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A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja  2021. november 27.

Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

Megjelenik: havonta  XXIII. évfolyam 9. szám

„Mindenre van erőm  
a Krisztusban…”

A Dunamelléki Egyházterület Hitéleti konferenciája

Ha egy mondatban kellene összefoglalni, 
hogy miről is szólt és milyen tanulságai 
voltak a Dunamelléki Egyházterület ok-
tóber 23-án megrendezett, szokásos őszi 
Hitéleti konferenciáján elhangzottaknak, 
akkor az a mondat ez lenne: JÉZUS ÉL!

JÉZUS ÉL! – „Mert az Úr jár előttünk 
s az Ő kegyelme nem fogy el” – szólt a 
mottóének.

JÉZUS ÉL! – Mert nemcsak a távoli 
múltban élő hithősök részesülhettek Isten 
gazdag áldásaiban, gondviselésében, ha-
nem ahogy Alber Péter veszprémi testvé-
rünk bizonyságtételében hallottuk, „Isten 
elvezetett a tized kérdéséhez, és ez lett a 
valódi válasz az anyagi kérdéseimre”.

JÉZUS ÉL! – Mert nemcsak a Bet-
hesda tavánál fekvő, 38 éve beteg – akiről 
Ócsai Tamás unióelnök szólt igehirdetésé-
ben – tapasztalhatta meg Krisztus gyógyító 

erejét, hanem ahogy id. Csókási Pál nyug-
díjas lelkipásztor (lásd a képen balra) és 
felesége  (aki november 5-én váratlanul el-
hunyt – a szerk.) megvallotta: Jézus, a nagy 
Orvos ott állt az ő betegágyuk mellett is, 
és az Ő kegyelme által épültek fel a súlyos 
Covid fertőzésből.

JÉZUS ÉL! – Mert, Jézus nem csak a 
Stramszki István kincstárnok által kiemelt 
bibliai történetben lévő Galileai-tenger hul-
lámait volt képes lecsendesíteni, nem csak 
Pál apostolt őrizte meg a hajótörései köze-
pette. Benkovics Péter testvérünk arról tett 

bizonyságot, hogy ott, az erdő-
ben történt súlyos balesete so-
rán, hordágyra kötözve, fájdal-
maival küzdve ma éppúgy áté-
rezhette és érthette meg, hogy 
„Jézus Krisztus sokkal nagyobb 
fájdalmakat élt át, és bármikor 
leszállhatott volna a keresztről, 
de nem tette, mert szeretett en-
gem és szeret téged.”

JÉZUS ÉL! – Mert nem-
csak a Mária Magdolnákat, 
nemcsak a Simon farizeuso-

kat, nemcsak a Péter, Jakab és Jánosokat 
tudta megszabadítani Sátán kötelékeiből, 
hanem ahogy Tóth Szilárd titkár igehir-
detésében és Keresztes Endre a nágocsi 
Reménység Rehabilitációs Alapítvány 
munkatársának vallomásában hallhattuk, 
Jézus a megoldás a mi alkohol-, drog-, 
pornó-, játék- stb. függőségeinkre is.

JÉZUS ÉL! – Mert ez a legbiztosabb 
és egyetlen üzenet a legnagyobb fájda-
lom, a szeretteink elvesztésekor, melyről 
Hollósi Zoltánné (Lovasberény) és Má-
tyási Anita (Baja) tettek bizonyságot, és 
melyet Csizmadia Róbert egyházterületi 
elnök igehirdetésében is kihangsúlyozott:

JÉZUS ÉL! – „Ebben az egyszerű 
állításban sokkal több van benne, mint 
ahogy azt először gondolnánk. Benne 
vagy te. Benne vagyok én. Benne vannak 
a megbocsátott bűneink. Benne vannak a 
széttört, de megjavított álmaink. Benne 
van a szabadság minden káros szokástól, 
rossz emléktől, ami megkötöz és megnyo-
morít. Amiért Jézus él, te is élsz!”

A konferencia délutáni alkalmán a 
kerekasztal-beszélgetések során az unió 

Csizmadia Róbert egyházterületi elnök igehirdetése (balra), és a délutáni kerekasztal-beszélgetés 
résztvevői (jobbra)
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és az egyházterület vezetőitől és a bizott-
ságok tagjaitól pedig többek között olyan 
kérdésekre kaptunk választ, hogy: Mit 
jelent megtapasztalni, hogy Jézus ott van 
a közösségben, az egyházszervezetben? 
Miként van jelen az egyház vezetésében, 
a bizottságok életében és a döntések-
ben? Milyen új missziós módszerek által 
mondhatjuk el ennek a megváltozott vi-
lágnak, hogy „JÉZUS ÉL!”?

A hitéleti konferencia felvételei meg-
tekinthetők a Terézvárosi Gyülekezet 
YouTube-csatornáján: https://www.youtu-
be.com/AdventistaTerezvaros 

JÉZUS ÉL!

Tóth Szilárd
DET titkár

A délelőtti és a délutáni alkalom QR-kódja

A Generálkonferencia az utóbbi években 
rendszeresen kiadja az év missziós köny-
vének szánt kiadványát. A kis könyv lé-
nyege az aktualitás, az az üzenet, amely 
adott évben a legfontosabb társadalmi 
(vallási) kérdésre céloz. A Mark Finley ál-
tal jegyzett „Remény a nehéz időkben” c. 
könyv olyan kérdésre irányította a figyel-
met, amely túlmutat a pandémián, és olya-
nokat is a jövő felé fordított, akik eddig 
kevéssé foglalkoztak azzal. Ez pedig nem 
más, mint a végidő, ill. a végidei üzenet. 

