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Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

COVID–19 vakcinák:
Aggodalmak és tanácsok
A Hetednapi Adventista Egyház oltással kapcsolatos állásfoglalása
Támogatunk minden ilyen gyakorlatot az egészséges immunrendszer fenntartásához, amire a világjárvány közepette
még inkább szükség van. Ellen White nemcsak egy korát jóval
megelőző, ihletett csatornája az egészségügyi információknak,
de gyakorlati megelőzési tanácsokat is adott korának halálos
betegségével, a himlővel szemben, és maga is beoltatta magát,
ahogy a hozzá közel állók is.1 Mára a himlővírust világszerte
sikerült eltörölni.
Reméljük, hogy ez a cikk választ ad bizonyos kérdésekre,
eloszlat bizonyos félelmeket, és megoldást ad az uralkodó mítoszokkal és pletykákkal kapcsolatban, ezáltal békét hozva tagjaink szívébe, amikor az egészségügyi ellátórendszer tanácsával
összhangban hoznak egészségügyi döntést.
Vannak bizonyos pletykák és összeesküvés-elméletek, amelyek a COVID–19 védőoltást a prófécia beteljesedéseként értelmezik. Arra kértük a Generálkonferencia Bibliakutató Intézetét,
hogy kommentálja ezt, a válaszuk pedig a következő volt:

A Generálkonferencia Egészségügyi Szolgálatok Osztálya, a Generálkonferencia Bibliakutató Intézete és a Loma Linda Egyetem
Gyógyszerészeti és Közegészségügyi Kara közös állásfoglalást tett
közzé az egyház hivatalos lapjában (Adventist Review – https://bit.
ly/3c7kljD), ahol az alábbi fontos kérdésekre adnak választ:
 Összeegyeztethető-e az oltás az adventista egészségi üzenettel és a prófétai kinyilatkoztatással?
 Felveszi-e a fenevad bélyegét, aki beoltatja magát?
 Mennyire biztonságosak a COVID-19 elleni oltások?
 Ki dönti el, hogy kapok-e oltást?
A hetednapi adventisták a történelem csúcspontjaként tekintenek
Krisztus második eljövetelére, amikor minden betegség, szenvedés és halál megszűnik. Ugyanakkor az adventista egészségügyi
üzenet is ránk lett bízva, amely Ellen White írásaiban egészül ki
és ölt testet, és ami összefoglalja az egészséges életmód gyakorlati
és holisztikus szemléletét.
„A COVID–19 világjárvány okozta globális felfordulás a végidei eseményekkel
kapcsolatban figyelemre méltó elméleteket és hamis bibliaértelmezést generált.
Egy, a közösségi médiában 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
középpontjában 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 fenevad
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 tekintetben 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 gyógyszernek
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 egyen1

súlyának felborítására való felhasználása,
vagy az oltás helytelen bibliaértelmezésre
alapozott 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 világjárvány megfékezésében. Olyanok életét is meg fogja menteni,
akiknek még hallaniuk kell az evangéliumról, ahogy olyanokét is, akik már elfogadták azt, és Isten végtelen szeretetét
kívánják hirdetni a szenvedő világban (Jn
3:16).”2
Az Adventista Egészségügyi Szolgálatok Osztályának munkája szilárd bibliai
alapokon nyugszik, Ellen White által a
Prófétaság Lelkének iránymutatásával, a
szakértői véleményekkel és a bizonyíték
alapú egészségtudománnyal egyetértésben. Ezen alapokban bízva foglalunk állást és adunk tanácsot. Milliók fertőződ-
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tek 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 közegészségügyi 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
álláspontjának keretein belül értelmezzük:
»A Hetednapi Adventista Egyház
nagy hangsúlyt fektet az egészségre és a
jóllétre. Az egészség hangsúlyozása az adventistáknál bibliai kinyilatkoztatáson, E.
G. White (az egyház társalapítója) ihletett
írásain, valamint a szakértői, tudományos
irodalmon alapszik. 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 megelőző oltási programokban.
A népesség egészsége és biztonsága fontos számunkra, mely a ‚nyájimmunitást’ is
magában foglalja.
Nem lehetünk az egyháztag egyéni lelkiismerete, és elfogadjuk az egyéni döntést, amelyet az egyéneknek kell
meghozniuk. Az oltás elutasításáról szóló
döntés nem tekinthető sem dogmának,
sem a Hetednapi Adventista Egyház tantételének.«
Vannak erőfeszítések a COVID–19
kezelés megbízható, bizonyítékalapú
megközelítésének megalapozására. Ráadásul rekordidő alatt sikerült vakcinát
előállítani, melynek segítségével sikerül
irányítás 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), Kanadában pedig december 9-én.
A Pfizer vakcinát az Egyesült Államokban
az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-engedélyeztetési Hivatal (FDA) vizsgálta
meg, majd ideiglenesen engedélyezte december 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 Gyógyszerészeti Karának dékánja, aki az Amerikai Járványügyi Központ (CDC) immunizálási gyakorlatokkal foglalkozó tanácsadó bizottság
COVID–19 vakcina munkacsoportjának,
valamint a kaliforniai San Bernardino me-

gye COVID–19 oltás Operatív Törzsének
tagja, a következőket osztotta meg a Pfizer/
BioNtech és a Moderna vakcinák témájá-

ban felvetődő, gyakran ismételt kérdésekkel kapcsolatban. A gyakori kérdésekre
adott válaszai alább olvashatók.

KÉRDÉSEK és TÉNYEK a védőoltással kapcsolatban
Az mRNS (hírvivő ribonukleinsav) vakcina megváltoztatja a DNS-ünket?
Mindkét ajánlott vakcina mRNS-alapú, amit vakcináknál először
TÉNY: használnak, a technológiát azonban gyógyszeres kezeléseknél hasz-

nálják 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 szemben. Mivel nem jut be a gazdasejt magjába, nem
változtatja meg a DNS-t, a génállományt vagy annak működését.

Lehet ugyanolyan biztonságos és hatásos az, amit ilyen gyorsan fejlesztettek ki?
A mai technológiának köszönhetően a SARS-CoV-2 vírust a felfedeTÉNY: zése 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 védőoltásnak 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.

