egyre többször
szembesülünk vele a mindennapokban, noha
az állítások szerint ez tisztán társadalomtudományi szakterület. Aki viszont ezt nem
hajlandó elfogadni, azt az a vád éri azonnal,
hogy ideológiai alapon lép fel a tudománnyal
szemben.
A bűn világának egy jellemzőjére mutatnék rá, vagyis arra, hogy amit látsz, az nem
az, aminek látszik, hanem valami más. Ez a
hatás ismert a Bibliából, hiszen Lucifer indította el ezt az utat a mennyben. Mindenki
tudta, tapasztalta Istennel kapcsolatban, hogy
Ő a szeretet Istene. Lucifer mégis elhintette
azt a vádat, hogy Isten más, nem a szeretet Istene. Ez a gondolat, mint mag elindult
az útjára az angyaloknál és az embereknél.
Ki-ki elgondolkodott ezen – angyal, ember
–, és meghozta a maga döntését ezzel kapcsolatban. A bizalmatlanság „magja” növekedésnek indult. Volt angyal, aki meghozta
a döntését és Isten mellett maradt, volt, aki
nem. Az ember sajnos elfordult Istentől a kísértéskor. Lucifer rászedte, félrevezette Évát,
Ádám pedig tudatosan döntött, talán félve
attól, hogy elveszítheti Évát.
Ettől kezdve földi életünk egyik fontos
jellemzője a megtévesztő látszat. Ez húzódik
meg ma a legújabb genderelmélet mögött is.
Azt állítják a képviselői, hogy ez csak egy tudományos megfigyelés eredménye, csakhogy
az azt el nem fogadókkal szemben vallásos
féltékenységet mutatnak. A tudomány alakja

magára öltött egy „vallásos” köpenyt, és úgy
mozog, reagál, mint egy ideológia. Azonban
ha a genderelméletet valóban csak tudományként értelmeznék a képviselői, akkor
nyugodtan le lehetne ülni velük párbeszédet
folytatni, és más véleményt is meg lehetne
fogalmazni a genderelmélet mellett, hiszen
a tudományos nézetek közt megszokott a
különböző iskolák megléte, a különböző értelmezési lehetőségek szabadsága. Erőszakos fellépésük azonban leleplezi a mögöttes
szándékot, leleplezi ki és mi áll mögötte.
(Számomra ez mintha a középkor szomorú
időszakát jelenítené meg.)
Manapság gyakran beszélnek összeesküvés-elméletekről. Más szempontot vetnék fel
ezzel kapcsolatban. Azt látom, hogy ezek a
jelenségek egy közös ihletőre utalnak, a „karmester” nem egy földi háttérhatalom, hanem
a mennyből kivetett háttérirányító munkálkodik, akire az jellemző, hogy nem segítő,
hanem romboló szándékkal lép fel.
Véleményem szerint az is jellemzi a legújabb mesekönyvet – ami a genderelmélet
egy újabb lépése –, hogy a gyermekek énképe kialakulásának korszakában megzavaró
szándékkal lépjen fel, az „érzékenyítés” köpönyegét magára öltve. Meseként mutatják
be, csakhogy megzavart emberképpel szembesítik a formálódó gyermeket, hogy mielőtt
még magára találna, értené ki is valójában,
összezavarodjon és egy összekevert mintát
lásson maga előtt. Ha valaki zavart képet lát
gyermekkorában, mikor fog kitisztulni a kép?

Jól tudjuk a Bibliából, hogy Jézus, Isten
Fia az Éden kertjében is nyíltan az ember elé
állt, őszintén beszélt velük, segítette az emberpárt. A Vádló viszont elbújt egy kígyó álcája mögé, Éva nem is láthatta, kivel beszél.
Nem segíteni akart az embernek, hanem meg
akarta zavarni a gondolkodásában. Sajnos ez
sikerült is neki. A lehető legrosszabbat tette
az emberrel. Viszont Isten az evangéliumokban újból nyíltan elénk áll, a segítségünkre
jön. Jézus már előre megbocsát nekünk, mert
tudja, hogy milyen zavar van a fejünkben, a
szívünkben.
Milyen sokat jelent, hogy a mai, bonyolult világot a Biblia „szemüvegén” át értelmezhetjük! Így nem zavaros számunkra a
világ mai állapota, nem érthetetlen, hanem
el tudunk igazodni az események, érvelések
között, és várhatjuk az Isten helyreállítását,
adventjét. Isten ezen a téren is segít, hogy
jobb sáfárok lehessünk. Hát nem az a sáfár
feladata, hogy ismerje meg Istenét, ismerje
meg önmagát és azt a világot, amibe beleteremtette az Úr?

*

Antoni Rita: Tisztázzuk: Mi a genderelmélet

Zarka Péter
a Sáfársági Osztály vezetője

Jó tudni!
Az Adventista félóra következő
műsorait 2020. november 6-án,
majd december 25-én
(pénteki napokon), 13.30-kor
sugározza a Kossuth Rádió.

Az ADRA Alapítvány
segélyezési felhívása
2020. április 16-án Sallai István Zsombor,
a Szamosújvári Hetednapi Adventista Gyülekezet tagja, autóbalesetet szenvedett. Az
akkor majdnem 19 éves fiatalember komoly
agyi sérüléseket szenvedett, mely miatt a
mai napig kómában fekszik. Állapota javult
ugyan az elmúlt hónapokban, szervei működésbe léptek, azonban a kómából még nem
ébredt fel.
Mivel a román egészségügyi rendszer
nincs felkészülve az ilyen jellegű esetek hos�szútávú ellátására, így átkerült egy magánklinikára, ahol a mai napig is ápolják. A helyi
gyülekezet tagjai, valamint a település lakosai
és más erdélyi gyülekezetek is imában kap-

csolódnak össze azért, hogy Isten mutassa
meg gyógyító hatalmát a továbbiakban is. A
fiatalember családját anyagilag igen megviseli
az ápolás költségeinek előteremtése, melynek
díja átszámítva 30 000 Ft/nap.
Az imádságon kívül lehetőség van anyagi támogatás eljuttatására is. Így kérjük mindazokat, akiknek erre lehetőségük van, hogy
az ADRA Alapítvány segélyezési számlaszámára (OTP 11707024-20430928) juttassák el
adományaikat. A közlemény rovatba kérjük
beírni: „Sallai István Zsombor”.
Sitkei Zoltán
ügyvezető igazgató
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Az AdventInfo következő
száma 2020. november 28-án
jelenik meg.