A végidőt sokféleképpen tárgyaljuk. 
Hollywood pénzt remél tőle, ezért drámai 
filmeket készít, egyesek inkább kifigu-
rázzák, mások ijesztő dolgokat hangsú-
lyoznak ki vele kapcsolatban (pl. egyes, 
drámai részleteit túlhangsúlyozzák) stb. 
Istennek viszont végidei üzenete van, egy-
fajta figyelmeztetés és figyelemfelhívás. 
A végidő egyik központi üzenete az, amit 
adventista zsargonban csak hármas angya-
li üzenetként szoktunk emlegetni. A téma 
azok közé tartozik, amelyről sokat beszé-
lünk a szombatiskolában, ha éppen azon 

van a sor, de a köznapi gondolkodásunkból 
többnyire kimarad. Ennek egyik oka, hogy 
gyakran csak száraz és unalmas, a lényeget 
alig érintő formában szokták elénk tárni. 
Pedig tagadhatatlan, hogy ez Isten egyik 
legfontosabb, ha nem a legfontosabb végi-
dei üzenete. Nem kevesebbet állítok, mint 
hogy ezen a megközelítésen Clifford Gold-
stein most változtat. 

Az év missziós könyvének ugyan-
is (lásd a képet) ez a témája. Goldstein 
nemcsak jó bibliaértelmező szakember, 
de kiváló író is. Nemcsak érti és tudja tár-
gyát, de papírra is tudja vetni. Ettől válik a 
könyv nemcsak fontossá, de jól olvasható-
vá is. És még valamitől: szókimondó. Ma 
gyakran felülírja az üzeneteinket a vallási 
populizmus vagy éppen a politikai kor-
rektség, amely közmegegyezéssel várja el 
a megszólalótól a visszafogottságot, a ha-
mis öncenzúrát: ne mondd ki „annak” az 
egyháznak a nevét, a bűnét, ha próféciát 
elemzel, kerüld ki a „forró kását”. És az 
üzenetünk ránk ég. Nem jut célba. Az év 
missziós könyvéből ez a tévút kimaradt. 

Nevén nevezi azt, amit nevén kell nevezni. 
A világon ezekben az időkben rendsze-

res programként terjesztik nagy tételben az 
év missziós könyvét. Román testvéreink 
ezekben a napokban kb. 50 ezer kis köny-
vet raknak le otthonokban románul, és 8 
ezret magyarul. Magyarországon jelenleg 
nincs rá országos program, azonban gyü-
lekezeti még lehet (jövőre pedig kezdemé-
nyezni akarjuk, hogy területi programok 
legyenek szervezve rá, ha lehet). Aligha 
van jobb alkalom Istenről beszélni és aján-
dékozni, mint ebben az időszakban. A vizs-
gálatok egyöntetűen alátámasztják, hogy 
az emberek sokszorosan nyitottak – az év 
többi hónapjához képest – az Isten felé az 
év végén, különösen az adventi időszak-
ban. Használjuk ki mi is, hogy ilyenkor 
nincsenek zárva a kapuk! A gyülekezetek 
még nem késtek el a szervezéssel. A kiadó 
nagy tételes kínálatban jó áron tudja átad-
ni a kiadványt, ha van, aki vállalja, hogy 
a leendő mennyei honpolgárokhoz elviszi. 
Hogy pedig ne legyen egyedül a könyv, 
a nemrég kezdődött leárazási akciónkban 
számos más kiadvánnyal kiegészíthető az 
ajándékozási lista. 

Keressétek honlapunkat (adventkiado.
hu), kövessetek bennünket az egyházi és 
kiadós Facebook-oldalakon!

Dr. Gyetvai Gellért 
kiadóigazgató

Az év missziós könyve
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2021 nyarán csatornahálózatot építettek 
Telkibányán. Ennek kapcsán gyülekeze-
tünk kapubejárója is felújításra került.

Arra gondoltunk, hogy a csatorna-
építők munkáját illő lenne megköszönni. 
Így a munkavégzés utolsó napján könyve-
ket adtunk ajándékba az ott dolgozóknak. 
Ötven darab könyvet tudtunk kiosztani. 
A munkásokat meglepte ez a gesztus és 

nagy örömmel vették kézbe az olvasmá-
nyokat.

Kívánjuk, hogy könyveink útját kí-
sérje sokak megtérése! Mint ahogy ősszel 
hull a falevél, úgy kell a vég idején az 
evangéliumnak terjednie.

Kovács Dénesné

Rát Mátyás-díjat kapott †Prof. dr. Szigeti 
Jenő a Protestáns Újságírók Szövetségé-
től a reformáció emlékünnep gálaestjén, 
2021. október 17-én Budapesten.

Az ünnepélyes keretek között megtar-
tott díjátadón dr. Bóna Zoltán, a Protes-
táns Újságírók Szövetségének titkára, a 
Theologiai Szemle főszerkesztője laudá-
ciójában méltatta †dr. Szigeti Jenő egyete-
mi tanárt, a protestáns újságírás keretében 
végzett kiemelkedő munkájáért. „A Rát 
Mátyás-díjat egy neves teológus újságíró-
nak ítéltük oda. …Szigeti Jenő munkás-
sága messze meghaladta saját egyházának 

– a Hetednapi Adventista Egyház-
nak – a határait. Ő megtanulta a 
lelkészi szolgálatában felekezeti 
elfogultság nélkül keresni és meg-
találni a testvért, Isten gyermekét” 
– hangsúlyozta ünnepi bevezetőjé-
ben dr. Bóna Zoltán.

A díj névadója, Rát Mátyás 
evangélikus lelkész Győrben szüle-
tett 1749-ben, és 1810-ben hunyt el, 
akinek a nyelvművelő és írói pályá-
ja jelentős hatással volt a hazai pro-
testáns újságírásra, az első magyar 
nyelvű hírlap főszerkesztőjeként. 