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

Mik a mellékhatások?
Eddig az alanyok 10%-a jelentett lázat a második napra, 24 órán belül
TÉNY: pedig 50-60% jelentett enyhe fájdalmat. Ideáig nagyon kevés súlyos

mellékhatás jelentkezett a Pfizer/BioNtech vakcinánál, beleértve három jelentős
allergiás reakciós esetet (ez szokatlanul alacsony, vélhetően a tartósítószermentességnek köszönhetően).
Dr. Hogue továbbá hozzátette, hogy ha valaki a múltban már pozitív COVID–19 tesztet produkált, az is megkaphatja a védőoltást; az csak megemeli az illető szervezetének antitest szintjét. Rámutatott arra is, hogy az Egyesült Államokban
a védőoltás önkéntes alapú, nem kötelező.
A Pfizer/BioNtech és a Moderna vakcinák hatékonysága hasonló, 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 biztosítottak. A védőoltásokat
az Adventista Egyház tagjai régóta használják 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.
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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 EMLÍTETT BIBLIAI EGÉSZSÉGÜGYI TANÁCSOKBAN ÉS A PRÓFÉTASÁG
LELKÉBEN, VALAMINT ISTEN VEZETÉSÉBEN AZ ÉLETÜNKRE NÉZVE, AMI BÉKÉT ÉS BIZONYOSSÁGOT FOG HOZNI A DÖNTÉSÜNK MEGHOZATALÁBAN.
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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 védőoltással kapcsolatban. A kérdés könnyen megválaszolható, mert tudomásunk szerint erről egyik írásában sem tett megjegyzést. Ugyanakkor
érdekes lehet számodra, hogy amikor a környéken kitört a himlőjárvány, Ellen G. White maga is beoltatta magát, és segítőit is
erre biztatta. Ellen G. White felismerte 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 elővigyázatosságnak« (Aláírás: D. E. Robinson).” – Szemelvények E. G. White írásaiból. 2. kötet, 2000, Advent Kiadó,
303. o.
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A Generálkonferencia Bibliakutató Intézete, 2020. december.

ESZO Infó – Járványaktualitások
– 2021. január 29.
A számok tükrében: 23 új fertőzött és 1
haláleset az e heti mérleg.
Loma Linda hangja
A Loma Linda-i Kórház és Orvostudományi
Intézet szakemberei és a GK ESZO vezetői
január 27-én világszéles szakmai tájékoztatót
tartottak több mint háromszáz egészségügyi
vezető részvételével. Tájékoztattak a koronavírus-kezelésben használt gyógyszerekkel
szerzett tapasztalatokról (az adventista kórházak számára fontos információk), az oltásokról és az egyház hivatalos állásfoglalásáról.
Dr. Peter Landless GK ESZO vezető,
hangsúlyozta, hogy a mostani anyagban szó
szerint benne van 2014-ben megfogalmazott,
védőoltással kapcsolatos állásfoglalás. Az immunizálás nem alternatíva több más lehetőség
közül, hanem az egyetlen megoldás. Felhívásában arra kérte az egyház egészségügyi szakembereit, hogy minden prevenciós lehetőséget
használjanak fel a védekezésben, melynek
része az oltás. Kiemelte Ellen G. White példamutatását a feketehimlő-járvány idején. Az
adventista egészséges életmódot továbbra is
hirdetjük és nagyra értékeljük.
Az intézet 18 000 fős közösségében,
2020. december 17. óta oltanak. Eddig, több
mint kétezren fertőződtek meg, melyből
26% köthető a munkahelyhez, 32% családi
környezethez.
Az előadások angol nyelven elérhetőek:
https://ghi.llu.edu/jan27
Az ESZO szakembereinek közreműködésével két, oltással foglalkozó, videóanyag
készült ezen a héten:
 Dr. Gáspár Róbert egyetemi docens a
bajai gyülekezet meghívására tartott
zoom előadást. Nagyon sok népszerű
kérdésre közérthető, ábrákkal illusztrált

választ ad. https://www.youtube.com/
watch?v=YaDaXE-QLO4
 Dr. Hella Zoltánnal egy beszélgetés
készült, amit a Gyereahogyvagy adás
is felhasznál a Hatos csatorna számára.
https://www.youtube.com/watch?v=8ygLoWRzpyE
Tájékozódjunk hiteles forrásból! Nem tehetjük meg, hogy saját kutatási eredményeink
alapján hozunk döntést, szakmai tudományos
lapokat sem olvasunk, de azt megválaszthatjuk, hogy kiben bízunk. Az adventista világegyház egészségügyi szolgálata több mint 100
éve megbízható forrásnak bizonyult, tanácsait
az idő igazolta.
Vigyázzunk egymásra!
Dr. Ősz-Farkas Ernő
ESZO vezető
* * *
– 2021. február 12.
Kedves Testvérek!
Nehéz átmeneti időszak következik. Az egyházunkban drasztikusan csökken a fertőzöttek száma, a társadalomban ismét növekedésnek indult. A gyorsabban terjedő vírusváltozat veszélyt jelent, ugyanakkor a gyógyult
betegek és a beoltottak védettsége miatt nő a
mozgástér. Egyszerre kell elővigyázatosnak
lenni, mert továbbra is nagyon sok a veszélyeztetett a soraink között, ugyanakkor nyitni
a védettek egyre nagyobb száma miatt.
Van olyan gyülekezetünk, ahol a tagság
25%-a már megkapta az oltást, illetve olyan
is, ahol a tagság nagyobbik része átesett a
betegségen.
A helyi sajátosságok szerint kell a helyi bizottságoknak bölcs és felelős döntést
hozniuk, hogy február 27-től kezdve milyen ütemben lehet visszatérni a közösségi
3

élethez. Visszatekintve azt kell mondanunk,
hogy a korábbi óvatosság indokoltnak bizonyult. A bezárás óta több mint 600 gyülekezeti tag fertőződött meg (ebben a számban
csak azok vannak benne, akik nem titkolták
a betegséget), illetve 41 testvérünk halt meg.
Belegondolni is rossz, hogy mi lett volna, ha
az ismert adottságaink mellett (kis légtérrel
rendelkező termek, többórás programok,
éneklés stb.) tovább éljük a közösségi életet
és a kintről hozott fertőzést egymás között is
tovább szórjuk!
Ebben az időszakban kétszer annyian
haltak meg, mint a korábbi évek hasonló időszakában. Nehéz lenne szembenézni azokkal
a családokkal, akik a közösséget okolnák az
amúgy elkerülhető halálesetek miatt.
Egyházként a megoldás részei szeretnénk
lenni, ezért továbbra is fontos, hogy a közösségeink ne legyenek fertőzési gócpontok.
Minden okunk megvan így gondolkodni, mert
egyetlen keresztény egyház vagyunk, akik hitelvi szinten tanítják a prevenciót.
A közösségi élet ugyanolyan lelki szükségletünk, mint az ima vagy az igeolvasás.
Ennek hiánya egyre látványosabb tüneteket
okoz. Amíg a világban elégedetlenséget vált
ki egy ilyen helyzet, addig Isten népe képes
„együtt nyomorogni”, tűrni nehéz időszakban, mert tudja, hol van az erőforrás, amit
(akit) nem zárt el tőle senki. Ezenkívül van
egy nagyszerű ígéretünk: akik Istent szeretik,
azoknak minden javukra van. Mindenki eldöntheti, hogy a nagy küzdelemnek ebben a
szakaszában hova áll: kéri Istentől, ami a lelki javára van, kéri a bölcsességet megérteni a
tanulságokat, a lelki növekedési lehetőségeket, vagy a körülötte lévő világ viselkedési
mintáját követi. A döntés egyéni, de a holnapi
közösségi életünk olyan lesz, amilyen döntéseket hozunk egyenként.
Dr. Ősz-Farkas Ernő
ESZO vezető
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Az AdventHealth életmentő antitestkezelést biztosít
a magas kockázatú COVID–19 betegek számára