Őszi imahét
2020. november 7–14.
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Elhunyt Isten Hídembere:
Szigeti Jenő professzor, lelkész
(1936–2020)
Prof. dr. Szigeti Jenő egyetemi tanár, lelkész, igehirdető, író, nemzetközileg ismert tudós
2020. augusztus 27-én visszaadta életét a Teremtőjének, hatalmas űrt hagyva maga után.
Munkatársai és kortársai szerették és tisztelték őt, nem csupán kimagasló tudása,
hanem embersége és szerénysége miatt is. 1965 és 1984 között mint lelkész szolgált,
1984-től 1994-ig pedig egyházunk elnöki tisztségét töltötte be.
A Hetednapi Adventista Egyház saját halottjának tekintette tudós lelkész testvérünket, ezért búcsúztatása és a gyászünnepség Pécelen, 2020. szeptember 27-én,
vasárnap délután történt meg. A gyászistentiszteletet a Magyar Unió elnöksége
szervezte meg, Csizmadia Róbert főtitkár
és dr. Tokics Imre lelkész vezetésével. Dr.
Zolyomi Renáta Edit a gyászszertartást
követő állófogadásról gondoskodott.
A gyászistentiszteletre összegyűlt család: Szigeti testvér özvegye, Gyopár és két
gyermekük, Péter és felesége Zsuzsa, valamint három gyermekük, Anikó Gyopár és
férje Zsolt és nyolc gyermekük; a rokonok,
a hittestvérek, a tudós pályatársak, az ismerősök és vendégek szomorúan és meghatódottan gyülekeztek a nyitott sátor bejáratánál, amelyet a járványhelyzetre való tekintettel állítottak fel a péceli unióközpont
udvarán. Mintegy háromszáz testvér és
vendég jött el, a hűvös szeptemberi napon
az ország különböző helységeiből, hogy

Ócsai Tamás egyházelnök gyászbeszéde

leróják tiszteletüket a hatalmas tudással és
bölcsességgel megáldott lelkész előtt.
Ócsai Tamás a Hetednapi Adventista
Egyház Magyar Uniójának elnöke a búcsú
fájdalmas szavaival szólt az egybegyűlt
testvéri közösséghez, amikor méltatta Szigeti testvér egyházunkban betöltött rendkívüli és egyedülálló szolgálatát: „Sokszínűsége nemcsak a tudomány művelésében, hanem egyházi tevékenységében is
jelen volt… Életútja példa valamennyiünk
számára.” Ugyanakkor közvetítette a világegyház vezetőinek részvétnyilvánító
üzenetét. Ted Wilson testvér, a Generálkonferencia elnöke levélben fejezte ki
együttérzését Szigeti testvér eltávozása miatt csakúgy, mint a Transzeurópai Divízió
elnöke, Raafat Kamal testvér.
A nekrológot dr. Szabó János testvér
mondta el: „Szigeti testvér édesanyja gyakorolta a szeretet fegyelmét és kegyelmét.
Igazán tudott szeretni és kegyelemmel fegyelmezni. Így vált ő biztos ponttá Jenő
bácsi életében.”
A Biblia vigasztaló
szavait Kovács-Bíró János testvér szólta János
evangéliuma
17:3–4
versei alapján hangsúlyozva, hogy „Szigeti
Jenő tudása által mi
gazdagodtunk,
mert
ő nem volt hajlandó
megtartani
magának
a megszerzett ismereteit, hanem
továbbadta
nekünk, rajta

keresztül tanított bennünket az Isten.”
A Budapest-Józsefvárosi Gyülekezet
nevében – amelynek tagja volt Szigeti Jenő
testvér –, Otamo-Csizmadia Heli Kaarina
lelkésznő ekként búcsúzott: „Szigeti Jenő
megértette, hogy az élő Krisztusba vetett
hit azt jelenti, hogy ugyanúgy tisztelni és
értékelni kell a világot és az embereket,
ahogyan Krisztus teszi.”
Prof. dr. Tokics Imre testvér bemutatta
és méltatta Szigeti Jenő professzor tudományos életútját.
Az Adventista Teológiai Főiskola
rektora prof. dr. Tonhaizer Tibor így búcsúzott: „Szigeti Jenő tanár úr főiskolánk
kiemelkedő egyénisége volt, aki személyiségével maga is iskolát teremtett.”
Egyházi főméltóságok és professzor
kollégák is eljöttek, hogy ők is leróják tiszteletüket az elhunyt tudós szolgatársunk
emléke előtt.
Megható volt hallani dr. Beer Miklós
ny. váci megyéspüspök szavait Szigeti
Jenő szolgálatával kapcsolatban: „A véletlenekben felismerte Isten mosolyát. Hagyta vezetni magát Isten Szentlelke által. Sohasem sértette meg az érzékeny katolikus
fülemet a protestáns Szigeti Jenő, mivel ő
mindig a Bibliát szólta és magyarázta.”
Dr. Korzenszky Miklós Richárd
bencés szerzetes így szólt az egybegyűltekhez: „Az élet örök búcsúzás, bárcsak
tudnánk távozáskor fényt hagyni, mint a
Messiás.”

A gyászoló gyülekezet egy része

A ravatal asztala, Szigeti Máténak a nagyapáról készített rézkarcával
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Prof. Dr. Fabiny Tamás

Prof. dr. Fabiny Tamás evangélikus
püspök Szigeti testvér hatalmas lexikális
tudására és finom keresztény humorára
emlékezett vissza és szomorúan búcsúzott
tőle.
Dr. Szécsi József a Keresztény–Zsidó
Társaság főtitkára testvéri szavakkal köszönt el a pályatárstól: „Szigeti Jenőtől, a
baráttól … nehéz elbúcsúzni. Üzenete van
mindnyájunknak: hogy élj teljes életet,
dolgozz a családodért, a gyülekezetedért,
a vallások megbékéléséért, Isten világának
mielőbbi megjelenéséért, a Mennyei Jeruzsálem földre szállásáért.”
Prof. dr. Barna Gábor a Szegedi
Tudományegyetem képviseletében kiemelte: „A tudománnyal szemben alázatos, önzetlen ember, aki nemcsak a
biblikus tudományokban, hanem a társadalomtudományok terén is otthonosan mozgott, aki a másik emberért élt.”
Dr. habil. Fazekas Csaba a Miskolci Egyetemről érkezve arról a többéves
munkáról szólt, amelyet Szigeti testvér ebben az intézményben töltött el. „Az intézményünk büszke arra, hogy Szigeti Jenő
professzor úr főállású tanárként végezte
küldetését, tizennégy éve pedig profes�szor emeritusként. A volt doktoranduszok
és hallgatók mind a mai napig emlegetik a tanár úr óráit, amikor a Bibliáról, a
Biblia irodalomtörténeti szerepéről, Istent
kereső költők műveiről beszélt nekik.”
A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar képviseletében dr. Keményfi
Róbert professzor úr, tanszékvezető egyetemi tanár, dékán szólalt fel, megemlékezve Szigeti testvér pályájáról, amelynek
során „három cél vezérelte őt: a tanítás, a
kutatás és Jézus ügyének lelkészi, teológiai
szolgálata.”
Dr. Mészáros Kálmán a Magyarországi Baptista Egyház nevében fejezte ki
együttérzését és testvéri hangon szólt a
gyászoló családhoz és a gyülekezethez.
„Dr. Szigeti Jenő az evangéliumi protestáns egyházak számára kiemelkedő jelentőségű és követendő példakép volt és
marad.”
A gyászistentiszteleten jelen voltak
az egyházterületek képviseletében: dr.
Ősz-Farkas Ernő DET elnök, Hegyes-Horváth Géza TET elnök és Szőllősi Árpád
TET kincstárnok. A lelkész kortársak közül
pedig Ócsai Sándor. Meghívott vendégként:

Kovács-Bíró János

Prof. Dr. Keményfi Róbert

prof. dr. Máté-Tóth András, dr. habil. Rajki
Zoltán, Pataky Albert elnök, Csernák István
ny. elnök, Mérő Mátyás, Huszan Hasimov,
Ünlü Efkan, Platthy Iván, Paor Lilla (Hatoscsatorna TV), Gere Lilla (PAX TV).
Némely professzor a járványra való
tekintettel írásos üzenetben búcsúzott adventista testvérünktől, így prof. dr. Karas�szon István a Károli Gáspár Református
Egyetemről: „Szigeti Jenő számomra mindig egyet jelentett a Hetednapi Adventista
Egyházzal… mindig a nagy útkereső – és
az út megtalálója – volt.” Prof. dr. Benyik
György ekként fogalmazott: „Azért most:
Az én lelkem áldja az Urat, hogy Szigeti
Jenővel találkozhattam. Az én szám áldást
mond az Istennek az ő életéért. Az én szívem áldja az Urat, hogy nem csak a hetednapi adventistáknak, hanem a hívő és igazi
barátság nevében nekünk – katolikusoknak
– is adta Szigeti Jenőt, a professzort, a biblikust, a hívőt és imádkozót…”
Továbbá együttérzésüket fejezték ki:
prof. dr. Schőner Alfréd főrabbi, az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem ny.
rektora; dr. habil. Petrőczi Éva József
Attila-díjas költő; dr. Gallusz László, a
Newbold Egyetem Újszövetségi Tanszék
professzora; dr. Manchin Róbert, a CAE
elnöke; Szász Ernő erdélyi lelkipásztor,
korábbi egyházterületi elnök; Pircsák Illés
ukrajnai lelkésztestvér.
Balázs László Szigeti Jenő: „Megnyugszom” és „Ha erre jársz” című verseit
szavalta el. Az Új Advent Kórustársaság
gyászénekei és a Fekete István vezetésével
megjelent zenészek szolgálata enyhítették
a gyász és fájdalom elhordozását.
A Szigeti család nevében Papp Zsolt

presbiter mondott köszönetet a gyászoló
gyülekezetnek együttérzésükért és jelenlétükért.
A csendben és mély áhítatban megtartott
háromórás gyászszertartás Nagy Zsolt trombitaművész zeneszolgálatával fejeződött be.




A következő sorok pedig méltóképpen ös�szefoglalják Szigeti Jenő életét és mindennapjait.
Prof. dr. Szigeti Jenő egyetemi tanár,
professor emeritus, lelkész, író és költő,
nemzetközileg ismert tudós, több mint fél
évszázadot töltött el a szószéken és a katedrán. Még életének utolsó hónapjaiban
is prédikált, tanított, előadásokat tartott,
konferenciákon vett részt.
Adventista családba született 1936.
december 29-én, édesapja lelkész, édesanyja pedig kiváló bölcsességgel megáldott asszony volt, mindhárom gyermekét:
Jenőt, Lászlót és Istvánt a becsületességre
és helytállásra nevelte.

Szigeti testvér prédikál a Terézvárosi
Gyülekezetben

Jan Paulsen testvér (középen) Szigeti Jenő Életműdíja átadásán
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Ifj. Szigeti Jenő

A három testvér: István, László és Jenő

Szigeti Jenő professzor hatalmas publikációs tevékenységgel rendelkezett. Több
mint száz könyv, több ezer cikk és tanulmány, verseskötetek jelentek meg tollából:
evangelizációs hanganyagok, CD-lemezek: a Tihamér-mesék. Félezer „Vallás és
kultúra” műsor a Hatoscsatorna Televízióban, 1000 rádióadás a Kontakt és a Sola
Rádió közvetítésében gazdagítja napjainkat Szigeti Jenő nyomán.
Az alkotótevékenységétől erősebb
oldala is volt a lelkésznek, a professzor
úrnak: a szelídség és alázatosság, amely a
megjelenésén át- és átszűrődött…
Pályafutása a zaklatott, második világháború időszakát követően indult el,
hogy eljuttassa az evangélium üzenetét a
célt és reményt vesztett emberekhez.
Szigeti Jenő példakép lehet ma is
mindazoknak, akik olyan hátrányos hely-

