
AdventAdventInfoInfo

1

A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja  2021. január 30.

Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

Megjelenik: havonta  XXIII. évfolyam 1. szám

A Dunamelléki Egyházterület és az Ad-
ventista Teológiai Főiskola 2021. február 
26–28. között ismét megrendezi a IV. Duna 
Bibliakonferenciát, melynek címe: Adven-
tista identitás és a hármas angyali üzenet; 
Globális krisztusi küldetésünk kihívásai 
korunk szekuláris társadalmaiban.

Ízelítő a témákból:
☞  Identitás kérdése a Jánosi teológiában, 

János szerepe, gondolkodása a hármas 
angyali üzenetben

☞  A hármas angyali üzenet kontextusa 
és hangsúlyai

☞  Ellen G. White és a hármas angyali 
üzenet

☞  Amilyen Istent imádunk, olyan em-
berekké válunk; Imádat a Jelenések 
könyvében

☞  Isten pecsétje vagy a fenevad bélyege; 
Hűségjelek a Jelenések könyvében

☞  „Eljött az Ő ítéletének órája” – Ítélet 
képe és koncepciója

☞  Babilon motívuma az Ószövetségben

☞  Babilon motívuma az Újszövetségben
☞  Napkultusz szerepe a római császárok 

valláspolitikájában
☞  Vasárnaptörvények az Újvilágban
☞  Állam és egyház kapcsolata a hármas 

angyali üzenet fényében
☞  Az állhatatos szentek nyugalma – Jel 

14:12–13 üzenete a végidőben
☞  A hit általi megigazulás üzenete a há-

rom angyal üzenetében a római levél 
fényében

☞  „Boldog halottak” – A halál és a feltá-
madás kérdése az apokalipszisben

☞  Adventista egészségüzenet a Jelené-
sek könyve 14. fejezete alapján

☞  A családi élet és a hármas angyali 
üzenet

☞  A három angyal üzenete a művészetben
☞  Torzult Istenkép és az ekléziológiai 

neurózis

A konferencia lebonyolítása a járvány-
helyzetre tekintettel hibrid formában tör-
ténik majd. 

A konferencia helyszíne a Terézvárosi 
Adventista Gyülekezet lesz (az előadók-
kal és limitált regisztrált jelenlévővel).
Figyelem! Csak a plenáris előadásokat és 
az igehirdetést fogjuk élőben közvetíteni. 
A ZOOM-on követhető szekciókon és 
a fórumbeszélgetésen csak azok tudnak 
majd részt venni, akik a honlapon előre 
regisztrálnak.

Ajánljuk figyelmetekbe a konferencia 
honlapját: www.dunabibliakonferencia.hu,  
ahol megtalálhatjátok az előadók bemu-
tatkozását, az előadások leírását és a 
részletes programot is. A konferencia pla-
kátját teljes méretben innen tölthetitek le:  
https://bit.ly/2Nxdkyq

Tóth Szilárd
DET projektfelelős

Adventista identitás  
és a hármas angyali üzenet

Idén is megrendezésre kerül a Duna Bibliakonferencia

Tíz hónap alatt másodszor szavazta meg a 
Hetednapi Adventista Egyház Végrehajtó 
Bizottsága az eredetileg 2020. június vé-
gére tervezett ötévenkénti ülésének elha-
lasztását a COVID–19 járványból fakadó 
kihívások kapcsán.

A Végrehajtó Bizottság (EXCOM) 
tagjai a világ minden táját képviselve 
vettek részt a 2021. január 12-ei virtuális 
Zoom ülésen, ahol a világegyház vezető-
ségének, az egyház egészségügyi tisztvi-

selőinek, logisztikai koordinátorainak és 
jogi tanácsadóinak beszámolóit hallgat-
ták meg. A vezetők megvitatták a 2021. 
május 20–25-re, Indianapolisba tervezett 
konferencia megvalósíthatóságát, amelyet 
ugyanez a testület korábban jóváhagyott.

A halálos, globális COVID–19 jár-
vány tartós fennállása, valamint a köz-
egészségügyre, az utazásra és a nemzet-
közi vízumok elérhetőségére gyakorolt   
tartós hatásai meggyőzték a nemzetközi 

testületet, hogy halassza el az ülést 2022. 
június 6–11. közötti dátumra, melyet 
szintén Indianapolisban tartanának meg. 
Az egyházi vezetők és laikusok által 
megszavazott új terv immár csaknem két 
évvel halasztja el az egyház ötévenkénti 
ülésszakának időpontját az eredetileg ter-
vezettől számítva, melyet az adventista 
egyház alkotmánya engedélyez.

Ted Wilson beszédében elmondta, 
hogy a döntést nem egy személy, hanem 
a világegyház képviselői és szakemberei 
javaslatára hozták meg.

Forrás: ANN and Adventist Review  
(lásd https://bit.ly/2Y8a2U7)

(A cikket kivonatolta: Ömböli Krisztián)

Másodszor is megszavazták a 2020-as 
Generálkonferencia elhalasztását
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A Generálkonferencia Egészségügyi Szol-
gálatok Osztálya, a Generálkonferencia 
Biblia kutató Intézete és a Loma Linda 
Egyetem Gyógyszerészeti és Közegész-
ségügyi Kara közös állásfoglalást tett köz-
zé az egyház hivatalos lapjában (Adventist 
Review – https://bit.ly/3c7kljD), ahol az 
alábbi fontos kérdésekre adnak választ:
  Összeegyeztethető-e az oltás az ad-

ventista egészségi üzenettel és a pró-
fétai kinyilatkoztatással?

  Felveszi-e a fenevad bélyegét, aki be-
oltatja magát?

  Mennyire biztonságosak a COVID-19 
elleni oltások?

  Ki dönti el, hogy kapok-e oltást?

A hetednapi adventisták a történelem 
csúcspontjaként tekintenek Krisztus máso-
dik eljövetelére, amikor minden betegség, 
szenvedés és halál megszűnik. Ugyanak-
kor az adventista egészségügyi üzenet is 
ránk lett bízva, amely Ellen White írásai-
ban egészül ki és ölt testet, és ami össze-
foglalja az egészséges életmód gyakorlati 
és holisztikus szemléletét.

Támogatunk minden ilyen gyakorlatot 
az egészséges immunrendszer fenntartásá-
hoz, amire a világjárvány közepette még 
inkább szükség van. Ellen White nemcsak 
egy korát jóval megelőző, ihletett csator-
nája az egészségügyi információknak, de 
gyakorlati megelőzési tanácsokat is adott 
korának halálos betegségével, a himlő-

vel szemben, és maga is beoltatta magát, 
ahogy a hozzá közel állók is.1 Mára a him-
lővírust világszerte sikerült eltörölni.

Reméljük, hogy ez a cikk választ ad 
bizonyos kérdésekre, eloszlat bizonyos fé-
lelmeket, és megoldást ad az uralkodó mí-
toszokkal és pletykákkal kapcsolatban, ez-
által békét hozva tagjaink szívébe, amikor 
az egészségügyi ellátórendszer tanácsával 
összhangban hoznak egészségügyi döntést.