Az AdventHealth Amerika-szerte lehetőséget ad azoknak, akiknek a COVID–19-megbetegedés nagy kockázatot jelent, hogy
egészségügyi hálózatukon keresztül hozzáférhetnek egy potenciálisan életmentő antitestkezeléshez, amely csökkentheti annak

valószínűségét, hogy a vírusfertőzéstől súlyosan megbetegedjenek. A Bamlanivimab
egyetlen adagja is bizonyítottan segíti lecsökkenteni az enyhe és közepesen súlyos
koronavírusos tüneteket a fokozottan veszélyeztetett populációban.
A gyógyszer, amelyet az amerikai kormány biztosít a kórházak számára, olyan
fehérjéket tartalmaz, amelyek utánozzák az
immunrendszernek a vírusok elleni küzdelemben végzett munkáját.
Az orvosok olyan betegeknek írják elő a
kezelést, akiknek tünetei az elmúlt tíz napban
jelentkeznek, és akiknek olyan magas kockázati tényezői vannak, mint a cukorbetegség,
a szívbetegség vagy az elhízás, és akiket nem
kell kórházi kezelésben vagy oxigénterápiában részesíteni. Az egyes AdventHealth

kirendeltségeken külön antitestkezelő klinikákat nyitottak, ahol a betegek kényelmesen
megkapják az egyórás intravénás infúziós
terápiát.
„Nagy örömünkre szolgál, hogy felkínálhatjuk ezt az életmentő kezelést a magas
kockázattal rendelkező betegeknek, ezzel is
csökkentve a kórházi ápolások számát és lehetővé téve számukra a biztonságos, otthoni
gyógyulást” – nyilatkozta Brent Box, az AdventHealth orvosa.
A cikket fordította és kivonatolta:
Ömböli Krisztián
Forrás: ANN, https://adventist.news/en/news/adventhealth-offers-lifesaving-antibody-treatment-to-high-riskcovid-19-patients (DET Hírháló, 2021. febr. 5.)

Tá jékoztatás

Tá jékoztatás

Szeretettel tájékoztatjuk a Dunamelléki Egyházterület
gyülekezeteit, hogy a DET 510/2021. számú határozatával a négyévente esedékes Egyházterületi Konferenciát
2021. április 18-ra hirdeti meg.
A TB elfogadott egy alternatív időpontot is (2021.
június 6.), amennyiben a járványhelyzet drasztikusan
romlana.
A konferencia helyszíne: 1062 – Budapest, Székely
Bertalan utca 13.
Kezdési időpont: 9.00 óra
A konferenciával kapcsolatos további információkat
eljuttatjuk a lelkészekhez és a gyülekezetek által megválasztott küldöttekhez.

Szeretettel tájékoztatjuk a Tiszavidéki Egyházterület
gyülekezeteit, hogy a TET 612/2020. számú határozatával a négyévente esedékes Egyházterületi Konferenciát
2021. április 25-re hirdeti meg.
A TB elfogadott egy alternatív időpontot is (2021.
június 13.), amennyiben a járványhelyzet drasztikusan
romlana.
A konferencia helyszíne: 4029 Debrecen, Fazekas
Mihály u. 7.
Kezdési időpont: 9.00 óra
A konferenciával kapcsolatos további információkat
eljuttatjuk a lelkészekhez és a gyülekezetek által megválasztott küldöttekhez.

a Dunamelléki Egyházterület elnöksége

a Tiszavidéki Egyházterület elnöksége

Elmegyek!
Nők Nemzetközi Imanapja,
2021. március 6.

A Női Szolgálatok Osztályának éves imanapját már több évtizede megtartja a Hetednapi Adventista Egyház. Miért fontos
ennek a napnak a megtartása? Azért, mert
a hitünk egyik alapja az imádkozás. Az ima
által növekedik Istenbe vetett hitünk. A világszéles imanap erősíti az egyház egységét, és a nők összetartozásának érzését is.
Az idei imanapunk témája „Elmegyek
és elérem a világot!” címmel dolgozza
fel bibliai női személyek élettörténetét.
Sokszor úgy tűnik, hogy Isten lehetetlen

dolgokra kér minket. De a leírt történetek
példája bemutatja, hogyan tudták a nők az
Isten kegyelme és hatalma által véghezvinni akaratát.
Isten erősítsen meg ezen a különleges
imanapon, amikor világszerte az Ő leányai imában csatlakoznak és együtt kérik
az Urat csodatevő, gyógyító hatalmáért, a
Szentlélek erejéért.
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Erre a különleges alkalomra prédikációs agyag, szemináriumi anyag és Power
Pointos vetítés is készült. Az imanapi anyagot elküldtük a Női Szolgálatok valamen�nyi Osztályvezetőjének és a lelkészeknek.
Az anyag ugyanakkor letölthető az egyház
„Szolgálat és küldetés” NSZO oldaláról is.
Tegyétek ezt a napot fontossá! Minden korosztályt vonjatok be az imanap
megszervezésébe. Készítsetek imalistát a
kérésekből, és együtt „hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt”!
A Női Szolgálatok Osztálya az imanapot a Mátészalkai Gyülekezettel közösen
tartja meg.
Isten gazdag áldását kívánjuk erre a
különleges napra!
Bodnár Jánosné
NSZO vezető
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Evangéliumdömping 2021
Áldott az Isten, aki megtartotta és vezette
számunkra a kiadót az elmúlt évben.
Az új évvel pedig még közelebb jutottunk
Krisztus második visszajöveteléhez.
Vagyis egyre szűkebb az az időkeret,
amiben még van lehetőségünk dolgozni,
hirdetni az evangéliumot. Az idő szorít,
és erre megfelelő választ kell adnunk.
2021-es évünk, mint az eddigiek, azzal
kezdődött, hogy leltárt készítettünk. Lelkileg is, de a könyveket is számba vettük.
Felmérésünk eredménye, hogy több olyan
könyvünk is kiadásra került az utóbbi években, amely kiváló hírvivője lenne Krisztusunk üzenetének, ha nem a raktárainkban
állna polcokon vagy raklapon. Az a könyv,
amit nem olvasnak, bizonyos értelemben
halott, de legalábbis tetszhalott. A könyvek
dolga, hogy olvassák őket. A benne lévő
érték teszi igazán fontossá, főleg, ha az Isten szavának bemutatásáról van szó.
A Római levél 10:17 része kijelenti:
„A hit tehát hallásból van, a hallás pedig
Krisztus beszéde által.” Az ige jelentési
magja kimondja, hogy a hit tehát Isten
Igéje által van, ami egyrészt a Krisztus
beszéde, másrészt az írott Ige olvasata (e
kettő pedig megegyezik, azonos).
A Biblia tanításainak egyik fontos
alaptermészete, hogy nincsenek alternatívái. Isten ex katedra jelent ki törvényeket,
tanulságokat, utakat, igazságokat, a vele
szövetségre lépő pedig vagy elfogadja az
Örökkévaló kijelentését igaznak, sőt magára igaznak, vagy elveti, ami azonban a
további távolodást hozza magával Istentől.
Így kétség nélkül kimondhatjuk azt, hogy a
hitre jutásnak nincs alternatívája (vagy Isten kijelentett szava, a teremtő dábár vagy
logosz hoz új életet, vagy semmi).
A Krisztus beszédének fordított részben a hrématos szó szerepel, ami kimondott, kijelentett dolgot jelent. Csakhogy
Krisztus beszéde közel kétezer év óta nem
hallatszik a saját szájából, helyette írott
formában találjuk, és mint egyetlent (tkp.
a Szentírást) hitünk kiindulási és eligazodási pontjának tekintjük.
1Kor 1:21-ben Pál így fogalmaz: „…
tetszett Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket.” Vagyis
tetszett Istennek, hogy ez az Ige hirdetésre
kerüljön. Ennek a hirdetésnek mindig két
formája volt az üdvtörténet folyamán: az
írásos és a szóbeli. Mi a kiadóban az igehirdetés írásos formájának elhívott bolondjai vagyunk, ami Pál szerint viszont bölcsebb a világ bölcsességénél (1Kor 1:25).
Az írott Ige elhívottjaiként benneteket is
szeretnénk megfertőzni ezzel a lelkesedéssel, azzal a bolondsággal, ami nekünk is