Dr. Szigeti Jenőt a 2020. au-
gusztus 27-én bekövetkezett halála előtt 
kitüntették e neves díjjal, azonban a ko-
ronavírus-járvány miatt a díjátadó ünnep-
ségre 2021-ben került sor. Dr. Szigeti Jenő 
családja közül részt vett az ünnepélyes 
alkalmon: felesége Gyopár, leánya Anikó 
Gyopár, testvére dr. Szigeti István és fele-
sége dr. Székely Mária. 

Az Uránia Nemzeti Filmszínházban 
megtartott ünnepségen a Rát Mátyás-díjat 
az özvegy, dr. Szigeti Jenőné vette át.

A Protestáns Újságírók Szövetsége 
évenként ítéli oda a Rát Mátyás-díjat az 
arra érdemes protestáns újságírónak, aki a 
magyar nyelv szépsége megőrzése érde-
kében munkálkodik.

Dr. Szigeti Jenő testvérünk munkássá-
ga és emléke Istentől legyen áldott!

Dr. Tokics Imre

†Prof. Dr. Szigeti Jenő Rát Mátyás-díjban részesült  
a reformáció emlékünnepén

Jól ismert mondat – vagy az ehhez ha-
sonló mondatok – egy adventista vallású 
személy ajkáról: „Ha nem szombaton lesz, 
akkor elmegyek.” Nemrégiben hangzottak 
el az előbbi szavak Boda László testvérünk 
ajkáról. Így lett 2021. augusztus 27-ére 
osztálytalálkozó kitűzve Telkibányára.

Régi vágyunk teljesült: Milyen jó 
lenne találkozni 55 év elteltével a régen 
látott osztálytársakkal, tanárokkal! Buzgó 
imádság kíséretében elkezdődött a taná-
rok felkutatása. Természetesen az egy-
kori osztálytársakat is meg kellett találni. 

Nagy volt az öröm, hiszen sikerült min-
denkit felkutatni.

Elhatároztuk Boda Lászlóval, hogy 
ajándékkönyveket adunk a boldog találko-
zás alkalmából. Ezúton szeretném megkö-
szönni Nagy István testvérnek, hogy ren-
geteg könyvet biztosított számunkra, amit 
missziós célzattal fel tudtunk használni. Az 
ötven darab könyv, „Remény a nehéz idők-
ben”, valamint a „Szeretetre vágyunk” és 
az iskolánkat ábrázoló könyvjelzők, ame-
lyen az „Ároni áldás” szövege is olvasha-
tó volt, óriási sikert aratott. Sajnos voltak, 

akik nem tudtak eljönni, nekik postai úton 
vagy személyesen juttattuk el az ajándéko-
kat. Eddig nem tapasztalt nyitottsággal fo-
gadták a könyveket mind a tanárok, mind 
a volt diákok. Csak néhány vélemény a 
jelenlévőktől: „Milyen nagy szükség van 
ilyen könyvekre!” vagy: „Amikor elkezd-
tem olvasni a könyvet, elővettem a Bibliá-
mat, hogy az utalt idézeteket kikeressem.”

Hisszük, hogy a Szentlélek megszó-
lította ezeket az embereket. Bátorítani 
szeretnénk minden kedves testvért, hogy 
ragadjunk meg ilyen vagy ehhez hasonló 
alkalmakat, és tekintsük lehetőségeknek a 
misszió terén.

A találkozó végét Boda László testvér 
igei gondolatai zárták. 

Kovács Dénesné

Szombat kivételével bármikor!
Egy osztálytalálkozó margójára

Missziós alkalom Telkibányán
Az  Adventista  félóra   

következő  műsorait   

december  3-án  és  24-én,   

pénteken  13.30-kor  sugározza   

a  Kossuth  Rádió.
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– 2021. november 5.

Útmutató és eljárásrend  
a megfelelő covid védekezési dön-
tés meghozatalához a gyülekezetek 
bizottságainak és lelkészeinek

Kedves Testvérek!

A jelenlegi járványhelyzet miatt napon-
ta kapunk visszajelzéseket. Vannak, akik 
határozott, szigorú fellépést követelnek, 
mások pont ezektől akarnak óvni bennün-
ket. Ez a levél segítséget szeretne adni 
lelkészeknek, helyi bizottságoknak, hogy 
megfelelő döntést tudjanak hozni, a helyi 
adottságok elemzése alapján.

Kérdések, amire joggal keressük a vá-
laszokat:

– Miért van negyedik hullám?
A kutatók az alábbi okokat emelik ki:
1)  A nyájimmunitástól messze elmarad 

az átoltottság. Hazánkban 3 millió 
állampolgár nem vette fel az oltást, 
ami kockázatot jelent. Referenciaként 
említhető Portugália, ahol a lakosság 
közel 90%-a oltott. Ilyen háttéren ért-
hető, hogy a napi átlagos új esetszám 
népességarányosan 6x kisebb, mint 
hazánkban. Hasonló adatok érkeznek 
Dániából is, ahol 80%-os az oltottság. 
Ellentétes példa Románia, ahol az át-
oltottság 36%. Az elmúlt hetekben 
Portugáliához képest csaknem 70-szer 
volt magasabb Romániában a koro-
navírus-fertőzéssel kapcsolatos lakos-
ságarányos halálozási ráta. Jelenleg 
minden 3 percben meghal egy beteg a 
szomszéd országban.

2)  4-6 hónappal korábban beoltott (vagy 
betegségen átesett) személyek immu-
nitása csökken, bizonyos oltástípusok-
nál és idősebb korosztálynál a vártnál 
gyorsabban. Az alacsony védettségi 
szint mellett a vírus továbbadása, vala-
mint a tüneteket is produkáló fertőzés 
lehetséges, de továbbra is jelentősnek 
tekinthető a súlyos szövődmények el-
kerülése. Dr. Zacher Gábor, a hatvani 
kórház sürgősségi osztályának orvosa 
szerint minden tizedik oltatlanra jut 
egy oltott, aki a kórházban van.

3) Maszkhasználat hiánya közösségi te-
rekben – ez minden cseppfertőzéssel 
terjedő vírusnak kedvez.