Vannak bizonyos pletykák és összees-
küvés-elméletek, amelyek a COVID–19 
védőoltást a prófécia beteljesedéseként 
értelmezik. Arra kértük a Generálkonfe-
rencia Bibliakutató Intézetét, hogy kom-
mentálja ezt, a válaszuk pedig a követke-
ző volt:

„Elfogyott a türelem! Ne várjunk tovább, 
nem lesz nagy ünnepély, jelenlét maszk-
ban, ének csak gondolatban, az sem baj, 
már szeretnénk megkeresztelkedni!”

Két házaspár keresztelkedett Pest-
szentlőrincen január 16-án. A farmosi 
há zaspár már korábban felkészült. A pest-
lőrinci házaspár is készen állt már no-
vemberben. Egy többször tervezett, de a 
COVID miatt elhalasztott ünnep volt ez, 

melyet egy gerincsérv műtét is akadályo-
zott, hogy korábban megtörténjen, ezért a 
„búvárkodós” módszerrel történt az egyik 
keresztség. 

A testvérek pedig díszbe öltöztették a 
szívüket, megkeresztelkedtek, mert a biza-
lom cselekvésre késztet. Öröm ez a gyüle-
kezetben, a családokban, a menyben!

Henter Barna

Örömünnep Pestszentlőrincen

A Zuglói Gyülekezet 2021-et keresztséggel 
kezdte. Két lélekkel nőtt a közösség, Gá-
bor Mandra és férje, István személyében. 
Január 2-án végre sor került a rendkívüli 
ünnepre szűk családi körben, ahol kifejez-
ték, hogy még egy vírus sem állhatja útját 

Isten és ember közösségének. Az alámerí-
tést dr. Ősz-Farkas Ernő végezte.

Sok áldást kívánunk az új évben az új 
életükhöz!

Ömböli Dávid

Még egy vírus sem állhatta útjukat

„A COVID–19 világjárvány okozta globális felfordulás a végidei 
eseményekkel kapcsolatban figyelemre méltó elméleteket és hamis 
bibliaértelmezést generált. Egy, a közösségi médiá ban és egyes 
weboldalakon népszerű nézet szerint a közelgő COVID–19 elleni 
védőoltások egy olyan kontrollra irányuló törekvési folyamat részei, 
amelyek a fenevad bélyegének elfogadásához vezetnek.

Fontos megjegyeznünk azonban, hogy az adventisták ahhoz a 
meggyőződéshez tartják magukat, hogy a végidei ellentét közép-
pontjában Isten törvénye, különösen a negyedik parancsolat (Jel 
14:12) áll majd. Ezenfelül a hármas angyali üzenet figyelmeztet 
bennünket a fenevad bélyegének felvétele ellen (Jel 14:9–11) és 
megvilágosodást ad az emberiségnek a kérdéssel kapcsolatban.

Ezen okból kifolyólag le kell szögeznünk, hogy a hetednapi 
adventisták a »fenevad bélyegét« nem egy konkrét bélyegként 
értelmezik, hanem egyfajta hűségjelként, amely azonosítja a fe-
nevad által képviselt hatalomhoz hűséges zászlóvivőket.

Egy másik spekulatív nézet szerint a vakcinák tisztátalanná 
teszik azokat, akik beoltatják magukat, mivel feltételezhetően 

tisztátalan anyagokat használtak fel az elkészítésük során. E te-
kintetben tisztáznunk kell, hogy azon bibliai utasítások, amelyek 
tiltják a tisztátalan ételek és vér fogyasztását (3Móz 11:1–20; 
17:11–12; ApCsel 15:20) nem alkalmazhatók a vakcinákra abból 
a nyilvánvaló okból kifolyólag, hogy a vakcinákat gyógyszer-
nek készítik azért, hogy életeket mentsenek, nem pedig étkezési 
célokra.

Az ilyen spekulációk Isten Igéjét rossz színben tüntetik fel, 
és zavarodottságot okoznak az őszinte, ám kevésbé jól informált 
hívek között. A védőoltás bevezetésének kérdését az eszkatológiai 
forgatókönyv spirituális és kozmikus egyensúlyának felborítására 
való felhasználása, vagy az oltás helytelen bibliaértelmezésre ala-
pozott ellenzése csupán őszinte hívők figyelmét vonja el a valós 
próféciai kérdésekről és az Adventista Egyház elkötelezettségéről 
az evangélium hirdetésével kapcsolatban.

Egy hatásos vakcina remélhetőleg segít a jelenlegi világjár-
vány megfékezésében. Olyanok életét is meg fogja menteni, akik-
nek még hallaniuk kell az evangéliumról, ahogy olyanokét is, akik 

COVID–19 vakcinák: Aggodalmak és tanácsok
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már elfogadták azt, és Isten végtelen szeretetét kívánják hirdetni a 
szenvedő világban (Jn 3:16).”2

Az Adventista Egészségügyi Szolgálatok Osztályának munká-
ja szilárd bibliai alapokon nyugszik, Ellen White által a Prófétaság 
Lelkének iránymutatásával, a szakértői véleményekkel és a bizo-
nyíték alapú egészségtudománnyal egyetértésben. Ezen alapokban 
bízva foglalunk állást és adunk tanácsot. Milliók fertőződtek meg 
és sokan meghaltak, a globális fertőzés pedig terjed, így számos 
vakcinát sikerült kifejleszteni rekordidő alatt. Az emberek számos 
kérdést tesznek fel a COVID–19 védőoltással kapcsolatban.

Egyházként, miközben támogatjuk a bizonyítékalapú köz-
egészségügyi ajánlásokat, arra is figyelnünk kell, hogy ne tegyünk 
olyan kijelentéseket, melyek felülírják a nemzeti és a nemzetközi 
közegészségügyi irányelveket. Ezen okból kifolyólag fontos, hogy 
a kommentárjainkat az egyház oltásról szóló hivatalos álláspontjá-
nak keretein belül értelmezzük:

»A Hetednapi Adventista Egyház nagy hangsúlyt fektet az 
egészségre és a jóllétre. Az egészség hangsúlyozása az adventisták-
nál bibliai kinyilatkoztatáson, E. G. White (az egyház társalapítója) 
ihletett írásain, valamint a szakértői, tudományos irodalmon alap-
szik. Éppen ezért támogatjuk a felelősségteljes immunizálást/oltást, 
és nincs vallási vagy hitalapú ok, amiért ne bátorítanánk a tagjainkat 
arra, hogy felelősségteljes módon vegyenek részt védő- és megelő-
ző oltási programokban. A népesség egészsége és biztonsága fontos 
számunkra, mely a ‚nyáj immunitást’ is magában foglalja.

Nem lehetünk az egyháztag egyéni lelkiismerete, és elfogad-
juk az egyéni döntést, amelyet az egyéneknek kell meghozniuk. 
Az oltás elutasításáról szóló döntés nem tekinthető sem dogmá-
nak, sem a Hetednapi Adventista Egyház tantételének.«

Vannak erőfeszítések a COVID–19 kezelés megbízható, bizo-
nyítékalapú megközelítésének megalapozására. Ráadásul rekordidő 
alatt sikerült vakcinát előállítani, melynek segítségével sikerül irá-
nyítás alatt tartani a világjárványt. Ellenben az embereknek vannak 
aggodalmaik és kérdéseik a COVID–19 védőoltással kapcsolatosan.