adatott a Szentlélek által. De nem elég, ha
elhívott apostolai lesztek az írott Ige hirdetésének, ha ehhez nem biztosítunk megfelelő kiadványokat a kiadóban.
Ezért döntöttünk úgy a leltárkészlet
áttekintése után, hogy az idei évben szélesebbre tárjuk a raktárunk ajtaját, látva,
hogy hűséges testvérek százai akarnak
dolgozni a könyvekkel a nehézségek és
zárva tartó gyülekezetek ellenére.
Február 22-e után év végéig minden
hónapban négy könyvet kínálunk extra
kedvezménnyel, ami a gyakorlatban 3070%-os árcsökkentéssel ér fel. Isten iránti
és az írott Ige iránti elköteleződéseteket
hívjuk ahhoz, hogy az egyre szorosabb
időkeretet jól használjuk ki. Aki nem hisz
abban, hogy az idő közel van, a lehetőségek csak záros határidőig állnak nyitva számukra, annak nincs fogalma arról,
milyen időket élünk. Hadd jussanak el
a könyveink oda, ahol szomjas emberek
vágynak az Isten Igéjére, ahol a követke-
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ző lépés a menny felé az egyik könyvünk
kell, hogy legyen.
Ráadásul a kedvezmények kétlépcsősek lesznek bizonyos esetekben (amit a
rendelés leadása előtt minden alkalommal
egyértelműen láthattok, tudhattok). Vagyis
a meghirdetett kedvezményen felül men�nyiségi kedvezményeket is adunk a kiadványok mellé. 10 db vásárlása felett így
tovább csökkenhet a könyvek ára.
Nincs titkunk előttetek. Szeretnénk
látni, hogy ismét teljesül, mint már oly
sok esetben, Ellen G. White felhívása:
„Terjesszék a jelenvaló igazság világosságát tartalmazó füzeteket az emberek között olyan sűrűn, mint ősszel a hulló falevelek. Sokak számára (...) ezek az iratok
jelentik az élet fájának leveleit, amelyek a
pogányok gyógyítására valók” (Ellen W.:
Evangelizálás).
Az akciókról szóló híradásokat minden lehetséges fórumon elérhetitek. Hívunk benneteket, hogy legyetek része az
evangélium írásbeli hirdetésének!
Dr. Gyetvai Gellért
kiadóigazgató
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A Zenei Szolgálatok Osztályának
honlapja – zene.adventista.hu
Istentiszteleteink jelentős részét teszi ki a
zene. Bevezető orgonajáték hangzik, mielőtt a szolgálattevők a szószékre lépnének. A közös ének és imádság után gyakran hallunk ének- vagy zenei szolgálatokat, majd az igehirdetés is befejező- majd
távozó énekkel zárul. Ha egy zenei szolgálatra átlagosan két percet számolunk,
máris észrevesszük, hogy a prózai és vers
szolgálatok mellett énekkel, hangszerrel is
jelentős időt fordítunk Isten dicsőítésére.
Ezek a szolgálatok komoly felkészülést
igényelnek, amelyre mindenki szívesen
szán időt. A próbák egyben a közösségépítést is szolgálják, amikor beszélgetésre
is bőven nyílik alkalom.
A felkészülés mindig sok időt, energiát igényel, amely kezdődik a zeneiskolai tanulmányokkal, otthoni gyakorlással,
majd folyatódik különféle énekkarokban,
zenekarokban. A tanulmányok során számos technikai kérdést sajátítunk el. Megismerünk stílusokat, műfajokat; tanáraink
sokirányú, gyülekezeti rendezvényeinken
is kamatoztatható eligazítást adnak. Zeneórákon kisebb hányadot tesz ki az egyházi zene, ezért szükség van irányításra,
továbbképzésre gyülekezeten belül. Ehhez
nagy segítséget jelent az, hogy képzett tanárok vannak sorainkban, akik szeretettel,
odaadással látják el ezt a feladatot.
A közös éneklést szolgálja a gyülekezeti énekeskönyv, a Hitünk énekei, amely
1964-ben került kiadásra. A digitalizáció
révén lehetőség nyílt kottaanyag széleskörű használatára. A Zenei Szolgálatok
Osztálya így kottákat biztosíthat gyülekezeteinknek. A korábbi évtizedekben ezt
kézírással, stencilezéssel oldottuk meg.
Nagy jelentősége volt annak, amikor az
Advent Kiadó nyomtatásban jelentethette
meg a gyülekezeti célra szánt kiadványokat. Olyan csoportosításban kerültek ezek
testvéreink kezébe, amilyen a foglalkozások beosztása: gyülekezeti közös énekek, gyermekiskolai osztályok, ifjúság,
énekkar, szólóénekek, hangszeres művek.
Mindegyik csoportnak megvan a zenei jellegzetessége, kiadványaink is ezek figyelembevételével készültek. Több kiadvány
még kapható ezekből az Advent Kiadónál,
de egyre inkább előtérbe kerülnek a digitális eszközök.
Egyházunk honlapján így minden
gyülekezeti szolgálathoz számos éneket
jelentetünk meg. A kották csoportosítása
nem változott, szolgálatok szerint vannak:
Hitünk énekei – gyülekezeti éneklésre szánt énekek, amelyben minden korosztály részt vesz.