Jeruzsálemben feleségével

Az ATF tanáraival és friss diplomásaival

zetben élnek, mint amilyenben a Szigeti
család volt a második világháború viszontagságos időszakában.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemre azért nem kerülhetett be – kiváló
felvételi vizsgája ellenére –, mivel osztályidegennek bélyegezték. Szigeti Jenő
megtanult ellenszélben élni, tanulni, publikálni és tanítani mindaddig, amíg a rendszerváltás meg nem hozta a szabadságot.
Az Evangélikus Hittudományi Akadémiára nyert felvételt, és az akkori legnagyobb tudósoktól tanulhatott…
Szigeti Jenő az egész protestáns közösség tiszteletbeli tanárává vált. Sokoldalúságát szinte lehetetlen bemutatni: tanár, lelkész, író, költő, lelkigondozó, polihisztor.
Sokat tett a zsidók és nem zsidók, valamint az iszlám közötti párbeszéd előmozdításáért. Scheiber- és Wallenberg-díjas
tudós, akit a Hetednapi Adventista Egyház
2017-ben Életműdíjjal tüntetett ki.
Több mint félévszázadot töltött el a katedrán. Növendékek ezrei kerültek ki kezei
alól a nagybetűs életbe, akik lelkészek, tanárok, egyházvezetők lettek, és ők is szeretettel és tisztelettel emlékeznek vissza
Szigeti Jenő tanár úrra. Ő volt a Pál utcai
adventisták történetében a kis „nemecsek”,
aki megtanult megaláztatások közepette is
nagybetűs EMBER maradni. Diákjai a tudomány mellett a „szigetizmus” alapelveit
is megtanulták: „A hit nem az ész vészkijárata. A véletlen Isten álarca is lehet…”
Szigeti Jenő hatalmas tudása ellenére
ugyanaz maradt tanárként, lelkészként és
egyházvezetőként: Isten Hídembere volt
ő, aki hinni tanított
téged és engem,
mindenkit.
Létrehozta
a
Szabadegyházak
Tanácsa Lelkészképző
Intézetét,
amely hosszú évekig biztosította a
kisegyházak
lelkészutánpótlását.
1990-ben az Adventista Teológiai Főiskolát és a Bibliai
Szabadegyetemet is
megalapította.
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Nyugdíjaztatása után a Miskolci
Egyetem falai között találta meg a tudományos élet magas szintű képviselését,
továbbá az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Doktori Tanácsában végzett
munkájában. A Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiumában több
mint negyven esztendőt dolgozott, amelynek alapító tagja.
Legféltettebb kincse a határidőnaplója
volt, amit mindig magánál hordott, amelyben programjainak, előadásainak százait
jegyezte fel. Ezek mind bemutatják az ő
sokoldalúságát, szorgalmát… Átlagosan
évente 54 könyvet olvasott el, a naponkénti Bibliaolvasás mellett.
Szerette és tisztelte azt a kis csoportot, akikkel az elmúlt tíz esztendőben hétről hétre együtt tanulmányozta a Bibliát,
tanítva őket és mindazokat, akik a világ
különböző részéről figyelték a Bibliatanulmányok felvételeit a PAX Televízióban vagy a különböző média csatornákon.
Szigeti Jenőnek az élet nem adott bőséget a földi javak vonatkozásában, mégis
páratlanul gazdag életút volt az övé:
– a családja: a felesége Gyopár, a gyermekei Péter és Anikó Gyopár, és 11 unokája;
– a szerető és tiszteletet adó diákjai, hallgatói;
– és az őt csodáló emberek közössége között.
A Magyar Tudományos Akadémia
Köztestületi tagja és a néprajztudomány
kandidátusa volt.
Szigeti Jenő Márai-kutatóként is ismertté vált, ez irányú munkássága kapcsán említjük meg a nagy magyar irodalmár idevonatkozó gondolatát: „Az ember
nemcsak a szájával hallgat, vagy beszél,
hanem a lelkével is.” Ez teljes mértékben
igaz volt Szigeti Jenő életére.
Könyvei túlélnek bennünket, amelyekben vannak egyszerű és a csüggedt
emberekhez szóló üzenetek éppúgy, mint
a tudósok számára írt értekezések.
Egyik róla szóló könyv utolsó soraiban így fogalmazott önmagáról: „Ha én
(Szigeti Jenő) megírnám egyszer az életemről szóló könyvet, az önéletrajzomat
– igen, szeretnék még egyszer írni unokáimnak rövid és eseménytelen életemről –,
akkor József Attilát választanám mottóul,
és tőle is csupán ennyit: Taní-tani.”
Köszönjük Istenünk, hogy – ebbe
a kis országba, a hazánkba – adtad számunkra Szigeti Jenőt és mi ismerhettük
őt, mint Isten Nagykövetét.
Emléke legyen áldott!
Prof. Dr. Tokics Imre
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a Női Szolgálatok Osztályának interjúsorozata

I S T E N K E R TJ É B E N

„Értéked a jellemed”
Sztán Jánosné Erzsike
Cikksorozatunk célja, hogy minél több idős lelkészfeleség
élettörténetét megismerjük, élettapasztalataikból erőt merítsünk.
Erzsike örömmel osztja meg kérésünkre történeteit.
– Időzzünk kicsit a régmúltban! Mesélsz nekünk nagyszüleidről, szüleidről, gyermekkorodról?
– Édesapám adventista lelkészként szolgált,
az ő anyukája is adventista volt. Anyai nagymamám is hitre jutott, de sajnos ő keresztsége
előtt meghalt. Édesanyám egyedül volt hívő
a családjában. Édesapám, mielőtt bevonult
volna, egy hétig böjtölt, hogy a katonaságnál
is megkapja a szombatot. Megkapta. Lesoványodott ugyan, de csillogott a szeme. Hódmezővásárhelyről vonult be a frontra 1944-ben.
Ott vesztette életét, miközben sebesülteket
mentett. Mindössze 34 éves volt.
Én 1944 szeptemberében jöttem a világra
koraszülöttként, miközben bombázók húztak
el az égen. Édesanyám nővérkémmel (aki egy
évvel előttem, 1943 októberében született) és
velem Hódmezővásárhelyre költözött. Egy
testvérnő biztosított számunkra lakhatást. 22
évig laktunk ott, elképesztően nehéz körülmények között. Petróleumlámpa fényénél tanultunk, s mivel a szobában olyan alacsonyan volt
a gerenda, hogy beleütközött volna a vonó, a
konyhában hegedültem. Édesanyám takarítással, mosással kereste meg a napi 30 forintot,
amiből egyik napról a másikra éltünk, így tartott el bennünket. Nővérem végül orvos lett, én
pedig zenetanárnő.
– Már itt elkezdődött a zene iránti szereteted.
– Igen, 4. osztályos koromban kezdtem el hegedülni. Árvai Irénke adta az ihletet, hogy hegedű szakon tanuljak. Granár Jánosné Iduska
tanított zongorázni. Kettejüknek köszönhetem,
hogy a zenei pályát választottam. Szegedre jártam konzervatóriumba. Sárospatakon, Orosházán és Csongrádon tanítottam zeneiskolákban;
főleg hegedűt. Zongorát is, de azt nem sokat.
Régóta vallom: „Isten azért teremtette a zenét,
hogy szavak nélkül tudjunk imádkozni” (John
Lennon). „Minden zene célja, hogy Isten dicsőségét zengje, és kikapcsolódást nyújtson a
lélek számára” (J. S. Bach).
– Hogyan fonta össze az Úr életedet a Jánoséval?
– Sárospatakon kezdtem el tanítani, egy tanévet
töltöttem ott. Aztán történt, hogy az orosházi
igazgató személyesen jött el hozzám és hívott,
hogy tanítsak az iskolájában. Öt évig laktam