4)  A jelenlegi delta variáns 3x erősebb 
fertőző és terjedési képességgel ren-
delkezik.

5)  A harmadik oltás felvétele lassú ütem-
ben emelkedik.

– Mi várható?
A járványmodellező szakemberek szerint 
a jelenlegi trend az esetszámok és napi 
halálozások növekedését mutatják. Izrael 
példáját ismerve, a harmadik oltás (a la-
kosság egyharmada kapta meg) és néhány 
járványügyi intézkedés alkalmazása letör-
te a negyedik hullámot a nyár végén. Nem 
tudjuk, milyen kormányzati intézkedések 
jönnek ezen trend hatására.

– Mit tehetünk egyénileg?
1)  Kezeljük keresztényekhez illő alázattal 

a járvány kockázatát. A vírussal előbb-
utóbb mindenki találkozni fog, amit 
nem lehet kivédeni. A hermetikus be-
zártság nem opció, nagyobb lelki káro-
kat okozna, mint egy betegség. Minden 
szervezet másként reagálhat a vírusra, 
de ne legyünk abban biztosak, hogy 
pont mi leszünk azok, akik két hét alatt 
kiheverik, vagy akár tünetmentesen át-
vészelik a fertőzést. A nagy számok azt 
mutatják, hogy egyes korosztályoknál 
és bizonyos háttérbetegségben szenve-
dők esetében nagyobb eséllyel végző-
dik tragédiával a fertőzés, de teljesen 
kiszámíthatatlan a súlyos szövődmé-
nyek megjelenése (trombózis, embólia, 
tüdőgyulladás, szívizomgyulladás, tar-
tós munkaképtelenség). A gyenge vagy 
akár a túlreagáló (erős) immunrendszer 
is kockázatot jelenthet, de vannak nem 
ismert faktorok is, ami miatt fiatal és 
egészséges személyek is áldozatok lesz-
nek. Kísérletezni nem érdemes, mert 
lesz, akinek csak egy esélye lesz meg-
tudni, hogy melyik csoportba tartozik.

2)  Használjunk maszkot közösségben, 
boltokban és tömegközlekedésen, attól 
függetlenül, hogy a törvény kötelez-e rá 
vagy sem (lásd. 2 kérdés magyarázata).

3)  Az oltással kapcsolatos félelmekre az 
idő és az oltottak magas száma választ 
adott. Jelenleg a világ lakosságának (7,7 
milliárd) 49,7%-a kapott legalább egy 
dózist (összesen 7,13 milliárd beadott 
vakcinán vagyunk túl). Előfordulhat-
nak mellékhatások, de ezres szorzóval 
mérik ezekhez képest a fertőzés kocká-
zatát. Jelenleg nincs jobb megoldás az 
immunizálásra, mint a védőoltás.

4)  A harmadik oltás 4-6 hónap után indo-
kolt az 1.b. érvei alapján. A harmadik 
dózis egyébként nem egy kuriózum, 
több betegségnél is a teljes oltási sor 
eleve három vagy akár még több dózis-
ból áll, és utána alakul ki tartós védett-
ség (pl. kullancs okozta agyvelőgyul-

ladás, mumpsz, tetanusz, torokgyík, 
szamárköhögés). A harmadik oltás, 
a kutatások szerint, nagymértékben 
megnöveli a védettséget, attól függet-
lenül, hogy melyik oltóanyagot hasz-
nálták az első két esetben. A harmadik 
oltás (keresztoltás) orvosi protokollját 
helyesnek tartjuk, ne magunk válasz-
szuk ki a szóbeszéd alapján.

5)  Az egészséges életmód nem helyettesí-
ti az oltást, hanem kiegészíti, és a ket-
tő együtt lehet hatásos. Az egészséges 
táplálék, napi mozgás, vitaminok pót-
lása (kiemelten a D- és C-vitamin) és 
a többi ismert, egyházunk által tanított 
természetes gyógyszer nagymértékben 
növelik fertőzés esetén a felépülés esé-
lyét. Sajnos arra nincs adat, hogy az 
egészségesen élőket a vírus kikerüli. 
Az egészséges ember is ugyanolyan 
célpont a vírus számára, de sokkal több 
esélye lehet felépülni.

Ha meghoztuk a magunk döntését, éljünk 
békességben, maradjunk ki mások minő-
sítéséből. Elfogadhatatlan gyakorlat annak 
a tábornak (sokszor a nyilvánosság előtti) 
gúnyolása, ironizálása, minősítése, felcím-
kézése, amelyik nem a mi példánkat köve-
ti. Minden embernek joga van döntenie a 
saját életéről, de kötelességünk tekintettel 
lennünk másokra is. Minden esetben krisz-
tusi lelkület mutatkozzon meg személyes 
kapcsolatainkban vagy a közösségi meg-
nyilvánulásokban. Nem ellenségünk, aki 
másként gondolkodik!

– Mit tehetünk, mint közösség?
1)  Folytassuk tovább a közösségi életet. 

Ez az első olyan hullám, amikor nem a 
bezárás jelenti az egyetlen védelmi le-
hetőséget. Az egyéni felelősséget nem 
helyettesítheti ezúttal a közösségi dön-
tés, de támogathatja.

2)  Legyünk tekintettel másokra is!
3)  A helyi bizottság hozza meg a helyi vé-

dekezés szabályait az alábbi útmutató 
alapján.

Eljárásrend  
– Hogyan és mi alapján mérlegeljen és 
döntsön a helyi bizottság?
A helyi bizottságok mérlegeljék a helyi sa-
játosságokat és bátran hozzák meg a lehe-
tőségekhez képest a legjobb védekezéssel 
kapcsolatos döntést. „Gyülekezet” alatt nem 
a taglétszámot, hanem az istentiszteleteket, 
evangelizációkat és egyéb rendezvényeket 
látogató személyek számát értjük.