Gyermekénekek. Születéstől 7 éves korig. Erre a
csoportra azért van szükség,
mert a kicsinyek neveléséhez figyelembe kell vennünk
életkori sajátosságaikat, így
a kották hangterjedelme kisebb. A szöveg – elsősorban bibliai történetek – egyszerű szavakból áll; továbbá kiadványainkban
számos más, fontos útbaigazítás
is található. Egy példa ezek közül: „A hűséges izraeliták ősidők
óta nagy figyelmet szenteltek az
ifjúság nevelésének. Az Úr utasítására a gyermekeket már csecsemőkoruktól az Ő jóságára és
nagyságára tanították. Ezt különösen kinyilatkoztatja a törvény és Izrael
története. A nyiladozó értelemhez alkalmazták az énekeket, imákat és az Írásokból
vett tanulmányokat” (E. G. White: Jézus
élete, Advent Kiadó, Budapest, 1989. 48.).
Gyermekénekek, 7-12 éves korig.
Ebben az életkorban nagyobb hangterjedelmű éneket is tudnak már énekelni,
egyre inkább kialakul a gyermekekben az
a készség, hogy hangszeren játsszanak,
továbbá a nehezebb bibliai témákat is fel
tudják dolgozni.
Tábori énekek, ifjúsági énekek. Az
önállósulás kezdő lépéseit ekkor teszi meg
ez a korosztály. Rendkívül élénk felfogóképesség jellemzi a fiatal életét. Zenében
is sokféle igény lép fel. Érdeklődési köre
rendkívül tág, egyben adni is szeretne a
már megalapozott ismeretéből. Ennek a
korosztálynak az énekkincse rendkívül
gyorsan változik. Táborokban, ifjúsági
alkalmakon sokkal szélesebb a repertoár,
mint ami akár csak egy könyvbe is belefoglalható volna. Ezek az évek a korábban
megalapozott gyakorlatot erősíthetik, melyet azért hagytak ránk hitben erős tanítóink, „hogy különbséget tehessetek a szent
és közönséges között, a tiszta és tisztátalan
között” (3Móz 10:10).
Énekkari, kamarazenei, zenekari
kották. Ezek között számos olyan mű található, amely hitben megalapozott, technikailag felkészült énekeseket és hangszereseket igényel. Dávid ezt vezető embereivel együtt bölcsen rendezte a templomi
szolgálat helyes mederbe való terelésekor.
Olyan szolgálattevőkre bízták rá ezt a feladatot, akik jártasak voltak az Úr énekében,
és mindnyájan tudósok voltak. Ez a két
feltétel ma is alapvető, amelyről Johann
Sebastian Bach is megemlékezik, aki Bibliájának egyik széljegyzetében ehhez a fe6

jezethez (1Krón 25) az alábbiakat írta: Ez a
fejezet minden Istennek tetsző egyházi zene
valódi alapja.
Zenei újság, cikkek. Az egyházi zeneirodalomnak, a himnológiának óriási
könyvtára van, igen szép feladat ebben tájékozódni, hogy mindig friss, Isten tiszteletéhez méltó zenei anyagot találhassunk Isten
dicsőítésére. Ebből az anyagból egy-egy
írással is szeretnénk hozzájárulni gyülekezeti tisztségviselőink szolgálatához.
Hálásak vagyunk Istennek, hogy egyházunk honlapján – zene.adventista.hu –
ezek az értékek megjelenhetnek.

Ima

Pörneki Attila
zenei osztályvezető

r eg geli

nők részére

március 7-én

Kedves Hölgyek! A Női Szolgálatok Osztálya
szeretettel vár egy közös imareggelire, március 7-én 8–9 óráig, amikor közösen olvassuk
Ellen G. White Jézushoz vezető út c. könyvét,
és megbeszéljük annak tartalmát, közösen
imádkozunk, majd együtt reggelizünk.
Az imareggelit Szőllősyné Nagy Anna
mária vezeti. Jelentkezni lehet: tmaria@
adventista.hu e-mail címen. Tokics Mária elküldi a megadott e-mail címre a linket, amin
lehet csatlakozni.
„Sok ima nagy erő, kevés ima, kis erő”
(Ellen G. W.).
Bodnár Jánosné
NSZO vezető
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Összefogás egy családért
Egy édesanya öt gyermeket nevel leírhatatlan szegénységben Nyíregyházán.
Egyik gyermeke súlyosan sérült, gondozásra és felügyeletre szorul. Férje elhagyta őket. Talán jobb is így, hiszen alkoholhoz való kötődése miatt sokat szenvedett
a család. Erőszakos, önző módon, saját
céljainak megfelelően élt, mely következtében, ingatlanukból minden mozdíthatót
pénzé tett.
Az édesanya számára továbbra sem
könnyűek a hétköznapok. Napi 14 órát
dolgozik, hogy elő tudja teremteni gyermekei számára a minimálisan szükséges
dolgokat, a fennálló hitelek törlesztéséhez
szükséges forrásokat. Lakásuk jelzáloggal
terhelt, ugyan saját tulajdon, de a hosszú,
nélkülözéssel telt évek alatt elmaradt karbantartások hiányában az épület és környezete oly mértékben lepusztult, hogy
minden része felújításra szorul. Magánszemélyek, és a helyi adventista közösség
segítette, hogy a közműveknél felgyülem-

Az ADRA önkéntesei az ötgyermekes
édesanya házán dolgoznak

lett tartozását kiegyenlítse, helyreállították
a kályhát, így egy szoba biztonságosan
fűthető. A fürdőszoba és egyéb helyiségek
használhatóvá tételében is segítik. A körülmények még mindig messze elmaradnak az elfogadható szinthez
képest. Az édesanya mindent
megtesz, annak érdekében,
hogy jobb körülmények
között éljenek, de nagyon
sok segítségre, és támogatásra van szükségük az
önálló élethez.
A Nyíregyházi, Nyírpazonyi, Nyírbogdányi és a
Nyírturai Gyülekezetek tagjai –
köztük az ADRA önkéntesei – az elhasználódott szennyvízcsatorna cseréjében
segítettek, a kályha és a kémény felújításában, valamint egy, Jehova tanúihoz tartozó személy teljes egészében fölvállalta a
konyha felújítását. A hosszú idő óta összegyűlt hulladék elszállításához a Nyír-Flop-

Holding Kft. ingyenesen
biztosított konténereket.
Hálásak vagyunk a felajánlásokért, melyre a továbbiakban is lehetőség van bankszámlára utalással vagy befizetéssel
(11707024-20430928) „Élhetőbb körülmények” közleménnyel, továbbá köszönjük a
helyiek munkáját, idejét és segítőkészségét!
Sitkei Zoltán
ADRA Alapítvány