Orosházán, ott ismerkedtem
meg Jánossal. Tótkomlóson
is tanítottam a fiók-zeneiskoEgy ünnepi alkalom családi körben
lában. Egy ideig Rajkiéknál
laktam, majd a gyülekezetnél.
Emlékszem egy csodálatos koncertre, ahol lás vagyok a szorgalmas, okos fiaimért, akik
Kobayashi Ken-Ichiro vezényelt. Oda János valóban Isten áldásai.
vitt el. Őt időközben Kiskunfélegyházára helyezték, és még egy évig onnan járt vissza – Végül szeretnélek kérni, üzenj valamit a
udvarolni Orosházára. Az esküvőnk 1977. 07. lelkészfeleségeknek és a többi olvasónknak!
07-én volt. Amikor bejelentkeztünk a házas- – Gyerekkorom óta nagy halom füzetet írtam
ságkötésre, az anyakönyvvezető megkérdezte, tele könyvekből vett idézetekkel, versekkel,
hogy 7 órakor legyen? Az egyházi szertartásra énekekkel. Ezek mind megvannak. Innen adok
Békéscsabán került sor, 400 személy jelenlété- át két verset, végül egy bibliaszöveget.
ben. Szakács József testvér prédikált.
„Isten nem ígért rózsaágyakat,
– Melyek voltak szolgálati területeitek, de erőt ígért a naphoz,
legemlékezetesebb tapasztalatod a jó Is- pihenést a munka után,
kegyelmet a próbák alatt,
tennel?
– Kiskunfélegyházán 11 évig szolgáltunk, 7-8 fentről segítséget,
település tartozott férjem körzetébe. Emlék- el nem múló kedvességet
szem egy kalandos csikériai útra, ahová olyan és halhatatlan szeretetet.”
földúton kellett menni, hogy egy felcsapódó
kavicstól a szélvédő is betört, és délután négy * * *
órára értünk csak oda a testvérekhez.
Csongrádon 10 évig éltünk és szolgáltunk. Ott nagyon nagy örömmel tanítottam a
gyerekiskolában, énekeltünk, verseltünk, bibliai földrajzot sajátítottak el a gyerekek. Ismerősök gyermekeinek hegedűt is tanítottam.
Mindebben nagyon sok örömöm volt.
Szolnokon 18 éve lakunk. Csodálatos tapasztalatom fűződik gyermekeim születéséhez
is. Első gyermekemmel – 35 éves koromban
– veszélyeztetett terhes voltam, sok időt töltöttem kórházban. Miután Norbi egészségesen
megszületett, egy szegedi orvosprofesszor azt
tanácsolta, ne is gondoljak többé gyermekvállalásra. Kisfiam azonban váltig kérdezgette:
„Nekem nem lesz testvérem?” 7 évvel később
ajándékozott meg az Úr egy másik gyermekkel. A várandósság alatt a fentebb már említett
professzor rendelt be magzatvíz-vizsgálatra.
Sokat imádkoztam ezért, mert hallottam a
vizsgálat kockázatos voltáról. Végül eldöntöttem, hogy én ezt nem engedem meg. Nagyon
nagy tapasztalat volt a jó Istentől, hogy békességem lett a döntés után, bizonyosságot kaptam, hogy egészséges gyermekem lesz. Így is
történt, mindvégig dolgoztam, és csak a szülés
napján írtak ki. Dicsőség legyen Istennek! Há-
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Moldován Vilmos

Értéked a jellemed
Igazi értéked nem a vagyonod,
sem állás, végzettség vagy eredet,
mert ezek elfolynak ujjaid között...
Egyetlen értéked a jellemed!
Igazi hatalmad nem a nyers erő,
sem diplomád, sem éles szellemed!
Mert csak akkor vagy erős és hatalmas,
ha minden hatalmad - a jellemed!
Meglásd: egykor mindent itt hagysz a földön,
mint hamis, értéktelen szemetet,
mert Istent nem érdekli semmi más,
mint hogy e földön milyen volt a jellemed!

* * *
„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít” (Fil 4:13).

Hegyes-Horváth Csilla
az NSZO munkacsoportjának tagja

AdventInfo

A járvány az egyházat sem kerüli el!
A figyelmeztetés folyamatos. Az a reménységünk, hogy az az egyház, amelyik az örökkévaló evangéliumot hirdeti, képes lesz akár áldozatokra is az életek megmentése érdekében.
Nagyon hálásak vagyunk Istennek, hogy a
gyülekezeteink közel 100%-ban készek összefogni, és értik a jelenvaló helyzetet. Azt is tudjuk, hogy vannak más hangok is, ami érthető,
mert még nem vagyunk a mennyben, és ott is
volt egy 1/3 arányú, „jobb megoldást” követő
frakció. Mindenkinek tiszteltjük a meggyőződését, de szeretettel kérjük a közösséget, hogy
a gyülekezeti élet szervezésében kövessük az
egyház világszélesen elfogadott intézkedéseit.
Ezek közül egy sem sérti a hitalapelveinket,
sőt az emberi élet tiszteletéről és mentéséről
szóló küldetésünket támasztják alá.
Még soha nem vitattuk a biztonsági öv, a
gyalogátkelők használatának, a sebességkorlátozás betartásának hitéleti szempontjait, és
nem jutott eszébe senkinek hatalmi intézkedéseknek nevezni, és emiatt „kiállni az igazság
mellett”, ami nem jelent mást, mint figyelmen
kívül hagyni az emberi életek biztonságát
szavatoló rendelkezéseket. Most sem tehetjük
meg a közegészségügyi intézkedésekkel, amelyek minden szempontból összhangban vannak
a Biblia járványügyi intézkedéseivel.
Az is érthető, hogy fizikai kényelmetlenséget okoz a védekezés, sérti a hagyományainkat,
kimozdít a kényelmi zónánkból. De gondoljuk
végig Jeremiás figyelmeztetését: „Hogyha gyalogokkal futsz, és elfárasztanak téged: mimódon
versenyezhetnél a lovakkal? És ha csak békességes földön vagy bátorságban: ugyan mit cselekednél a Jordán hullámai között?” (12:5).
Ha egymásért, másokért nem tudjuk elviselni fizikailag vagy mentálisan az óvintézkedéseket, mi lesz majd a Jordán hullámaival,
amiről sokszor szenvedéllyel beszéltünk – békeidőben?!
Meddig tart még?
Sokan felteszik ezt a kérdést. Sajnos jó választ
nem tudunk adni. Lesz oltóanyag 2-3 hónapon
belül, de a gyártó kapacitások jelenleg nincsenek meg, csak azon az áron, ha leállnak sok
más oltóanyag gyártásával. De senki nem szeretné úgy megoldani a COVID-járványt, hogy
szabadjára engedi például az Ebolát. A gyártó
üzemek felépítése miatt több időbe fog telni,
amíg minden országba eljut az oltás. Nem
tudjuk, hol leszünk a sorban. Úgy készítsük a
terveket, hogy akár még egy évet kell hasonló
körülmények között dolgoznunk. Ha közben
pozitív csalódás ér, nem fogjuk bánni.
Tudományos kutatások
a védekezés érdekében
A cink szerepe – A barcelonai Del Mar Kórház
orvosa, dr. Roberto Guerri-Fernandez és az általa vezetett csoport kutatási eredményét publi-