Az alábbi 5 védekezési szint közül vá-
lasszon a gyülekezet vezetése:
1.  szint: távolságtartás, kézfertőtlenítés, 

szellőztetés, egészséges életvitel foly-
tatása – ez választható a következő 
esetben: 20 fő alatti gyülekezetek, ahol 
a tagság 80%-a legalább kétszer beol-

ESZO Infó – Járványaktualitások
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tott (itt is ajánlott a maszk, a szokásos 
téli légúti vírusok miatt is).

2.  szint: beltéri maszkhasználat, de 
amúgy nincsen változás a megszokott 
közösségi életben – ez választandó a 
következő esetben: azok a 20 fő felet-
ti gyülekezetek, ahol a rendszeresen 
gyülekezetbe járók legalább 80%-a 
legalább kétszer beoltott.

3.  szint: kötelező és állandó beltéri 
maszkhasználat (nem lehet levenni 
semmilyen körülmény között), ezért 
pl. a közös ebéd sem lehetséges – 
ez választandó a következő esetben: 
azok a 20 fő feletti gyülekezetek, ahol 
50-79% közötti az oltottság.

4.  szint: kötelező és állandó beltéri maszk-
használat és az istentiszteleti idő limitá-
lása (istentiszteletenként legfeljebb 1 
óra legalább 30 perc szellőztetési szüne-
tekkel), és egyéb programok lemondása 
– ez választandó a következő esetben: 
azok az 50 fő feletti gyülekezetek, ahol 
50% alatti az oltottság.

5.  szint: bezárás egy szombatra – lét-
számtól függetlenül, ahol legalább egy 
olyan fertőzött van, aki az előző szom-
baton jelen volt. Utána vissza lehet 
térni a fenti szintek valamelyikébe, a 
helyi bizottság döntése alapján. Ilyen 
esetben mindenképp szervezzük meg 
az online istentiszteletet.

A regionális helyzetre és a helyi fertő-
zésszám és trendek megismeréséhez továb-

bi betekintést engednek a „Napi új esetek 
száma 100 000 főre normalizálva” és a 
„Fertőzöttek százalékos aránya” táblázatok 
a következő oldalon: https://atlo.team/ko-
ronaterkep/#megyeibovebb

Az ESZO munkatársai készségesen áll-
nak rendelkezésetekre, ha bármilyen kérdé-
setek van a döntések meghozatalához!

A gyülekezetet rendszeresen látogatók 
oltottságát anonim módon kell felmérni.

Evangelizációk esetében a bérelt hely-
szín szabályaihoz kell alkalmazkodni, de 
a maszkhasználatot minden esetben ja-
vasoljuk, ami növelheti a meghívottak 
bizton ságérzetét. A bejáratnál helyezzünk 
el kézfertőtlenítőt. Amennyiben a saját ter-
münkben szervezünk evangelizációt, a fen-
ti szintek (1-3) feltételei szerint hirdessük 
meg, a várható létszámra való tekintettel.

Házi csoportok a helyszín adottságai 
szerint szervezhetők, de vegyük figyelem-
be, hogy kis légtér az oltással nem rendel-
kező, maszkot nem használó személyek 
számára fokozott kockázatot jelent. Online 
térben szervezett csoportalkalmakat ajánl-
juk a járvány jelenlegi szakaszában.

A lényeg: Ne felejtsük el,  
hogy miért vagyunk!
A döntések meghozatalánál és a szol-
gálatunk végzése közben ne felejtsük el 
küldetésünket: „A Hetednapi Adventis-
ta Egyház Magyar Uniójának küldetése, 
hogy támogassa Isten szeretetének és 
örökkévaló evangéliumának hirdetését a 

Jelenések 14:6–12-ben található hármas 
angyali üzenet összefüggésében...”
  Hirdessük az örökkévaló evangéliumot, 

melyet Isten ránk bízott! Ne engedjük, 
hogy Sátán elbizonytalanítsa szolgá-
latunkat, megakadályozza a missziót! 
Legyünk evangelizáló egyház!

  Segítsük és tervezzük a közösségi hité-
letet, ne engedjük felmorzsolódni a gyü-
lekezetet a nehéz körülmények között! 
Legyünk hűséges és kitartó egyház!

  Fordítsunk különös figyelmet egy-
másra! Tartsuk számon, szolgáljuk és 
szeressük a gyülekezet minden tagját! 
Mindenki kapja meg a lelki és fizikai 
segítséget függetlenül attól, mi az élet-
helyzete! Legyünk szolgáló egyház!

  Értsük meg egymást, fogadjuk el egy-
mást és segítsük egymást! Legyünk 
szerető egyház!

  Karoljunk fel mindenkit, mert csak 
közösen, egymást segítve érhetjük el 
a mennyei célt! Legyünk összetartó 
egyház!

Vigyázzunk egymásra! Az Úr közel!

A Magyar Unió és az egyházterületek el-
nökségeinek és az ESZO munkacsoport-
jának nevében:

Ócsai Tamás unióelnök,  
Csizmadia Róbert DET elnök,  

Hegyes-Horváth Géza TET elnök,  
Dr. Ősz-Farkas Ernő ESZO vezető

Kiadja: a Hetednapi Adventista Egyház Generálkonferenciája,  
a Bibliakutató Intézet, az Adventista Egészségügyi Szolgálatok 
Osztálya, a Vallásszabadsági és Társadalmi Kapcsolatok Osztálya, 
a Generálkonferencia Jogi Osztálya és a Loma Linda Egyetem

Ezt a dokumentumot a Generálkonferencia vezetése, a Biblia-
kutató Intézet, a Generálkonferencia Egészségügyi Szolgála-
tok Osztálya, a Vallásszabadsági és Társadalmi Kapcsolatok 
Osztálya, a Generálkonferencia Jogi Osztálya és a Loma Linda 
Egyetem készítette. A 2015 áprilisában megszavazott immuni-
zálással kapcsolatos nyilatkozatra épül, és megerősíti mind ezt, 
mind pedig a 2020. december 22-én megosztott, vakcinákkal 
kapcsolatos információkat.