A kiskunhalasi Németh család segítése
Emlékezetes nap marad 2020. december
5. a kiskunhalasi Németh család számára
– de sajnos nem pozitív értelemben. Családi házuk tetőszerkezete kigyulladt és
leégett, azonban az isteni gondviselésnek
köszönhetően maga a ház megmaradt.
A meghirdetett adománygyűjtést követően eddig összesen 3 515 582 Ft-ot utaltunk át a család számára. Januári látogatásunkkor a leégett kémény helyreállításán

dolgoztak a szakemberek, március hónapban pedig a tetőszerkezet cseréje kezdődik
meg. A felújítás menetéről és a családról az
ADRA kisfilmet készít, mely a munkálatok
befejezése után látható majd.
Köszönjük a felajánlott összegeket a
család nevében is!
Sitkei Zoltán
ADRA Alapítvány

Adventi látogatás és ajándékozás
Mivel a világjárvány miatt kialakult helyzet következtében régen találkoztunk már
a gáborjáni és a berettyóújfalui gyülekezetbe járó személyekkel, és nagyon hiá-

Olvassuk együtt!

nyoztak, barátaimmal együtt arra az elhatározásra jutottunk, hogy meglátogatjuk
őket, és Istentől áldott új esztendőt kívánunk nekik.
Nem mentünk üres kézzel, minden
család kapott tőlünk egy kevés szaloncukrot, és ahol voltak gyerekek, oda játékokat
is vittünk. Az a jóleső érzés, amit akkor
tapasztaltunk, amikor az arcokon egyszerre láttuk a meglepődést, az örömöt és a
meghatódást, leírhatatlan.
Bátran mondom a barátaim nevében
is: nagyon várjuk, hogy megnyíljanak a
gyülekezeteink. Adja az Úr, hogy ezentúl
jobban értékeljük a közösség áldásait!

Cucin Imre
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Március hónapban is közösen olvassuk a megkezdett könyv, Ellen G.
White: Korai írások (Tapasztalatok
és látomások) c. könyvét. A következő fejezetek a 14–21-ig terjedő
fejezetek lesznek. Vezessünk olvasónaplót, amibe írjuk le kérdéseinket,
gondolatainkat!
Továbbra is várjuk az Adventista
Nők a Nőkért facebook oldalunkra a
tapasztalatokat. Küldési cím: Szabó
Zsuzsa sz.h.zsuzsa@gmail.com vagy
Hegyes-Horváth Csilla hegyescsilla@gmail.com.
Bodnár Jánosné
NSZO vezető
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VIRÁGZÓ

NŐK

a Női Szolgálatok Osztályának interjúsorozata

I S T E N K E R TJ É B E N

„…munkátok nem hiábavaló az Úrban”
„Dolgozni csak pontosan, szépen,
ahogy a csillag megy az égen,
úgy érdemes.” (József Attila)
Kedves Olvasó! Egy olyan nő életútját
szeretném bemutatni, aki egész életét Isten
szolgálatára szánta. Kárpáti Petronella
neve sok gyülekezeti tagnak ismerős lehet;
tiszteletet és szeretetet vált ki azokból az
emberekből, akik ismerték és munkájuk
során kapcsolatban állhattak vele.
– Kedves Nellike, mesélj a gyermekkorodról, szüleidről! Milyen családban
nőttél fel?
– Az ember számára egy életre meghatározó az otthon légköre. Adventista családban
nőttem fel, szerető szüleim voltak, akikre
csak hálával tudok visszagondolni. Isten
rendkívüli ajándékának tartom őket, mivel
az életük mindenben példa volt számomra.
Szüleim fiatalkorukban könyvevangélisták
voltak, hűségük, becsületességük, imaéletük, a Mindenható Istennel szerzett tapasztalataik felejthetetlenül belém vésődtek.
Mindazt, amit elértem az életben, Isten
után nekik köszönhetem. Már nincsenek
velem, mindketten elaludtak az Úrban, de
hiszem, hogy Jézus Krisztus dicsőséges
második eljövetelekor újra találkozhatom
velük.
– Hol éltél fiatal korodban, és melyik
gyülekezetbe jártál keresztséged után?

Szüleivel 8 hónapos korában

Hegedűn játszik, 12 évesen

– Nehéz anyagi körülmények között nőttem fel, de mindig tapasztaltuk Isten gondviselését. A szombat miatt nem volt kön�nyű munkahelyet találni. Lakásgondjaink
voltak, többször költözni kényszerültünk.
Keresztségem előtt Abdán laktunk egy
vasúti szolgálati lakásban, mert apukám
a vasútnál dolgozott. A győri gyülekezetbe jártam szüleimmel együtt, ahol Erdélyi
László testvér volt a lelkész. Mivel ő tudta,
hogy édesapám már régóta tanította nekem
a keresztségre felkészítő anyagokat, ezért
a győri gyülekezet ajánlott a keresztségre, ami 1967. április 1-én volt a Budapest
Terézvárosi Gyülekezetben. De a keresztségem utáni héten édesapámat váratlanul
áthelyezték a váci pályafenntartáshoz,
ezért Abdáról el kellett költöznünk, és így
a Budapest-Terézvárosi Gyülekezet tagja
lettem.
– Milyen pályára készültél?
– Tanári pályára készültem és jelentkeztem
a Budapesti Gyógypedagógiai Tanárképző
Főiskolára, mert a Vakok Intézetében szerettem volna tanítani, de vallási meggyőződésem miatt nem vettek fel. Isten más
feladatot szánt nekem. Írásban e szavakkal
utasítottak vissza: „A középiskola véleménye szerint világnézete tudatosan idealista.
Vallásos meggyőződése miatt nem volt
KISZ tag. A középiskolában és a felvételi vizsgán jó eredményt ért el, de mivel
a pedagóguspálya megköveteli a szilárd
materialista világnézetet, javasoljuk, hogy
amennyiben világnézeti meggyőződésén
nem változtat, ne a pedagógus pályát válassza hivatásul.”
Akkor nagyon elkeseredtem, mert nem
tudtam, hogyan tovább. Egy évig otthon
segítettem édesanyámnak a háztartási munkában, mivel a szombat miatt nem találtam
munkahelyet. Bedolgozóként, alkalmi,
varrodai munkát vállaltunk anyukámmal
együtt. Közben tanultam gyors- és gépírni, beiratkoztam német nyelvtanfolyamra,
hogy ne felejtsem el a gimnáziumban tanultakat.
– Tudom, hogy nagyon szeretted a zenét
is. Tanultál is valamilyen hangszeren?
– A szép zene Isten ajándéka. Csodálatos
a hangok és a számok világa, az összhang,
a rend, ami azokban megmutatkozik, mindig ámulattal töltött el. Évekig tanultam
hegedülni, és egy keveset zongorázni is;
ám mivel saját zongorám nem volt, a helyi Művelődési Házban gyakorolhattam
8