Az Egyesült Királyságban a Pfizer/BioNtech vakcina 2020. 
december 2-án kapta meg a vészhelyzeti engedélyt (EUA), Ka-
nadában pedig december 9-én. A Pfizer vakcinát az Egyesült Ál-
lamokban az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-engedélyeztetési 
Hivatal (FDA) vizsgálta meg, majd ideiglenesen engedélyezte de-
cember 11-én. A Moderna vakcina pedig követi majd. (Az eredeti 
cikk megjelenésének napján, dec. 18-án meg is kapta az engedélyt 
– a ford.)

A Loma Linda Egyetem Közegészségügyi Karával (LLUSPH) 
egyeztetve Michael Hogue, a Loma Linda Egyetem Gyógysze-
részeti Karának dékánja, aki az Amerikai Járványügyi Központ 
(CDC) immunizálási gyakorlatokkal foglalkozó tanácsadó bizottság  
COVID–19 vakcina munkacsoportjának, valamint a kaliforniai San 
Bernardino megye COVID–19 oltás Operatív Törzsének tagja, a kö-
vetkezőket osztotta meg a Pfizer/BioNtech és a Moderna vakcinák 
témájában felvetődő, gyakran ismételt kérdésekkel kapcsolatban. A 
gyakori kérdésekre adott válaszai alább olvashatók.

Kérdések és tények a védőoltással kapcsolatban

Kérdés: Az mRNS (hírvivő ribonukleinsav) vakcina megváltoz-
tatja a DNS-ünket?
TÉNY: Mindkét ajánlott vakcina mRNS-alapú, amit vakcináknál 
először használnak, a technológiát azonban gyógyszeres kezelések-
nél használják már 15 éve. Az oltóanyag bejut a sejt citoplazmájába 
(a sejtben lévő folyadékba), ahol ösztönzi az antitestgyártást, hogy a 
szervezet felvegye a harcot a SARS-CoV-2 fehérjetüskéivel szem-
ben. Mivel nem jut be a gazdasejt magjába, nem változtatja meg a 
DNS-t, a génállományt vagy annak működését.

Kérdés: Lehet ugyanolyan biztonságos és hatásos az, amit 
ilyen gyorsan fejlesztettek ki?

TÉNY: A mai technológiának köszönhetően a SARS-CoV-2 
vírust a felfedezése után napokkal már sikerült szekvenálni, és 
azonnal el is kezdtek dolgozni a vakcinán. A nagy kutatásban 
40 000 ember mintája szerepelt (az FDA átlagos vakcinakutatási 
mintájának mérete mindössze 27 000). Két hónapra vagyunk egy 
kétéves kutatástól. Az adatokat gondosan ellenőrzik.

Az első dózis 50%-os immunválasz védelmet adott. A második 
dózis már elérte a 95%-os védelmet! (Csak a Hepatitis A védőol-
tásnak magasabb, majdnem 100%-os.) A kutatást jól megtervezték, 
és nagyon pontosan leképezi az Egyesült Államok demográfiáját, 
kivéve az őslakos amerikaiakat (egy jelenleg zajló tanulmánnyal 
ennek kijavításán dolgoznak). A hatékonyság és a mellékhatások 
hasonlóak voltak minden etnikai csoportnál.

Kérdés: Veszélyesek a vakcinában található alapanyagok és 
tartósítószerek?
TÉNY: Ebben a két COVID–19 vakcinában nincsenek tartósí-
tók, ez az oka annak, hogy fagyasztóra/mélyhűtő létesítményre 
van szükség a tároláshoz és a szállításhoz. A vakcina gondosan 
tisztított.

Kérdés: Mik a mellékhatások?
TÉNY: Eddig az alanyok 10%-a jelentett lázat a második nap-
ra, 24 órán belül pedig 50-60% jelentett enyhe fájdalmat. Ideáig 
nagyon kevés súlyos mellékhatás jelentkezett a Pfizer/BioN tech 
vakcinánál, beleértve három jelentős allergiás reakciós esetet (ez 
szokatlanul alacsony, vélhetően a tartósítószermentességnek kö-
szönhetően).

Dr. Hogue továbbá hozzátette, hogy ha valaki a múltban már 
pozitív COVID–19 tesztet produkált, az is megkaphatja a vé-
dőoltást; az csak megemeli az illető szervezetének antitest szint-
jét. Rámutatott arra is, hogy az Egyesült Államokban a védőoltás 
önkéntes alapú, nem kötelező.

A Pfizer/BioNtech és a Moderna vakcinák hatékonysága hason-
ló, de nem felcserélhetők egymással (ha valaki az egyikkel kezdi, a 
második dózisnak is ugyanabból a márkából kell lennie). A Pfizer 
vakcina esetében 21 napos eltérés van a két adag beadása között; a 
Moderna vakcinánál pedig 28 nap. A vakcina nem engedélyezett 
terhesek és 16 éven aluliak számára.

Összegzés
A beoltottság a higiéniával és a tiszta vízzel együtt teremt alapot a 
megnövekedett élettartamra a világ azon helyein, ahol ezek bizto-
sítottak. A védőoltásokat az Adventista Egyház tagjai régóta hasz-
nálják világszerte. Megfelelő egészségügyi szokásokkal együtt 
rengeteg fertőzéssel szemben jelentettek védelmet, megelőztek sok 
megbetegedést és halált.

Ahogyan a világjárvány mértékét szemléljük, a halálokat, a 
gyengeséget és a COVID–19 hosszútávú hatásait, amelyek minden 
korosztályban jelentkeznek, arra szeretnénk bátorítani tagjainkat, 
hogy fontolják meg a felelősségteljes immunizálás lehetőségét, és 
a gyakran ismételt nyájimmunitás (közösségi immunitás, amelyben 
az egyének nagyjából 80%-a védettséget élvez egy korábbi fertőzés 
vagy védőoltás által) elérésének megkönnyítését.

Megismételjük: A DÖNTÉS, HOGY VALAKI BEOLTATJA  
MAGÁT, VAGY NEM, MINDEN EGYES EMBER EGYÉNI 
DÖNTÉSE, AMIT AZ ILLETŐNEK AZ EGÉSZSÉGÜGYI 
ELLÁTÓJÁVAL VALÓ EGYEZTETÉS UTÁN KELL 
MEGHOZNIA. A SZEMÉLYES KUTATÁS A TÉMÁBAN 
FONTOS. TELJES MÉRTÉKBEN BÍZUNK AZ EMLÍ-
TETT BIBLIAI EGÉSZSÉGÜGYI TANÁCSOKBAN ÉS A 
PRÓFÉTASÁG LELKÉBEN, VALAMINT ISTEN VEZE-
TÉSÉBEN AZ ÉLETÜNKRE NÉZVE, AMI BÉKÉT ÉS 
BIZONYOSSÁGOT FOG HOZNI A DÖNTÉSÜNK MEG-
HOZATALÁBAN.
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– 2021. január 1.
A számok tükrében: 60 új megbetege-
dést jeleztek az elmúlt időszakban, halá-
leset nem volt. 

*   *   *

– 2021. január 8.
A számok tükrében: Ezen a héten 27 új 
megbetegedést regisztráltunk. Haláleset 
nem volt.