A COVID–19 világjárvány az elmúlt száz év legnagyobb egész-
ségügyi válsághelyzetét okozta. Világszerte komoly károkat oko-
zott a népességben, és súlyosan érintette a fizikai, lelki, mentális, 
érzelmi és kapcsolati egészséget. Nyomában az elszigeteltség, a 
visszatérő hullámok, a gazdasági leszakadás és halál jár. Olyan 
óvintézkedésekkel szembesülünk, mint a maszkhasználat, a szo-
ciális (fizikai) távolságtartás, a kézmosás, a korai felismerés fon-

tossága, a tesztelés és az érintettek nyomon követése, melyek a 
mindennapi életünk részévé váltak.

A válság és a zűrzavar idején a Hetednapi Adventista Egyház 
elkötelezte magát arra a küldetésre, hogy felemelje Krisztust, az Ő 
Igéjét, igazságát és hirdesse a hármas angyali üzenetet a világnak, 
felkészítve az embereket a Szentlélek által Jézus közeli visszajö-
vetelére. Az egészségügyi üzenet az evangélium jobbkeze, ezért 
az egészséges életmód az Adventista Egyház hitelveinek fontos 
részét képezi a kezdetektől mind a mai napig. Továbbra is elkö-
telezettek vagyunk az egészséges életmód megélése, megosztása 
és előmozdítása mellett, ahogyan azt az egyházra bízott, átfogó 
egészségügyi üzenet kifejezi. Az adventista egészségügyi tanulmá-
nyok megerősítették az ehhez kapcsolódó gyakorlatok egyértelmű 
előnyeit a hosszú élettartam és az életminőség tekintetében. Ezen 
gyakorlatok közé tartozik a kiegyensúlyozott vegetáriánus étrend, 
a rendszeres testmozgás, a megfelelő mennyiségű víz fogyasztá-
sa, a körültekintő napfényfelvétel, a friss levegő, az alkoholtól, 
a dohánytermékektől és más káros anyagoktól való tartózkodás, 
a megfelelő pihenés és alvás, és természetesen az Istenbe vetett 
bizalom. Ezek a gyakorlatok erősítik és fenntartják az egészsé-
ges immunrendszert. Az egészséges életmód elvein és a megelőző 

A Hetednapi Adventista Egyház Covid–19-re adott 
válaszának megerősítése

Az adventista vezetők új közleménye az egyház jelenlegi álláspontjával kapcsolatban
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közegészségügyi gyakorlatok előnyein túl az egyház elismeri és 
javasolja a védőoltások felelősségteljes használatát, mint fontos 
közegészségügyi intézkedést, különösen egy világjárvány idején. 
Ugyanakkor az egyház tiszteletben tartja mindazon egyének sza-
bad választásának jogát, akik úgy döntenek, hogy nem veszik fel 
a védőoltást.

Az egyház jelenlegi álláspontja az immunizálással és a védőol-
tásokkal kapcsolatban, ideértve a COVID–19 elleni oltást is, a he-
tednapi adventisták által korán jóváhagyott, átfogó egészségügyi 
üzenet meglátásaira épül, amelyet a Szentírás és Ellen G. White 
írásai is széles körben támogatnak, utalva a betegségmegelőzés 
fontosságára. Felekezetként több mint száz éve szorgalmazzuk 
az egészséges életmód és a felelős védőoltás együttes fontossá-
gát. Tekintettel a világjárvány globális kiterjedtségére, a halálo-
zásokra, károsodásokra és a COVID–19 hosszú távú hatásaira, 
amelyek minden korcsoportban megjelennek, arra biztatjuk tag-
jainkat, hogy fontolják meg a felelős oltakozást és az úgynevezett 
nyájimmunitás (korábbi fertőzés és/vagy oltakozás következtében 
kialakult közösségi immunitás, mely hozzávetőlegesen a lakosság 
80 százalékánál vagy nagyobb arányánál jelen van) kialakulásá-
nak elősegítését. Tisztában vagyunk azzal, hogy az oltásoknak 
lehetnek mellékhatásai, amelyek az esetek kis százalékában akár 
súlyosak is lehetnek, ritkán akár halált is okozhatnak.* Egyetlen 
vakcina sem 100 százalékban hatékony. Ezért döntésünk megho-
zatalakor gondosan mérlegelnünk kell az oltás beadatásának koc-
kázatát a COVID–19 fertőzés kockázatához képest. A természetes 
fertőzés és a vakcina által biztosított immunitás időben korlátozott, 
és szükség lehet „emlékeztető” adagok beadására. Az emlékeztető 
oltás egészségügyi szolgáltató javaslata alapján történő felvétele 
tovább erősítheti a személyes és a közösségi egészséget. Az ilyen 
emlékeztető oltás szükségessége nem az oltóanyag „sikertelensé-
gét” jelzi, hanem egy válasz az antitestek számának csökkenésére, 
amely az idő múlásával következik be.