Nellike 30 évesen
heti két alkalommal egy-egy órát. Sokáig
az Advent Kórusban énekeltem, amelynek
karnagya Halász István testvér volt, aki
csodálatos ünnepélyeket szervezett.
– Kezdetben milyen területen, hol dolgoztál, majd később ki hívott el szolgálatra egyházunkhoz?
– A Budapesti Izraelita Hitközségnél helyezkedtem el, ahol először az alelnöki
titkárságon, majd a levéltárban és a Jogi
Főosztályon dolgoztam. A levéltári munka
nagyon tetszett, de a főkönyvelő azt tanácsolta, iratkozzam be pénzügyi képzésre,
és tanuljak könyvelést. Szeretem a matematikát, de semmi szín alatt nem akartam
könyvelő lenni. Inkább úgy döntöttem
munkahelyet váltok. Az egészben az a különös, hogy később mégis könyvelést kellett tanulnom, mert az egyháznál végzett
munkám jelentős részét ez tette ki.
Ezután a Vegyiműveket Építő- és Szerelő Vállalat Munkaügyi Osztályára vettek
fel adminisztrátori feladatra. Egy ideig itt
dolgoztam, majd később úgy alakult, hogy
a Református Zsinati Irodára kerülhettem
volna titkárnőnek, ahol olyan valakit kerestek, aki tud gyors- és gépírni és valamennyire németül is. A felvételi meghallgatáson leendő főnököm megígérte, hogy
biztosítja számomra a szabad szombatot és
áthelyezéssel felvesz. Amikor ez történt,
akkor én már harmadik éves teológushallgató voltam a Szabadegyházak Tanácsa
Lelkészképző Intézetében, ahol levelező
úton folyt az oktatás.
1975 decemberében egy szombati napon egyházunk titkára Zarka Dénes testvér
megszólított a gyülekezetben, és megkérdezte tőlem, miért nem a saját egyházamat
kerestem meg munkaügyben. Elmondta,
hogy felhívták telefonon és információt
kértek rólam. Azt válaszoltam, álmomban
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sem mertem arra gondolni, hogy engem
az egyházunkhoz felvennének. Megnyugtatott, ha szeretnék idejönni, nem fognak
visszautasítani, mert éppen van egy üresedő hely a számomra. Így 1975. december
30-ával kerültem a Hetednapi Adventista
Egyházhoz. Isten útjai és vezetése rendkívüliek, Ő mindig tudja, hogy mi a terve
velünk.
– Egyházi munkádat milyen területen
kezdted, majd mikor, hol folytattad?
– Először iskolatitkárként és az Irodalmi
Osztály munkatársaként dolgoztam dr.
Szigeti Jenő és Erdélyi László testvérek
vezetése mellett. Később a Dunamelléki
Egyházterületnél titkár-pénztárosi megbízást kaptam.
Ezt követően az unió elnökségi titkárnője voltam. Majd 1989 júniusától az Advent Kiadó gazdasági vezetőjeként, könyvelőjeként, adó- és társadalombiztosítási
ügyintézőjeként tevékenykedtem.
A 90-es évek közepétől az unió gazdasági vezetőjévé, főkönyvelőjévé választottak. 2002. január 1-jével pedig az Adventista Teológiai Főiskolához kerültem mint
gazdasági vezető, főkönyvelő, adó- és társadalombiztosítási ügyintéző. Innen mentem
nyugdíjba 2012. szeptember 18-án.
Fontosnak tartottam, hogy a rám bízott
munkát jól lássam el, ezért folyamatosan
különböző pénzügyi tanfolyamokat végeztem el esti és levelező úton, saját költségemen.
– Nagyon szerettél volna tanítani, volt
erre lehetőséged az egyházi szolgálatod
alatt?

Egy diplomaosztó alakalmával a diákokkal

Egy csoportképen a munkatársakkal és
a diákokkal (a középső sorban, balról az első)

– 1979 áprilisában fejeztem be teológiai tanulmányaimat a Debreceni
Református Teológiai Akadémián,
és az egyháznál végzett munkám
mellett megbízást kaptam arra,
hogy taníthassak. A Szabadegyházak Tanácsa Lelkészképző Intézetében az újszövetségi görög
nyelvet oktattam. Egyházunk Speciális Tanfolyamán pedig egy évig
helyettesítésként újszövetségi írásmagyarázatot és Dániel könyvét.
Nagy örömmel tettem ezt, mert
mindig tanár szerettem volna lenni, és a jó Isten ezt a vágyamat így
teljesítette. A Gyülekezeti Munkásképzőn az ország hat körzetében sáfársági szemináriumot tartottam a gyülekezet
pénztárosai részére.
Az Adventista Teológiai Főiskolán az
újszövetségi görög nyelv mellett taníthattam még az ószövetségi héber nyelvet,
valamint egy évig alapfokú komputerkezelést, ószövetségi exegézist, az Ószövetség bölcsesség- és költészeti irodalmát.
A főiskola szervezésében indított Bibliai
Szabadegyetemen előadásokat tartottam
több városban.
– Úgy tudom, saját kiadványaid is voltak. Felsorolnád ezeket a könyveket?
– Amikor a kiadónál dolgoztam, megjelent két könyvem, az Oltalomra vágyunk
és a Szeretetre vágyunk; mind a kettő több
kiadást ért meg. A szeretet törvénye című
füzet képes illusztrációval készült házi sokszorosításban. A gyermekek részére Napsugár címmel énekeskönyvet, valamint hat kis
füzetet szerkesztettem és írtam Gyermekláncfű címen. A Boldogságra vágyunk című
könyvem 2020-ban jelent meg, szintén az
Advent Kiadónál.
Házi sokszorosításban készült jegyzeteim: Gyülekezeti pénztárosok kézikönyve,
héber és görög nyelvtankönyvek.
– Szolgálatod során mit tartottál iránymutatónak az életedre nézve?
– Ellen White írja az „Előtted az élet” (Nevelés) című könyvének 55. oldalán: „A világnak olyan emberekre van a legnagyobb
szüksége, akik lelkük
mélyéig igazak és becsületesek; akik merik a
bűnt nevén nevezni; akik
az iránytű pontosságával
teljesítik kötelességüket;
olyanokra, akik kiállnak
az igazság mellett!”
– A nehézségek között
mi adott újra és újra
erőt?
– Isten nem ígért övéinek
küzdelemtől, nehézségtől mentes életet. Sátán,
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Pécelen, a főiskola irodájában
a mi ellenségünk mindig szeretne elcsüggeszteni, akadályokat gördíteni utunkba,
és olyan körülményeket teremteni, hogy
elbizonytalanodjunk. De soha ne feledjük,
az Úr Jézus hatalmasabb nála. A Szentírás
tele van bátorító üzenetekkel, és ha ezeket
elménkben és szívünkben elraktározzuk,
akkor jöhet bármilyen próba az életünkben. Ezekre az ígéretekre gondolva mindig megerősödtem, tudtam azt, hogy az
én szerető Istenem minden napra megadja
számomra a szükséges erőt, velem van, és
átsegít a nehézségeken. Szükséges, hogy
ne hanyagoljuk el az imádságot, mert ez
olyan számunkra, mint a levegővétel.
– Mit üzensz azoknak, akik jelenleg is
az egyháznál dolgoznak?
– Egy Bibliai igével szeretnék mindenkit
bátorítani: „Azért szeretett testvéreim, legyetek eltökéltek, rendíthetetlenek, mindenkor buzgólkodva az Úrnak dolgában,
hiszen tudjátok, hogy munkátok nem hiábavaló az Úrban” (1Kor 15:58).
Isten mindannyiunk számára kijelölte a
helyünket. Még meg sem születtünk, de Ő
már tudta, hogy milyen feladattal fog megbízni bennünket. Ő alakítja sorsunkat, életünket, és azzal szerzünk örömöt néki, ha
engedelmesen belesimulunk tervébe. A mi
részünk az, hogy mindhalálig hűen végezzük szolgálatunkat, és akkor nekünk is azt
mondja majd az Úr Jézus, mikor megjelenik: „Jól van jó és hű szolgám, hű voltál a
kevesen, sokra bízlak ezután, menj be a te
Uradnak örömébe” (Mt 25:21).
– Kedves Nellike, nagyon köszönöm,
hogy megosztottad velünk élettörténeted.
Kívánok nagyok sok áldást az életedre,
hogy minél tovább szolgálhasd ilyen hűségesen Istent!
Tonhaizer Anikó
NSZO munkacsoporttag
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hírlevél