Az alábbi kérdés érkezett az ESZO-hoz:  
„A legújabb hírek szerint a Pfizer vakcina 
sertés-zselatint tartalmaz. Igaz-e ez a hír 
(https://telex.hu/koronavirus/2020/12/23/
hiaba-tartalmaz-sertes-zselatint-a-vedool-
tas-a-muszlimok-is-beoltathatjak-magu-
kat?fbclid=IwAR3HDdPosvzl-Y4vCb-
VzNOUIUXoD7LodBjbQwiFCBjmM-
xAKsRTA-7pslCj0), illetve változtat-e ez a 
hozzáállásunkon? Bizonyára ez sok test-
vérünknek lelkiismereti problémát okoz.”

Válasz: A Pfizer vakcina nem tartalmaz 
zselatint. Az összetételéről itt lehet hite-
les forrásból utánanézni, a dokumentum 
6. pontjánál: https://assets.publishing.ser-
vice.gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/943249/In-
formation_for_UK_recipients.pdf

A vakcina semmilyen állati terméket 
nem tartalmaz (vegán), tartósítószert sem. 
Ezért is kell nagyon alacsony hőmérsék-
leten tárolni.

A kérdésben linkelt portál jól idézi a 
hírt, hogy muszlim közösségekben zavart 
okozott a zselatinról szóló információ, de 
elfelejtette megemlíteni, hogy álhírnek bi-
zonyult az állítás

Léteznek zselatin tartalmú vakcinák 
(például az Angliában gyártott influenza 
oltás). Ha valakit ez érdekel angol nyelven, 
itt találhat több infót: https://111.wales.nhs.
uk/pdfs/WGGe.pdf

A muszlim és a zsidó közösségek szak-
emberei reagáltak a felvetésre. Mivel a 
zselatin egy gyógyszerkészítmény és nem 
a táplálék része, ezért nincs tiltás. Lásd pl. 
Rabbi David Stay nyilatkozatát: https://

www.dnaindia.com/health/news-know-
why-muslim-countries-are-concerned-
about-covid-19-vaccines-2863434

A „tisztátalan” komponensek kér-
désével foglalkozik a GK állásfoglalása 
is: „Egy másik spekulatív nézet szerint a 
vakcinák tisztátalanná teszik azokat, akik 
beoltatják magukat, mivel feltételezhetően 
tisztátalan anyagokat használtak fel az el-
készítésük során. E tekintetben tisztáznunk 
kell, hogy azon bibliai utasítások, amelyek 
tiltják a tisztátalan ételek és vér fogyasz-
tását (3Móz 11:1–20; 17:11–12; ApCsel 
15:20) nem alkalmazhatók vakcinákra ab-
ból a nyilvánvaló okból kifolyólag, hogy 
a vakcinákat gyógyszernek készítik azért, 
hogy életeket mentsenek, nem pedig étke-
zési célokra.

Az ilyen spekulációk Isten Igéjét  
rossz színben tüntetik fel, és zavarodott-
ságot okoznak az őszinte, ám kevésbé jól 
informált hívek között.”

A Bibliában használatos tisztátalan ki-
fejezést az adventista egészségügyi üzenet 
a mai egészségtelen szó jelentése szerint 
értelmezi. Isten azért helyezte ebbe a kate-
góriába a táplálkozásra alkalmatlan termé-
kek fogyasztását, mert súlyosan rongálja az 
ember testi épségét, egészségét. Az akkori 
kor kifejezéseivel, az adott kultúra számára 
ismert fogalmakkal mondta el, hogy óva-
kodjanak a fogyasztásuktól. Ma már értjük 
a tiltások okát is. Tehát a rendelkezések az 
étkezésre vonatkoznak, és nem a mikrosz-
kopikus méretű gyógyszerösszetevőkre. 
Vannak például olyan gyógyszerek, ame-
lyek alkoholt is tartalmaznak, mert nem 
minden alapanyag oldódik vízben. Ettől 
még senki nem lesz alkoholfogyasztó. A 
gyógyszer (mennyisége, hatása, alkalma-
zásának célja miatt) nem élelmiszer.

Ha valaki lelki okokat keres arra, 
hogy elutasítsa az oltást, akkor a fentiek-
hez hasonló információkba kapaszkodhat. 
A tudás és a szakmai információk hiánya 
kiszolgáltatottá teszi a tagjainkat. Senki 
nem fog évtizedes tanulmányokat és kuta-
tómunkát kezdeni csak azért, hogy az ol-
tás elfogadása előtt megértsen és átlásson 
mindent az oltások összetétele, gyártása, 

hatásmechanizmusa területéről. Emiatt 
nincs más megoldás, mint eldönteni, hogy 
kiben bízunk: ezoterikus orvosokban és 
álorvosokban vagy egy világegyház szak-
embereiben.

Mindenki szabadon dönt, de döntés 
előtt gondoljunk mások életére is!

*   *   *

– 2021. január 15.
A számok tükrében: 21 új megbetegedést 
regisztráltunk és egy halálesetet.

*   *   *

– 2021. január 22.
A számok tükrében: 29 új fertőzött és 1 
haláleset a heti mérleg. 

Kérdésként érkezett hozzánk, hogy: A GK ál-
lásfoglalása melyik oltást javasolja?

Válasz: Mindegyik engedélyezett oltásra vo-
natkozik az állásfoglalás. Az oltásoknak nincs 
nemzetisége. Az oltásokat gyártó gyógyszer-
cégek, bármelyik országban, ugyanazokat a 
megoldásokat használják. Nagyon leegysze-
rűsítve: 
  a hagyományos módszer szerint elölt 

vírust tartalmaz az oltás, ami a szer-
vezetben kiváltja az immunreakciót, 
anélkül, hogy szaporodni, fertőzni tud-
na. Az influenza oltás és a gyermeke-
inknek beadott oltások ezen az elven 
működnek. (Oroszországban és Kíná-
ban engedélyeztek ilyen covid ellenes 
védőoltásokat)

  másik módszer, amikor egy ártalmat-
lan élő vírust (adenovírus) tartalmaz az 
oltás, ami szállítja azt a fehérjét, ami 
kiváltja az immunreakciót és védettsé-
get biztosít. (Oxfordi)

  a legmodernebb módszer szerint, az 
oltás a vírusnak csak egy darabját 
tartalmazza (m-RNS), ami, ha bejut a 
szervezetbe legyártatja azt a fehérjét, 
aminek hatására kialakul az immunre-
akció (Pfizer és Moderna)

Nem az oltástól kell félnünk, hanem a 
vírustól, ami tünetmentes betegségnél is 
beépül a szervezetünk minden sejtjébe, 
annak genetikai anyagába és hosszútávú 

1  A himlő elleni oltással kapcsolatban D. E. Robinson, Ellen 
White egyik titkára 1931. június 12-én a következőket írta 
White vakcinához való hozzáállását illetően: »Határozott és 
pontos adatot akarsz arról, hogy mit írt White testvérnő a vé-
dőoltással kapcsolatban. A kérdés könnyen megválaszolható, 
mert tudomásunk szerint erről egyik írásában sem tett meg-
jegyzést. Ugyanakkor érdekes lehet számodra, hogy amikor a 
környéken kitört a himlőjárvány, Ellen G. White maga is be-

oltatta magát, és segítőit is erre biztatta. Ellen G. White felis-
merte a tényt, hogy a védőoltás vagy védetté teszi az embert a 
himlő ellen, vagy csökkenti a tünetek erejét, ha netalán mégis 
megkapná a betegséget. Annak is tudatában volt, hogy másokat 
fertőzhet meg, ha nem tesz eleget ennek az elővigyázatosság-
nak« (Aláírás: D. E. Robinson).” – Szemelvények E. G. White 
írásaiból. 2. kötet, 303. o., Advent Kiadó, 2000.