A Hetednapi Adventista Egyház tiszteletben tartja minden 
egyén szabad választásának jogát, hogy felelősségteljes döntéseket 
hozzon saját egészségével kapcsolatban. Mivel a testünk a Szentlé-
lek temploma, mi pedig Krisztuséi vagyunk a teremtés és a megvál-
tás által, személyesen kell keresnünk Isten akaratát a COVID–19 
elleni védőoltással kapcsolatban. A döntés, hogy beadatjuk-e az 
oltást vagy sem, nem üdvösség kérdése, és nincs összefüggésben a 
fenevad bélyegével, mint ahogy azt egyesek állítják. Ez személyes 
döntés kérdése. (Jól tesszük, ha emlékezünk arra, hogy Isten meg-
adta Ádámnak és Évának a választás szabadságát az Édenkertben, 
bár ez a választás jelentős következményekkel járt.) Szilárdan hisz-
szük, hogy a személyes meggyőződéssel kapcsolatos kérdésekben 
Isten Igéjének, a lelkiismeretünknek és megalapozott ítélőképessé-
günknek kell vezetnie bennünket. A különböző lehetőségek mérle-
gelésekor azt is figyelembe kell vennünk, hogy a védőoltás előnyei 
túlmutatnak önmagunkon, és elősegítik a helyi és a világszéles 
közösség egészének védelmét. Miután személyesen megvizsgálták 
a kérdés minden oldalát, mérlegelték saját egészségügyi helyzetü-
ket, orvosi tanácsot kértek és imádkoztak, az egyéneknek az orvo-
sukkal konzultálva a lehető legjobb döntést kell meghozniuk (lásd 
1Korinthus 6:19–20; Zsoltárok 32:8; Példabeszédek 11:14; Jakab 
1:5; Ézsaiás 58:11). Amint azt a Hetednapi Adventisták Generál-
konferenciája a COVID–19 vakcinákkal kapcsolatos információk 
elnevezésű, 2020. december 18-án kelt, valamint a 2015-ös védőol-
tásokkal kapcsolatos állásfoglalásokban leszögezi:

„A DÖNTÉS, HOGY VALAKI BEOLTATJA MAGÁT, 
VAGY NEM, MINDEN EGYES EMBER EGYÉNI DÖNTÉ-
SE, AMIT AZ ILLETŐNEK AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ-
JÁVAL VALÓ EGYEZTETÉS UTÁN KELL MEGHOZNIA. 
A SZEMÉLYES KUTATÁS A TÉMÁBAN FONTOS. TELJES 
MÉRTÉKBEN BÍZUNK AZ EMLÍTETT BIBLIAI EGÉSZ-
SÉGÜGYI TANÁCSOKBAN ÉS A PRÓFÉTASÁG LELKÉ-
BEN, VALAMINT ISTEN VEZETÉSÉBEN AZ ÉLETÜNKRE 

NÉZVE, AMI BÉKÉT ÉS BIZONYOSSÁGOT FOG HOZNI A 
DÖNTÉSÜNK MEGHOZATALÁBAN.”

A világ országai és társadalmai korábban különféle formákban 
szembesültek közegészségügyi jellegű rendelkezésekkel. Ezeket 
védelmi intézkedésként vezették be, felismerve, hogy a közösség 
egészsége az egyén egészségének és betegségekre való hajlamá-
nak az egyik fő meghatározója. A közegészségügyi gyakorlatok 
Mózes korától kezdve kötelezőek voltak, de valószínűleg már ko-
rábban is azok voltak. A kötelező közegészségügyi gyakorlatok 
újabb példái közé tartozik a dohányzás betiltása a repülőgépeken, 
valamint a biztonsági öv használata, amely minden gépjármű ese-
tében általános követelményként jelenik meg. Az elmúlt 120 év-
ben kötelező himlőoltást vezettek be az Egyesült Államok lakossá-
ga körében és a világ más országaiban is, aminek eredményeként 
jelenleg a világ himlőmentes. Számos más fertőző betegséget si-
került ellenőrzés alá vonni a védőoltások segítségével, amelyek 
szintén kötelezőek voltak (pl. gyermekbénulás, kanyaró, diftéria). 
A hetednapi adventista misszionáriusokat az 1930-as években az 
egyház munkáltatóként arra utasította, hogy részesüljenek himlő- 
és tífusz elleni védőoltásban. Ezen követelményeket az egyház hi-
vatalos kiadványain keresztül széles körben megosztotta az évek 
során, és összességében pozitív fogadtatásban részesültek a gyü-
lekezeti tagok részéről. A misszionáriusokkal szemben támasztott 
követelmények a megfelelő és felelősségteljes oltás tekintetében 
ma is fennállnak. Ellen White élete során nem kommentálta a val-
lásszabadság kötelező oltásokkal való kapcsolatának kérdéskörét. 
Világosan megértette az egyházra bízott átfogó egészségügyi üze-
netet, sokakkal ellentétben.

A Hetednapi Adventista Egyház nem ellenzi a közbiztonsági 
és kormányzati egészségügyi rendelkezéseket. A kormányzatnak 
való engedelmesség bibliai alapelv, hacsak nem ütközik az Isten 
iránti engedelmességgel (Máté 22:21; Róma 13:1–7). A Hetedna-
pi Adventista Egyház sok esetben támogatta az egészségügyi és 
biztonsági kérdésekben hozott kormányzati intézkedéseket. Ami 
a COVID–19 elleni védőoltásokat illeti, úgy gondoljuk, hogy az 
egyéneknek joguk van kinyilvánítani és megvédeni azon meggyő-
ződésüket, hogy be kell-e oltani őket vagy sem. Az ilyen kötele-
ző rendelkezések általában lehetőséget adnak felmentésre egyéni 
vallási meggyőződés vagy egészségügyi állapot okán. A széles 
körben elérhető személyes tesztelésnek köszönhetően az egyének 
ehelyett dönthetnek úgy, hogy alávetik magukat a rendszeres tesz-
telésnek, amennyiben szükséges.