kálták egy európai koronavírus-konferencián a
múlt héten (European Society of Clinical Microbiology and Infectious Disease (ESCMID)
Conference on Coronavirus Disease).
Alacsonyabb cinkszint a vérben összefüggést mutatott a fertőzés során kialakult súlyosabb gyulladásos folyamatokkal. A fertőzés
miatt elhunytak vérében átlagosan 43 mcg/
dl cinket találtak, ezzel szemben a betegséget
túlélők vérében 63 mcg/dl volt. Régóta tapasztalati tény volt, hogy a cink fokozza az immunrendszer működését, de most fény derült
a cink gyulladáscsökkentő hatására is, mondta,
dr. Len Horovitz, a Lenox Hill Hospital tüdőgyógyász szakorvosa, New Yorkból.
A tanulmány szerint összességében, és az
olyan tényezők figyelembevétele után, mint az
életkor, a nem, a betegség súlyossága és a kapott kezelések, a vérben lévő cink-növekedés
7%-kal csökkentette annak esélyét, hogy a beteg meghal. A konferencián a kutatás előzetes
adatait ismertették, a lektorált szakmai publikációk ezután következnek.
Forrás: https://www.webmd.com/lung/
news/20200923/could-zinc-help-fight-covid-19
Következtetés: A 7%-os arány sokat jelent,
de azt is megmutatja, hogy nem létezik olyan
csodagyógyszer, ami 100%-os biztonságot jelent, vagy kiválthatja a közegészségügyi óvintézkedéseket. Még mindig sokkal jobb elkerülni a fertőzést, mint csupán az immunrendszerben vagy a preventív életmódban bízni.
A D-vitamin szerepe: Az első hullám idején
többen is foglalkoztak a D-vitamin szerepével. Az alábbi interjú 2020. május végén jelent meg: dr. Masszi Tamás, a Semmelweis
Egyetem Belgyógyászati és Hematológiai
Klinikájának igazgatója szerint, a kutatások
szerint olyan populációkban, ahol alacsonyabb
a D-vitamin szint, általánosságban magasabb a
halálozási kockázat. A felső légúti betegségek
esetében pozitív hatása van a D-vitamin pótlásának. A meghűlés, influenza és más enyhébb,
a koronavírusok által is okozott felső légúti betegség télen gyakrabban fordul elő, ebben szerepe lehet az alacsonyabb D-vitamin szintnek
is. Vagyis úgy tűnik, a D-vitamin véd a légúti
fertőzésekkel szemben, és ismert az is, hogy
a nyiroksejtekre, a kórokozó-ellenes fehérjék
termelődésére is pozitív hatást gyakorol. Ebből következve feltételezhető, hogy a D-vitamin pótlása a COVID-19 fertőzéssel szemben
is immunerősítő hatású lehet.
Fontos, hogy tisztában legyünk azzal is:
a 2000 nemzetközi egység napi szükségletből
egészséges táplálkozással csak mintegy 80-at
tudunk biztosítani. Az őszi, téli évszak beálltával, az október és március közötti periódusban
a felmérések szerint Magyarországon 10-ből 9
embernél alakul ki D-vitamin hiány.
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Forrás: h t t p s : / / s e m m e l w e i s . h u /
hirek/2020/05/26/segitheti-e-a-d-vitamin-a-virusfertozesek-elleni-vedelmet
DE ezzel együtt nem állnak rendelkezésre
megfelelő súllyal bíró tudományos kutatások
a D-vitamin koronavírus elleni védő szerepéről. Ha valaki szereti a tudományosság kritikai szemléletével olvasni a felkapott portálok
egészség híreit, akkor ezt a D-vitaminról szóló
írást is ajánlom, a kiegyensúlyozottság érdekében. A D-vitamin sem csodagyógyszer.
Forrás: https://qubit.hu/2020/10/02/a-dvitamin-fontos-de-nem-csodaszer-a-koronavirus-ellen
Vigyázat! – A túl magas D-vitamin-szint
mérgező lehet, a vér kalciumszintjének emelkedésével járhat, ami az agyat, az izmokat
vagy a szívet is károsíthatja.
Mit mondhatunk tehát?
Nyolc alapelv vagy maszk?
Megvan az immunrendszer és ehhez kapcsolódóan az egészséges életmód szerepe a betegségek megelőzésében, ami az egészségi
üzenetünk zászlaján áll. De azt állítani, hogy a
megfelelő életmód következtében a fertőzésekkel szemben védettek vagyunk, tévedés. Mint
ahogy az is, hogy mindenképpen át kell esnünk
a fertőzésen, ezért nem kell közegészségügyi
lépéseket tennünk, elég a nyolc alapelv.
Ha ez így lenne, akkor Isten nem adott
volna az életmódtanácsok mellett, a fertőzések elkerülésére vonatkozó szabályokat (lásd
karantén, ürülék eltávolítása az élettérből, fertőzések szűrési rendszere – papság szerepe az
ellenőrzésben, allergizáló, fertőző ingatlanok
és ingóságok eltávolítása, megsemmisítése
stb.). Utóbbiak közül egyik rendelkezés sem
váltható ki a nyolc alapelv egyikével sem. Az
egyház soha nem képviselt mást, amit prófétai
példaadás is alátámasztott (lásd E. G. White
és a himlő elleni védőoltás esete – ESZO kézikönyv, Advent Kiadó)
A kérdésre a válasz nem vagy-vagy, hanem is-is. Éljünk egészségesen, kövessük az
adventista életmód évtizedek óta hirdetett
alapelveit, és tartsuk be a járványügyi előírásokat is. A többit bízzuk Istenre.
A hit soha nem jelenthet vakmerőséget
vagy Isten rendelései közötti kényelmi válogatást.
Sivatagi körülmények között (hőingadozás, kígyók, vadállatok veszélye, kevés élelem, víz, sátor hiánya) karanténban eltölteni
7-14 napot sokkal kényelmetlenebb volt, mint
60 percig maszkban részt venni az istentiszteleten egy fűtött teremben, a szeretteinkkel,
meg egy jó ebéddel a hűtőben, és alternatív
lehetőségként online üzemmódban követni a
kimaradt alkalmakat. Nem lett-e túl alacsony
az ingerküszöbünk?

(2020. október 9.)