2  A Generálkonferencia Bibliakutató Intézete, 2020. december.

ESZO Infó – Járványaktualitások 

Az állásfoglalás letölthető az alábbi linken, illetve megtekinthető az egyház hivatalos honlapján:  
https://adventista.hu/rendkivuli-eszo-info
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szövődményeket okozhat ott is, ahol nem 
volt súlyos a betegség. Senki közülünk 
nem tud a saját tudományos kutatásai alap-
ján dönteni, csak azt választhatjuk ki, hogy 
kiben bízunk.

Ne tévesszen meg bennünket az, hogy 
a jelenlegi nehéz helyzetet mindenki sze-

retné a maga hasznára fordítani. Bízzunk 
a szakembereinkben, a saját egyházunk-
ban, a több mint 150 éves egészségügyi 
üzenetünkben, a prófétai vezetésben. Ez 
az egyetlen út, amivel visszakaphatjuk ko-
rábbi közösségi életünket és amivel mások 
életét megmenthetjük. 

Legyünk jó példa és járuljunk hozzá a 
járvány megszakításához! 

Dr. Ősz-Farkas Ernő
ESZO vezető

Hollósi Zoltán
1958–2020

Alig másfél évvel azután, hogy az édesapától, a 
Tatabánya-szerte ismert könyvárus-misszionárius-
tól búcsúztunk, most fiának, Zoltánnak a koporsója 
előtt állt családja, barátai és a gyülekezet a lovas-
berényi adventista temetőben. 

Hollósi Zoltán 1958. július 16-án született 
Várpalotán. Kisgyermekkorában és az iskolai szü-
netekben sok időt töltött szeretett nagymamája fa-
luvégi házában. Tünde húgával ismerték a patak, a 
fák, mezők szépségeit, kincseit. Ezek a gyermek-
kori élmények képezték a hátterét annak, hogy 
később Zoltán testvérünk híressé vált, mint termé-
szetfotós és a madárvilág kiváló ismerője. Tagja 
volt a Magyar Madártani Intézetnek és a Mezőföld 
Természetfotó Klub-nak is. 18 évesen vette élete 
első komolyabb fényképezőgépét, és ettől fogva 
megállás nélkül fotózott. Szívéhez legközelebb a 
madarak álltak. Gyönyörű kiállításai alkalmával 
százak ismerhették és szerethették meg a természe-
tet. Egy régi kedves ismerőse így nyilatkozott róla: 
„Neki köszönhetjük, hogy megszerettük, hogy 
jobban megismerhettük kertünk madarait. Mindig 
a családjáról beszélt, a gyerekeiről, az unokáiról, 
végtelen szeretettel…, és a hobbijáról, a kiállítása-
iról. – És ezen keresztül megmutatta a tiszta, szép 
lelkét.”

Zoltán testvérünk korán, 17 évesen keresztel-
kedett meg, miután hívő szülei által megismerte 
a jó Istent. Hamarosan önszorgalomból megtanult 
orgonálni is. 1983-ban házasságot kötött Farkas 
Ibolyával. Közös életüket Lovasberényben töltöt-
ték. Házasságukat Isten öt gyermekkel áldotta meg. 
Három gyermeke már házas, akik négy szép, nagy-
papájukért rajongó fiú unokával ajándékozták meg.

Hollósi Zoltán tágabb családjának, a gyüleke-
zetnek is meghatározó tagja volt. Szívesen fogadta 
apósa, az egykori UB tag, Farkas Gyula testvér 
bölcs tanácsait. Mint a gyülekezet orgonistája ösz-
szefogta a gyülekezet kórusát a ’90-es években, ve-
zette és kísérte. Majd, amikor már rátermett kórus-

vezetők álltak az énekkar élén, hallatlan türelemmel 
segítette a szólampróbákat órákon át. Folyamatosan 
gyűjtögette az újabb és újabb kottákat. Hosszú időn 
át volt a gyülekezet ifjúságvezetője. Ismereteit az 
állat- és növényvilágról sok-sok, általa szervezett 
ifjúsági kiránduláson adta át a fiatalabbaknak. Szí-
vén viselte a szombatiskola tanulmányozását is. 
Szombatiskola-vezetőként időről időre a gyüleke-
zeti tagok lelkére beszélt, hangsúlyozva ennek a 
csodálatos intézménynek a fontosságát. Gyüleke-
zeten belül és kívül bárki fordult hozzá kéréssel, 
szívesen és kedvesen segített.

Halála – bár tavasszal átélt egy infarktust – 
váratlan volt, és ez fokozta a gyászolók megrendü-
lését. Még pár nappal elhunyta előtt föltette egyik 
gyönyörű madárfotóját egy gulipánról Facebook 
oldalára ezzel a bejegyzéssel: „Itt hallom a fülem-
ben a hangját: klip-klip-klip…” Sokan emlékeznek 
rá, hogy néhány évvel ezelőtt többször is az ő fotói 
díszítették az Advent Kiadó naptárát.

Ravatalánál Mayor Zoltán lelkész testvérünk 
mondta a gyászbeszédet, maga is szomorúsággal, 
mégis az örök otthon felé mutató vigasztalással. A 
sírnál Hites Gábor, a gyülekezet lelkésze beszélt. 
Életének, pályájának rövid összefoglalóját Kis Ist-
ván bajai lelkészünk ismertette. Nagy űrt hagyott 
maga után Zoltán testvérünk, de tudjuk, lesz ta-
lálkozás. Kívánjuk, leljen ebben vigaszt gyászoló 
felesége, édesanyja, testvére, gyermekei és min-
denki, aki szerette és tisztelte őt.

E. K. Zs.

  

Dienes Károly
1926–2020

2020 szeptember 10-én 11 órakor a hencidai te-
metőben felhangzott az adventista ének: „Mennyei 
otthonom Éden/Békédre vágyom én!…” Karcsi 
bácsi búcsúztató istentisztelete kezdődött. 

94 küzdelmes év után abban a faluban lett 
eltemetve, ahol élete is elkezdődött. Búcsúztak 
tőle gyermekei, unokái, dédunokái, a falubeliek, 
a hencidai református gyülekezet lelkészükkel, 
Székely Zsolt nagytiszteletű úrral, mivel a menye 
református presbiter. Búcsúzott a gyulai Adventis-
ta Szeretetotthon közössége, vezetőségével az élen, 
mert Karcsi bácsi utolsó évét ott töltötte.  Valamint 
szeretett gyülekezete, a Gáborjáni Adventista Gyü-
lekezet, ahol hívő élete kezdődött, és sok áldott 
tapasztalatban volt része az évek során. 

Temetésén Farkas Attila hirdette a vigaszta-
lás igéit a római levél jól ismert igeverse alapján: 
„Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, 
minden javokra van, mint akik az ő végzése  szerint 
hivatalosak.” 

Istenünk áldja meg emlékezetét köztünk, 
vigasztalja meg a gyászoló szíveket, és adjon ne-

künk boldog találkozást vele, ama szép és dicső 
or szágban!