Az ADRA STAR egység tagjai

Tetőcserepek visszarendezése

Kárenyhítési munka Horvátországban
2020. december 28-án 5,2-es, 29-én 6,4-as
erősségű földrengés rázta meg Horvátországot.
A rengés epicentruma 10 km-rel a felszín alatt,
Petrinja közelében volt, Zágrábtól 46 km-re,
mely a szomszédos országokban is érezhető
volt. A katasztrófának 7 halottja és 26 sérültje
volt, összesen mintegy 64 000 embert érintett
Petrinja és Glina megye teljes területén, illetve
részlegesen Sisak (Sziszek) megye területén.
A horvát ADRA 2020. december 31.
napján hivatalos megbízást és felhatalmazást
kapott a humanitárius koordináció ellátására
9 településen, melyet további 12 falu követett. Munkatársaink – a szükségletek felmérése során – az első 9 településen a következő
adatokat gyűjtötték az épületeket ért károkkal
kapcsolatban:
1. Tetőszerkezeti károk – 30% teljes kár;
33% részleges károsodás; 37% kisebb
károk vagy nem történt károsodás.
2. Szerkezeti károk – 35% súlyos károk a
falakban, szerkezeti elemekben; 27%
részleges károsodás; 38% kisebb károk
vagy nem történt károsodás.
A felmérés alapján a lakók 46%-a továbbra is az épületben maradt, vállalva otthona
esetleges összeomlásának kockázatát, 23%-a
melléképületben, garázsban vagy szomszédoknál talált menedéket, 6,6% járművébe költözött, 10% pedig azonnali alternatív lakhatást
tudott teremteni (lakókocsi, mobilház).
A fenti statisztikákra tekintettel az ADRA
Alapítvány horvát partnerének 2020. január
2. napján személyes jelenléttel járó segítséget
ajánlott fel az épületkárok részleges vagy teljes helyreállítása tekintetében, különösen a tetőszerkezeti károkra figyelemmel. A felajánlás
az ADRA Europe iroda munkatársával történő
egyeztetés után elfogadásra került.

A csapat összeállítása a szükséges szakértelem bevonásának alapján történt, így az
ADRA Alapítvány S.T.A.R. (Special Tools
And Rescue – Különleges eszközök és mentés) egységének tagjai a következők voltak:
– Dudás Győző József – önkéntes, ács-tetőfedő;
– Dudás Győző – önkéntes, ács-tetőfedő;
– Kis József - önkéntes, ács-tetőfedő;
– Barabás Béla – önkéntes, fémszerkezet
építés, hegesztés, segéderő;
– Vincellér Tibor – önkéntes, Kelet-Magyarországi Speciális Mentő Egyesület,
ipari alpinista;
– Sitkei Zoltán – munkatárs, ADRA Alapítvány, ipari alpinista.
Az egység 2021. január 18. napján a szükséges felszereléssel és 2 db összkerékhajtású
járművel lépett be Horvátország területére és
jelentkezett a horvát ADRA területi irodáján
Martinovići községben.

A következő napokban az egység 7 épület
helyreállításában segített és 6 településen további 17 épület esetében ellenőrizte a lakosok által
callcenterben leadott információkat az építési/
felújítási igényekkel kapcsolatban.
A helyreállítási munkák jellemzően a tetőcserepek visszarendezését, tetőfóliázást és
kéményjavítást, egy esetben a födém javítását jelentették.
Hálásak vagyunk a jó Istennek, hogy az
Ő keze lehettünk. Jelenleg folyik az egyeztetés a horvát ADRA irodával a csapat újabb
bevetésével kapcsolatban.
A horvátországi földrengés károsultjai
megsegítésére létrehozott nemzetközi hozzájárulási alaphoz eddig 2000 € összeggel tudott
hozzájárulni az ADRA Alapítvány, és a jelenleg futó 3 hónapos projekt lezárását követően
további 3000 € összeggel szeretnénk támogatni
a program folytatását. Köszönjük adományozóink segítségét, akik nélkül nem tudtunk volna
bekapcsolódni a segítségnyújtásba.
Sitkei Zoltán
ügyvezető igazgató

Ajándékozni öröm
Köszönettel fogadtuk a 96 db Milka csomagot
és hóember Milka csokit tartalmazó Mondelez
Hungária Kft. adományát, melyet januárban adtak át számunkra. E nagyszerű adományt igyekeztünk olyan helyre juttatni, ahol nagy örömöt
okozunk a kedvezményezetteknek, így, a Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központra esett a választás.
Az intézmény vezetői és kis lakói hálásan
fogadták az édességet tartalmazó csomagokat és nagyra értékelték azt, hogy gondoltunk
rájuk – hiszen az itt élő gyermekek ritkán jutnak finomságokhoz és igen ritkán részesülnek

megkülönböztetett figyelemben. A képen az intézmény egyik szakmai vezetője, Fehér Enikő
látható, miközben átveszi az adományt.
Lőrincz Melinda
ADRA munkatárs

AdventInfo – a Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja. Kiadja a Kommunikációs Osztály. Megjelenik havonta nyomtatott és internetes
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