Dr. Ősz-Farkas Ernő
ESZO vezető, DET elnök
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ESZO Infó – Járványaktualitások
2020. szeptember 25. – A DET-en korábban a
helyi gyülekezeti bizottságok által elővigyázatosság miatt bezárt gyülekezetek közül három
újra kinyit ezen a hétvégén, egy gyülekezet pedig továbbra is zárva marad. Több testvérünk
fertőzött; imádkozzunk az érintettekért, akik a
betegség tünetei miatt szenvednek.
Akik még egészségesek, óvják embertársaikat az ismert óvintézkedések betartásával,
valamit immunrendszerüket a napi friss levegőn töltött mozgással, vitamindús táplálkozással és pihentető alvással.
Keressük meg lakókörnyezetünkben azokat, akik házi karanténba kerültek, és ajánljuk
fel a segítségnyújtást a vásárlásban vagy ügyintézésben.
Több kérdés érkezik hozzánk a koronavírus elleni védőoltásról. Nem tudjuk mikor lesz
elérhető egy a WHO által is elismert védőoltás,
de az előrejelzések jövő év elejéről szólnak. Az
influenza és a Pneumococcus baktérium által
okozott tüdőgyulladás elleni védőoltás elérhető
mindenki számára. Az 50 év feletti korosztály
veszélyeztetett mindkét cseppfertőzés által
terjedő betegségre. Egy esetleges koronavírus-fertőzés esetén igénybe vett immunrendszer sérülékenyebb a további fertőzésekre.
Ami rajtunk áll, azt tegyük meg.
A világegyház általános, védőoltásokkal
kapcsolatos állásfoglalása eligazítást jelenthet:
„A Hetednapi Adventista Egyház komoly
hangsúlyt helyez az egészségre és jólétre. Az
adventista egészségi üzenet bibliai kinyilatkoztatásra, Ellen G. White (az egyház egyik
alapítójának) ihletett írásaira és szakmailag
igazolt tudományos irodalomra épül. Mindezek alapján bátorítjuk a védőoltások alkalmazását, mert nincs vallásos indok arra, hogy a
hitközösségek miért ne bátorítanák híveiket
felelősségteljesen részt venni a védő és megelőző immunizáló programokban. Értéknek
tartjuk az emberiség egészségét és biztonságát, ami magába foglalja a nyájimmunitás
fenntartását is.” (Forrás: https://www.healthministries.com/all%20resources/immunization/?fbclid=IwAR19BF-YGDX8cXZxNIzg6gIbihQa8-nec7-eyMWu_58V3kADPQGTqEhlpKU)
Vigyázzunk egymásra!
2020. október 9. – Ezen a hétvégén Budapest-Óbuda, Nagykanizsa, Szabadkígyós,
Fehérgyarmat, Debrecen-Józsa, Gyula 1,
Gyula 2 gyülekezetek lesznek zárva. Több
család, lelkész, intézményvezető, alkalmazottak, gyülekezeti tagok érintettek, haláleset is
van. Fertőzési gócpont is kialakult az egyik
helyszínen, amiről más hivatalos egyházi csatornákon már értesültetek. A járvány terjed és
nincs tekintettel semmire és senkire. Legyünk
óvatosak. Ha ezzel csak egy életet mentünk
meg, akkor is megérte. Eljöhet mindenkinek

az a pillanat, amikor szerettei miatt fel fogja tenni azt a kérdést: megtettem-e mindent,
amit megtehettem? Jobb most megválaszolni!
2020. október 16. – Bezárások: Ezen a hétvégén zárva tartanak a következő gyülekezetek: Nagykanizsa, Gyöngyös, Fehérgyarmat,
Szolnok, Debrecen-Józsa, Gyula 1, Gyula 2,
Szabadkígyós, Sarkad.
Újra nyit: Budapest-Óbuda és a szeretetotthonaink.
Nagyon köszönjük, hogy a múlt heti felhívásunkra több mint húszan jelentkeztek segíteni a Gyulai Szeretetotthonba. Közülük 6 főt
felvettek. Még mindig szükség lenne a jövő
hétre segítségre. Idős, veszélyeztetett személyek, vagy akik nem vállalják a tesztelést, ne
jelentkezzenek! Jelenleg 8 ellátott van kórházban, egy újabb beteg meghalt, 16 fertőzöttet
az otthonban ápolnak elkülönítve, 13 dolgozó
házi karanténban van. Az otthon működését
sikerült stabilizálni. Köszönet az imákért és a
segítségért!
A Nágocsi Szeretetotthonban 3 dolgozó és 3 ellátott tesztje lett pozitív, jelenleg
tünetmentesek. A dolgozók házi karanténba
kerültek, az ellátottakat elkülönített szobában
gondozzák.
Tudományos hírek megbízható
forrásból
1. Szuperterjesztők
A kutatók több mint félmillió indiai eseten
vizsgálták a járvány terjedési útvonalát és a halálozási arányt. Az eddigi legnagyobb kontaktkutatási tanulmány adatai szerint 84 965 igazolt koronavírusos páciens 575 071 személlyel
került kapcsolatba.
Ramanan Laxminarayan, a PEI vezető kutatója kiemelte: a nagyszabású tanulmányból
kiderül, hogy a koronavírus-járvány terjedésében kulcsszerepet kap a „szuperterjesztés”,
vagyis amikor kis létszámú fertőzött sok embernek adja tovább a vírust. A fertőzött páciensek 71 százaléka egyetlen kontaktszemélyt
sem fertőzött meg, és csupán a fertőzöttek 8
százaléka okozta az új fertőzések 60 százalékát
– állapította meg a tanulmány.
A kutató hangsúlyozta, hogy tanulmányuk
a szuperterjesztés eddigi legnagyobb szabású
empirikus igazolását adta. „A szuperterjesztés
inkább szabály, mint kivétel, amikor a koronavírus terjedéséről beszélünk, mind Indiában,
mind valószínűleg az összes érintett területen”
– szögezte le a tudós. (Forrás: medicalxpress.
com; Idézi: https://www.portfolio.hu/gazdasag/20201001/koronavirus-bemutattak-a-szuperterjesztok-latvanyos-szerepet-45120)
A Science című tudományos folyóiratban publikált tanulmány a Princeton Egyetem
környezeti tanulmányokkal foglalkozó kara
(PEI), a Johns Hopkins Egyetem és a Kalifor-
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niai Egyetem (Berkeley) kutatóinak, valamint
a délkelet-indiai Tamilnádu és Ándhra Prades
állam közegészségügyi szakembereinek közreműködésével készült – ismertette a medicalxpress.com tudományos portál.
Összegzés: egy szuperfertőző képes egy
egész gyülekezetet beteggé tenni. Tünetmentesen is lehetünk fertőzők, ezért védjük a környezetünket. Ha a gyülekezetben mindenki
maszkban van, a zárt térben tartózkodás nem
több, mint egy óra és a terem telítettsége nem
több, mint 50%, nem kell tartanunk a tünetmentes fertőzöttektől. Továbbra is fontos, hogy
nátha, láz, gyakori köhögés estén ne menjünk
közösségbe. Akik még nem betegek, tartsák
karban a szervezet természetes védekező rendszereit elegendő alvás, vitamindús táplálkozás
és napi testedzés segítségével.
2. Elkaphatjuk-e újra?
Amerikai kutatók igazolták, hogy a közepes erősségű tünetekkel felgyógyultak három
hónapig védettek lesznek az újra fertőződés ellen, 20 000 páciensnél végzett vizsgálat eredményeként. Ritkán fordul elő, hogy bármilyen
fertőzés egy életre immunizál. A memóriasejtek miatt, általában a második találkozáskor
válik hatékonnyá az immunvédelem.
Akik újra fertőződnek, általában tünetmentesek. Még nem igazolt, hogy képesek-e másokat is megfertőzni vagy sem. Ezért a felgyógyult
pácienseknek is maszkot kell viselniük. (Forrás:
https://medicalxpress.com/news/2020-10-immune-coronavirus-ive.html)
3. Szellőztetés a koronavírus ellen
Tudósok szerint a vírusokat hordozó
aeroszol részecskék hosszú időn át képesek zárt
térben keringeni (és fertőzni), míg a szellőztetés
okozta légmozgás diszperziós hatása, szétoszlatja a részecskéket. Hasonló a jelenség, mint
dohányfüstös szobában ablakot nyitni.
A tanácsot megerősítették: Kerüljük el a
zárt, zsúfolt tereket, és külső levegő áramoltatásával szellőztessünk! Németország volt az
első olyan ország, ahol a közegészségügyi intézkedésekben szerepelt a nyitott ablak.
Mennyi szellőztetés elégséges?
Flahault szerint, aki a Genfi Egyetem Világegészségügyi Intézetének igazgatója, óránként hatszor. A megfelelő szűrőkkel ellátott
levegőztető rendszerek is alkalmasak erre.
Angela Merkel a védekezés egyik legolcsóbb
módjának nevezte a szellőztetést. Ennek ellenére nem állhat egy lábon a védekezés. „Limitáld a szobában tartózkodó személyek számát, tartsd be a távolságot, szünet nélkül hordj
maszkot, többször moss kezet, és lehetőleg ne
beszélj sokat, leginkább ne kiabálj!” – nyilatkozta Flahault. (Forrás: https://medicalxpress.
com/news/2020-10-window-covid.html)