F. A.

  

Bokor Ferencné
sz.: Oláh Sarolta

1941–2020

Fájó szívvel vettünk búcsút Bokor Ferencné, szül. 
Oláh Saroltától 2020. október 16-án a gyulai óre-
formátus temetőben. Sárikában szerető szívű édes-
anyát, nagymamát és Krisztusban testvért veszítet-
tünk.

Sárika néni 1941. december 13-án született 
Újdombrádon. Már gyermekként szeretett olvasni, 
tanulni, az élet kérdéseit mélyen átgondolni. Isten 
üzenetét is nyitott szívvel fogadta, melynek ered-
ményeként 1961-ben megkeresztelkedett és szö-
vetséget kötött Jézus Krisztussal. Ez a szövetség 
mindvégig meghatározta az életét. Boldogan és 
szorgalmasan szolgálta Megváltóját és mély szívvel 
szerette az embereket.

1963-ban kötött házasságából két gyermeke 
született. Férje munkája kapcsán sok fiatal talált 
otthonra náluk, akikről ugyanúgy gondoskodott, 
mit a saját gyermekeiről. Meleg szívű asszony volt, 
mindig figyelt a bajban lévőkre. Szerette a társasá-
got, a kapcsolatépítés mestere volt. Motorja volt a 
Polgári Gyülekezetnek, mint aki nem ismer fáradt-
ságot, ha evangelizációról, bibliakörről vagy más 
missziómunkáról volt szó. Szívügye volt ebben a 
szülőfaluja, Újdombrád is. Az evangélium üzenetét 
füzetek, kis írások segítségével juttatta el hozzájuk, 
amit sokszorosított és úgy osztotta szét az embe-
reknek. Ezeket az írásokat Polgáron is terjesztette. 
Egy ilyen megszólító levélből való az alábbi idézet 
is, amit ő fogalmazott: 

„Jézus második adventjének idejében élünk, 
amikor az ő hűségeseit Atyja elé viszi…. »eljövök 
és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, 
ti is ott legyetek« (Jn 14:3). Nem a Marsra, hanem 
az égi otthonába menekíti át az övéit, amíg ezt az 
ember miatt pusztulóban lévő földet ígéretei szerint 
újjáteremti. Új eget és új földet ad majd örökségül 
minden megtért gyermekének (Ézs 66:22; Jel 21:1).

Nem lesz többé bűn, sem halál. Az élők és 
feltámadt igazak átváltozott testben, örök egész-

Búcsúzunk...Búcsúzunk...
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ségben Jézus társaságában élnek (Jel 21:1–7, 1Kor 
15:51, 2Thessz 4:13). Olyan boldogságban, »amit 
szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve 
meg sem gondolt, amiket készített Isten az őt szere-
tőknek« (1Kor 2:9).

Miért ad Isten ilyen sok jót? Azért, mert Isten a 
szeretet. Bár az ember elszakította magát Istenétől, 
Ő mint egy szertő édesapa a legnagyobb áldozatot 
is meghozta, hogy a szakadékot áthidalja. »Mert 
úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött 
fiát adta, hogy aki hisz őbenne el ne vesszen, hanem 
örök élete legyen« (Jn 3:16).”

Élete utolsó időszakában a figyelme unokái 
felé fordult. Isten elfogadása, a vele való kapcso-
latba kerülésük, megtérésük volt a legfőbb vágya. 
Nyugalom volt a hangjában, ha az eltávozásról be-
szélt: „Nem félek, Isten elvégzi bennük a jót. Tu-
dom, már nem érem ezt meg, de nem ez a fontos.”

Életének lezárulásában teljesedtek Megvál-
tónk szavai: „Boldog az a szolga, kit az ő Ura, 
mikor hazajön, ilyen munkában talál” (Mt 24:46). 
Élete utolsó napjai is szolgálattal, mások támoga-
tásával teltek, míg 2020. szeptember 30-án vissza-
adta életét Teremtőjének.

A búcsúzás alkalmán az Igét Hegyes-Horváth 
Géza és Bálint György testvérek hirdették és Ócsai 
Tamás testvér imádkozott.

Szeretettel emlékezünk Sárikára. A feltáma-
dás áldott reménységében várjuk Jézust és a már 
megpihent szeretteinkkel a boldog találkozást.

B. Gy.
  

id. Polgár Sándor
1944–2020

„Egy harcos szív megpihent” – olvastuk a face-
bookos értesítésben, amelyből megtudtuk, hogy 
Sanyi bácsi nincs már közöttünk. És valóban, en-
nél jobban nem is lehetne jellemezni az életútját, 
a történetét. 

Polgár Sándor 1944. június 3-án született Gyer-
gyószentmiklóson, Magyarországon. Mint ahogyan 
a bibliai szereplők mondták, hogy „bolyongó arámi 
volt az ősöm”, úgy Sanyi bácsinak is a történelmi 
Magyarország különböző sarkaiból származtak a 
szülei. Először Pécsre költöztek, majd onnan Gyer-
gyószentmiklósra, ahol Sanyi bácsi is született. Hét 
osztályt járt ki, és hamar felfigyeltek rá a tanárai és a 
későbbi munkáltatói, hogy milyen nagyreményű, jó 
képességű fiatalember. Mindenhol vezető lett, ahol 
dolgozni kezdett, vagy ahová csatlakozott. 

Az elvek embere volt! Amit helyesnek vélt, 
azért a végsőkig kiállt. Ha a szombat megtartásáért 
a hadseregben börtönnel vagy akár halállal fenye-
gették, ő akkor is azt tette, amit meggyőződése 
szerint helyesnek tartott, és nem azt, ami a köny-
nyebbik út lett volna. Fel sem tudjuk sorolni azokat 

a megrendítő hittapasztalatokat, amelyeket igehir-
detéseiben vagy szombatiskolai beszélgetéseken 
hallottunk tőle. Nem volt olyan témakör, amelyhez 
ne lett volna egy élettörténete, amelyben valami 
rendkívülit élt át Istennel. Megtérése után sokszor 
megalázták, a legrosszabb munkákat bízták rá, de ő 
megrázta magát és mindig felülkerekedett. 

1965-ben házasodott össze Évi nénivel, 4 
gyermekük (Éva, Sándor, Attila és Zsófia), 9 uno-
kájuk és eddig 2 dédunokájuk született. Bármilyen 
nehézség is érte őket, mindig talpra tudtak állni. A 
lenullázódás és pillanatok alatti felállás volt az éle-
tüket végigkísérő refrén, de mindig jobban jöttek ki 
belőle, mint ahol korábban tartottak. 

1979-től kezdtek el méhészkedni. Hogy minél 
jobban elsajátítsák a mesterséget, Kémerre költöz-
tek, onnan vissza Gyergyóba, majd sokat ingáztak 
Gyergyó és Sóvárad között. Végül 1991 januárjában 
költöztek Szegedre, onnan Szatymazra. Mindig na-
gyon hamar szerzett barátokat, és bátor volt olyan 
lépéseket megtenni, amelyeket mások sosem mertek 
volna bevállalni. Ezért is tudott mindig kiemelkedni 
a környezetéből. Sok áldozatot hozott a méhészetért, 
de ennek ma nagyon sok család a haszonélvezője, 
mert alig lehet megszámolni azokat az embereket, 

akik az ő ösztönzésére és az ő szaktudásának se-
gítségével kezdtek bele a hivatásukba, és ma ebből 
tartják el a családjukat. Mint ahogy a gyermekei is 
továbbvitték a családi hagyományt. 

Talán a sok költözés és újrakezdés miatt is volt 
egyik kedvenc bibliai karaktere Jákób. Nagyon tu-
dott vele azonosulni és sokszor idézte is a történe-
tet, amikor Jákób látta az égig érő létrát és rajta az 
angyalokat fel-alá járkálni: „Én veled vagyok, meg-
őrizlek téged, akárhova mégy, és visszahozlak erre a 
földre. Bizony, nem hagylak el, amíg nem teljesítem, 
amit megígértem neked” (1Móz 28:15).

Minden lépését ebben a bizonyosságban tet-
te. Isten velem van! Mindig tudta, hogy Istennek 
célja, terve van vele! Egész életében kutatta Isten 
tervét. Kevés embert ismerek, akinek csak a Sa-
nyi bácsiét megközelítő bibliaismerete lenne. Ha 
elkezdtem egy igét mondani, ő tudta folytatni. És 
biztos volt abban, hogy Isten visszaviszi őt az ősei 
földjére, célhoz juttatja vele a tervét. 

Ahogy Sanyi bácsi belekapaszkodott Isten 
ígéretébe, úgy mi is ezt tesszük, a feltámadás, az 
újratalálkozás jegyében.

M. G.
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– Mikor és hogyan kerültél Isten kertjé-
be, Isten szolgálatába?
– 1981-ben, házasságkötésünk után ke-
rültem Isten szolgálatába. Elhatároztam, 
hogy olyan emberhez megyek férjhez, aki 
tiszteli Istent. István gyülekezetünk lelké-
sze volt, akinek személyisége rokonszen-
ves volt számomra. Szerette és tisztelte 
Istent, általa kerültem Isten kertjébe.

– Egy lelkész munkája a helyezések mi-
att néha kiszámíthatatlan fordulatokat 
hozhat. Költözések, helyezések sorozata 
várhat rá. Így volt ez a ti életetekben is?
– István 37 éves szolgálata során 38 gyü-
lekezetben szolgált. Előbb a Dunamellé-
ki,- majd a Tiszavidéki Egyházterületnél. 
Felsorolni is sok lenne hány gyülekezetben 
és szórványban szolgáltunk együtt, utolsó 
költözésünk alkalmával István édesanyjá-
nak betegsége miatt kértük, hogy Békés 
megyébe  helyezzenek, ettől kezdve Bat-
tonya (gyülekezet alapítás) és a Gyulai 
Szeretetotthon lelkészi szolgálata volt a 
feladatunk. Utolsó szolgálati területünk: 
Kondoros, Kamut, Kunágota, Dombiratos, 
Battonya. Jelenleg Nagybánhegyesen élünk.

A szolgálati helyeket elfogadtuk, 
valljuk néhai lelkésztársunkkal, Jávor 
Istvánnal együtt, hogy ahová helyeznek, 
ott vannak Istennek drága gyermekei. Ez 
motiválta őt és engem is.

– Miben tudtad támogatni férjed mun-
káját?
– Mentem férjemmel látogatni a testvére-
ket, a gyülekezet barátait, keresztségi bib-
liaórákat, gyermekeknek hittant, szombati 
igeszolgálatokat tartottam gyülekezetek-
ben. Imában támogattam a férjemet, ami-
kor láttam, hogy fárad. Biztosítottam ott-
hon a szolgálata hátterét. Ha túlterhelt volt, 
gyakran elmentem vele kirándulni a termé-
szetbe; egy-egy  igei vagy Ellen White-tól 
való idézettel erősítettem őt.

– Milyen nehézségekkel kellett meg-
küzdeni életed során, és hogyan tudtad 
azokat erőforrássá tenni?
– Sokat olvastuk Pál apostoltól Róm 5:1–
11 verseit, ami a legjobb receptet adja a 
nehézségek elhordozására.

Természetesen, nekünk is voltak nehéz-
ségeink: lakhatási gondok, „háborúságok”, 
amelyek hasznosak, mert békességes tűrést 
nemzenek. Az igazi nehézségek azonban 
nem a külső és emberi tényezők, hanem a 
mi belső, robbanásveszélyes énünk. 

Az Ige szerint ez az énünk Krisztussal 
egyesülhet, a kegyelem királyi székénél, 
és akkor megtaláljuk a megoldást, így a 
külső vagy emberi nehézségek erőforrássá 
válnak életünkben.

– Mit üzennél a mai posztmodern kor-
ban a lelkészfeleségeknek?
– Elsősorban azt, hogy Isten soha nem vál-
tozik, mint ahogyan a posztmodern kor. Ő, 
és az Ő törvénye örök: mert Jézus Krisztus 
tegnap és ma és örökké ugyanaz. 

Az örökké változó világban ragaszkod-
janak hozzá és törvényéhez, a bibliai érté-
keket vesztő korban Jézus győzővé teszi 
őket, ha az Igéhez ragaszkodnak.

– Nem bántad meg, hogy férjedet támo-
gattad inkább, mint hogy gyógyszertá-
ri asszisztensi pályafutásod folytattad 
volna?
– Szerettem munkakörömet, gyógyszer-
technikusi végzettséggel, gyógyszerkiadó 
asszisztensként dolgoztam. Amikor úgy 
éreztem, hogy az Úr szolgálatra hív, nem 
tekintettem hátra. Úgy terveztük, megé-
lünk férjem jövedelméből, így az ő mun-
káját segítettem. Nem volt hiányunk ezu-
tán sem, később sem és ma sem bánom a 
döntésemet, mert a jelen mulandó szükség-
letein túl, az emberek örök érdekeiért dol-
gozhattunk együtt. Ez számomra kiváltság 
volt. Így nemcsak a férjem, hanem az Isten 
munkatársa is lehettem az emberek üdvös-
ségére.

Részesülhettem a munka áldásában, 
sok szeretetet adhattam és kaphattam 
kedves gyermeki tekintetetekből a hittan 
órákon.

– Mit gondolsz Rózsika, idős korban is 
lehet az életet kiegyensúlyozottan, akár 
„virágzóan” is megélni?
– 78. évemben vagyok, 16. éve nyugdíjas, 
ami öregkornak számít. Sok szép emlék 
köt ehhez a 16 évhez is, de az utóbbi 3 
évben meggyengült az egészségem. Kü-
lönösen az elmúlt évben. Beszűkült a 
mozgásterem, az otthonomra és szobám-
ra korlátozódik főképpen. Az évtizedek 
néha nehéz részletei felidéződnek ben-
nem, ahogyan Rippl-Rónay egyik festmé-
nyének címe mondja: „Amikor az ember 
az emlékeiből él”. Pál apostol viszont így 
biztat: A külső emberünk megromol, de a 
belső, az napról napra újul az Ige fényé-
nél, az imádságnál, Jézusnál. Öröm költö-
zik a szívembe ekkor. Érzem én is, hogy 
nem vagyunk egyedül.

Szőllősyné Nagy Annamária
NSZO munkacsoporttag

V I R Á G Z Ó  N Ő K  I S T E N  K E R T J É B E N
Számomra kiváltság volt

a Női Szolgálatok Osztályának interjúsorozata

Cikksorozatunk célja, hogy minél több idős 
lelkészfeleség élettörténetét megismerjük, 
élettapasztalataikból erőt merítsünk.  
Ez alkalommal Podina Istvánné Rózsikával 
beszélgettünk. 