Dr. Ősz-Farkas Ernő
ESZO vezető, DET elnök
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Az ADRA atlétái a 35. Spar
Budapest Maratonon
A 35. Spar Budapest Maraton 2020. október
11-én került megrendezésre, melyen az ADRA
Alapítvány önkéntesei is részt vettek.
Civil szervezetek körében egyre népszerűbb a sporteseményeken történő megjelenés,
ahol nem csupán a szervezettel kapcsolatos
információk átadása a cél, hanem adott esetben
egy konkrét programra történő figyelemfelhívás, adományok gyűjtése. Emellett egyre gyakoribb jelenség, hogy egyéni teljesítményeket
valamilyen adományozással kötnek össze: egy
személyes vállalást, egy kihívást egy társadalom szempontjából kiemelkedő célnak ajánlanak fel, melynek megvalósítója általában egy
civil szervezet. E két módszert ötvözve hoztuk
létre az ADRA Charity Run-t, azaz a jótékonysági futással kapcsolatos események gyűjtőfogalmát. Az idei terveinket keresztezte a koronavírus-járvány, ezért a tavaszra tervezett első
rendezvényt kénytelenek voltunk elnapolni. Ám
a helyzet időközben történt változása az őszi
rendezvények tekintetében nem okozott problémát a sportesemények megtartásában.
A szervezés már tavasszal elkezdődött, amikor önkénteseket kerestünk a maratoni futásra.
Ezúttal azt szerettük volna, ha a kárpátaljai „Élő

víz” programunkra
hívják föl futóink a
figyelmet és vállalásukkal arra bátorítják
az adományozókat,
hogy támogassák a
vízhálózat kiépítését
ott, ahol 80-100 ezer
ember él közvetlen
A csapat
vízvételi lehetőség
nélkül, közkutakat és szívességi vízhasználatot
igénybe véve. A programra és a támogatási lehetőségekre, valamint futóink vállalására honlapunkon, valamint közösségi média oldalainkon
keresztül adtunk információt.
A felkészülési időszak végeztével elérkezett a nap, amikor futóink rajthoz álltak. Négyes
váltónk tagjait Bodolainé Gyarmati Rita, Böjte
Éva, Sipos Zsolt és Szentváry-Lukács Kata alkották, 30 km-en Magyar Balázs és Nagy Gábor képviselte az Alapítványt, a teljes maratoni
távon, 42 195 méteren pedig Czékmán Renáta,
Simon Róbert, Tóth Szilárd és Sitkei Zoltán.
A verseny közben önkéntes segítőink a
fesztiválon részt vevők számára adtak információt. Azok számára, akik a fejlesztési program

Közösségi kapcsolatok kiépítése
Ferencvárosban
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata Public Art néven pályázatot
írt ki, melynek lényege, hogy az önkormányzat
által kijelölt helyszíneken a társadalmi nyilvánosság tereihez és azok problémáihoz kötődő,
kötetlen műfajú, interaktív, az adott közösséget
vagy a társadalom egészét érintő kérdéseket tematizáló művészeti alkotásokat vár. A „Public
Art” műveknek meg kell kíséreljenek a kortárs

Kapcsolatépítés a Kerekerdő parkban

művészet eszközeinek segítségével közérdeklődésre igényt formáló kérdéseket felvetni, a
nem művészet-orientált közönségréteget a művek által teremtett szituációk révén elgondolkodtatni. Törekedni kell a párbeszéd ösztönzésére, amelynek segítségével a helyi társadalom
különböző szegmenseit véleményformálásra és
együtt gondolkodásra késztethetik.
A pályázat egy különleges lehetőség,
melynek segítségével a
Középső-Ferencváros lakóit szeretnénk mozgósítani.
A pályázat beadásának előkészítéseként több helyben
tevékenykedő szervezettel
vettük fel a kapcsolatot: a helyi család- és gyermekjóléti
központhoz tartozó H52 irodával, a Konkáv Egyesülettel, az „1 millió fa” kezdeményezés képviselőivel. A helyi

iránt komoly érdeklődést tanúsítottak, ADRA
logóval ellátott kulacsot, maszkot, nyomtatott
anyagokat adtak.
A távot minden futó sikeresen teljesítette, amiért hálásak vagyunk Istennek, valamint
azért is, hogy eddig 200 ezer forintot meghaladó összeg gyűlt össze a program folytatására.
A kárpátaljai fejlesztési programunk a rendezvényt követően is támogatható. Számlaszám:
11707024-20430928; közlemény: „Élő víz”;
honlapunkon, PayPal rendszeren keresztül is
támogatható.
Sitkei Zoltán
ügyvezető igazgató
ADRA Alapítvány
közösséggel, az ott lakó emberekkel történő
kapcsolatfelvételt fontosnak tartottuk, és a helyben jelentős kapcsolatokkal rendelkező szervezetekkel közösen két alkalommal voltunk jelen
a Kerekerdő parkban, ahol a gyerekek számára
játékokkal készültünk, véleményüket kérdeztük,
a felnőttekkel, szülőkkel pedig beszélgettünk a
helyi kihívásokról, a közösséget erősítő tevékenységek lehetőségeiről. A pályázat beadása
és elbírálása a közeli jövőben történik, melyhez a helyiekkel történő kapcsolatfelvétel során
gyűjtött információk és a kerületben dolgozó
szervezetekkel megkezdett együttműködés valószínűleg hozzájárul annak megnyeréséhez.
A kapcsolatok kiépítése azonban a pályázattól
függetlenül is fontos, hiszen nyitottság van a
szervezetek részéről a helyben történő közös
tevékenységekre. Imádkozunk azért, hogy Isten
adjon lehetőséget az ADRA munkáján keresztül
megjelenni egy olyan kerületben, ahol nincsen
gyülekezetünk, utat nyitva ezzel az evangélium
munkájának.
Sitkei Zoltán
ügyvezető igazgató
ADRA Alapítvány
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