Mi történt velünk/velem?
Olvassuk együtt!

2021-ben elindított programunk folytatódik. Olvassuk közösen tovább a Tapasz-
talatok és látomások című könyvet! A következő, februári rész a 6–13. fejezet 
lesz. A kérdéseinket, gondolatainkat írjuk le egy olvasónaplóban.

Továbbra is várjuk a tapasztalatokat az Adventista Nők a Nőkért Facebook 
oldalunkra! Cím: Szabó Zsuzsa sz.h.zsuzsa@gmail.com vagy Hegyes-Horváth 
Csilla hegyescsilla@gmail.com. 

Bodnár Zsóka
Női Szolgálatok Osztálya

Podina Istvánné RózsikaPodina Istvánné Rózsika
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  Hogyan nőnek fel gyermekek, akiknek nin-
csenek szülei?

  Milyen élet vár azokra, akikről lemondtak?
  Válhat boldog felnőtt azokból, akiket meg-

kínoztak, bántalmaztak?
  Létezhet mély, elválaszthatatlan lelki kap-

csolódás ott, ahol a vér köteléke semmit sem 
jelent? Születhetnek-e őszinte barátságok?

  Kitarthat testvériség szülői összetartás 
nélkül?

  Juthat szeretet azoknak, akiknek soha nem 
mutatták meg, milyen az?

  És létezhetnek még csodák?

Ilyen, és ehhez hasonló kérdések vetődnek fel 
bennünk, amikor a szülők részéről elhagyott és/
vagy elhanyagolt gyermekeknek szolgálunk.

2020 a korlátozások éve volt, de hála és 
dicsőség az Úrnak, hogy csapatunkkal két gyer-
mekotthonban is tudtunk adományokat osztani 
a gyerekeknek! Rövid időre, de elfeledtették 
velünk, hogy bár vannak korlátozások a vírus-
veszély miatt, egy szeretetre vágyó gyermek 
szívében azonban nincsenek.

Decemberben, az ünnepek közeledtével a 
Terézvárosi Gyülekezet segítségével tudtunk ün-
nepi ételt készíteni részükre, az ADRA karácso-
nyi cipősdobozaival pedig igazán varázslatossá 
tettük az ünnepeket számukra is, és az ő örömü-
ket látva, számunkra is. Az intézmény lakói is ké-
szítettek nekünk ajándékcsomagot, amit nagyra 

értékelünk, hisz kézzel készítették, így részünkre 
ez örökre szóló, kedves emlék.

A meglátogatott Bokréta gyermekotthon 
lakói is várják a gyülekezet újbóli megnyitását, 
különösen a TESZ-VESZ programot, amely al-
kalmakon az elmúlt években rendszeresen jelen 
voltak, alkottak, jól érezték magukat.

Különleges napok voltak ezek, és remél-
jük, hogy a jó Isten segítségével folytatjuk 
2021-ben is!

Amikor úgy érzed, hogy a problémák és 
gondok a hétköznapokban maguk alá gyűrnek, 
akkor vedd ajándékodat és vidd el egy árva gye-
reknek, s majd meglátod azt az őszinte örömöt 
az arcán, amely téged is felvidít. – „A gyermek-
társaság gyógyír a lélekre!” (Dosztojevszkij)

Tálas Enikő
ADRA önkéntes

A Richter-skála szerinti 6,4 erősségű földrengés 
rázta meg Horvátország középső részét 2020. 
december 29-én, majd számos kisebb erősségű 
utórengés követte. Az epicentrum Petrinja város 
közelében volt, az AdventInfo lapzártája előtti 
utolsó utórengés 2021. január 18-án történt. 
Az ADRA Alapítvány Operatív Bizottságának 
döntése alapján 1600 € gyorssegélyt utaltunk az 
áldozatok megsegítésére. Közösségimédia-ol-
dalainkon kampányt indítottunk, valamint kör-
levélben – az unió vezetésével együtt – kértük 
az egyháztagok segítségét.

A horvátországi ADRA iroda munkatársai 
más humanitárius szervezetekkel és a helyi 
hatóságokkal együtt szükségletfelmérést végez-
tek, melynek során kiderült, hogy a 24 671 fő 
lakossal rendelkező városban és környékén la-
kóházak és egyéb épületek váltak lakhatatlanná; 
a földrengés következményei 63 954 embertár-
sunkat érintik Petrinja, Sisak, Glina városaiban 
és a környező falvakban. A sisaki kórházi épület 

is erősen megrongálódott, ahonnan a betegek 
nagy részét zágrábi kórházakba szállították át. 
Az erősen megrongálódott lakóházakból kila-
koltatták a lakókat, és katonai sátrakban vagy 
szállodákban szállásolták el őket. Egyes csalá-
dok a gépkocsijukba költöztek ki, az állattartás-
sal foglalkozó családok nem hagyták el veszé-
lyessé vált otthonaikat, mivel a haszonállataikat 
nem akarták hátrahagyni.

A horvát ADRA élelmet és tisztasági cso-
magokat osztott a szükségben lévők részére. 
Az érintett területen egy központ létrehozása is 
tervben van, ahol a helyi ADRA más humani-
tárius szervezetekkel együtt szervezné és koor-
dinálná a segítségnyújtást, valamint pszichoszo-
ciális támogatást is nyújtanának az áldozatok 
részére. 

A magyar ADRA képviseletében január 18-
án 6 tagú műszaki kontingens utazott ki a hely-
színre, a tetőszerkezetek szükségszerű helyreál-
lításában vállalva szerepet. Ennek részleteiről a 

következő lapszámban adunk hírt, addig is kér-
jük a testvérek imáit az áldásos munkálatokért.

A károsultak megsegítése érdekében öröm-
mel és köszönettel fogadjuk e programra az ado-
mányokat,  a katasztrófaalapunkra: ADRA Ala-
pítvány 11707024-20476487, megjegyzés rovat: 
„földrengéskárosultak támogatása”.

Lőrincz Melinda
ADRA munkatárs

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

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

A D R A  h í r l e v é l
Gyors segítség Horvátországba

Szeretetet az elhagyott 
gyermekeknek!

A tavalyi évben befejeződött a Nemzetközi 
ADRA által létrehozott akkreditációs és licenc-
folyamat, melynek során az európai ADRA 
irodák közül a második körben kaptuk meg 
az engedélyt az ADRA márka használatára. 
Az engedély 5 évre szól. A nemzetközi ADRA 
név és logó használata a magyar ADRA részé-
re talán magától értetődőnek tűnik, de valójá-
ban csak azok az országos ADRA irodák hasz-
nálhatják az ADRA márkát, amelyek eleget 
tesznek és megfelelnek  a nemzetközi ADRA 
által meghatározott követelményeknek és elő-
írásoknak. Ennek érdekében számos iratot és 
dokumentációt kellett megalkotni, melyekkel 
hála Istenünknek határidőre elkészültünk.

Az erre vonatkozó hivatalos, bekeretezett 
elismervényt a hónap elején kaptuk meg postai 
úton, mely jelenleg már az iroda falán van.

Sitkei Zoltán
ügyvezető igazgató

ADRA licenc

Munkatársaink a földrengés helyszínénMunkatársaink a földrengés helyszínén

Csoportkép a gyermekotthonbanCsoportkép a gyermekotthonban