A Generálkonferencia Vallásszabadsági és Társadalmi Kapcso-
latok Osztálya (PARL) közegészségügyi válsághelyzetként értékeli 
a COVID–19-et, és eszerint tekint az oltások kérdésére. A PARL 
támogatást és segítséget nyújt azoknak az egyháztagoknak (és más 
vallási csoportoknak), akik kiállnak az egyház tanítása és tantéte-
lei mellett, ahogyan azok a hitelveiben és működési szabályaiban 
szerepelnek. Tisztában vagyunk vele, hogy tagjainkban időnként 
személyes aggodalmak, sőt olyan lelkiismereten alapuló meggyő-
ződések keletkeznek, melyek túlmutatnak az egyház tanításain és 
álláspontján. Ezekben az esetekben az egyház vallásszabadsági 
vezetői mindent megtesznek annak érdekében, hogy személyesen, 
nem egyházi tisztégviselőként nyújtsanak támogatást és adjanak 
tanácsot, sőt alkalmanként segítsék a tagokat saját személyes kér-
vényeik megírásában a munkáltatójuk vagy más személyek felé. 
Az egyház saját álláspontjával kapcsolatos félreértések elkerülése 
érdekében azonban gyakran előfordul, hogy ilyen körülmények kö-
zött az egyház nem kívánja, hogy az egyháztagnak nyújtott támo-
gatása vagy érdekképviselete megjelenjen a nyilvános levelezésben 
vagy kommunikációban. Fontos, hogy az egyház megőrizze azon 
képességét, hogy olyan kérdésekben szólalhasson meg, amelyek 
központi szerepet töltenek be hitelvi rendszerében és identitásában, 
és hogy befolyását ne gyengítsék olyan személyes meggyőződések 
és célok, melyek nem központi jelentőségűek az evangélium és a 
prófétaság szempontjából.



AdventInfo

7

A Hetednapi Adventista Egyház a Generálkonferencia Egész-
ségügyi Szolgálatok Osztályával, valamint a Vallásszabadsági 
és Társadalmi Kapcsolatok Osztálya együtt meg van győződve 
arról, hogy az általánosan végrehajtott védőoltási programok 
fontosak a tagjaink és a szélesebb közösség biztonsága és egész-
sége szempontjából. Következésképpen a vallásszabadságra vo-
natkozó kijelentések helytelenül hangoznak el azon kormányzati 
intézkedésekkel vagy munkáltatói programokkal szemben, me-
lyek azért születtek, hogy közösségeik egészségét és biztonságát 
megőrizzék.

Az elmúlt évszázadban általánosan ez volt az egyház állás-
pontja a modern vakcinaprogramok kidolgozása óta. Ha a vallás-
szabadsághoz kapcsolódó erőforrásainkat a személyes döntéseink 
védelmében használjuk fel, azzal álláspontunk szerint a kormány 
és a közvélemény szemében egyaránt gyengítjük a vallásszabad-
sággal kapcsolatos helyzetünket. Az ilyen erőfeszítések csökkente-
nék annak esélyét, hogy ugyanezeket az érveket meghallgassák és 
értékeljék akkor, amikor istentisztelet és vallásgyakorlás ügyében 
használnánk azokat. Megértjük, hogy egyes tagjaink másként lát-
ják ezeket a dolgokat, és tiszteletben tartjuk ezen meggyőződésü-
ket. Időnként akadhatnak olyan helyzetek, mikor jogaikat törvény 
szerint érvényesíthetik, mi pedig az ehhez szükséges anyagok és 
erőforrások felé irányítjuk őket, azonban közvetlenül helyettük 
nem vállalhatjuk ezen személyes erőfeszítéseket.

Hogyan reagált a Loma Linda Egyetem (LLUH), felekezetünk 
egyik kiváló egészségügyi egyetemünk, és annak Orvostudományi 
Kara a világjárványra? A Loma Linda Egyetem hallgatóinak jelen-
leg 90 százaléka be van oltva, csakúgy, mint az orvosaink 97 szá-
zaléka. Vallási okokra hivatkozhatnak a kórházakban azok, akik 
határozottan elutasítják a védőoltást, azonban a heti tesztelésnek 
meg kell történnie náluk. Ezek eredményeként 2020 decembere 
óta jelentősen csökkent a COVID–19 fertőzések száma a diákok 
és az alkalmazottak körében. Ami igazán számít a világjárvány 
idején és azon túl egyaránt az az, hogy hogyan bánunk egymás-
sal, különösen egyházon belül, de a tágabb közösségünkön belül 
is. Harag, megbélyegzés vagy szidalmazás nem lakozhat Krisztus 
testében. Tisztelettel, szeretettel és együttérzéssel kell viszonyul-
nunk egymáshoz.

Ahelyett, hogy egyéni meggyőződésünkre összpontosítanánk, 
szorosabbra kellene fűznünk a kapcsolatunkat Krisztussal és egy-
mással. Gyakorolnunk kell egymás bátorítását és reményt kell 
hoznunk a világ népei számára, miközben megosztjuk Isten hár-
mas angyali üzenetét és Krisztus közeli eljövetelének hírét. Azon 
kell dolgoznunk, hogy aktívabbak legyünk a gyülekezeteinkben, 
és ne megosztottságot hozzunk létre a szélesebb egyházi közössé-
gen belül. Adventistaként példát kell mutatnunk mások számára, 
szem előtt tartva, hogy a világegyetem figyel minket.

Fontos, hogy törődjünk egymással, gyakorlataink során ve-
gyük figyelembe a másikat. Ebbe beletartozik a halálos betegségek 
terjedésének megakadályozása, a védőoltás felvételének megfon-
tolása, egymás szeretete, és hogy úgy szeressük felebarátainkat, 
mint magunkat. Azután együtt mehetünk előre a hitben: „viseljé-
tek el egymást szeretettel”, és fogadjuk meg a mennyei tanácsot: 
„igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség köteléké-
vel” (Efézus 4:2–3). Krisztus arra hív minket, hogy ne féljünk, 
és bízzunk benne, mivel semmi sem választhat el bennünket az Ő 
szeretetétől (Róma 8:31–39). „Maga az Úr vonul majd előtted, ő 
maga lesz veled. Nem hagy cserben téged, és nem hagy el: ne félj 
hát, és ne rettegj!” (5Mózes 31:8; János 16:33). Helyezzük Jézus-
ba a bizalmunkat és nyerjünk bátorságot benne, mert Ő legyőzte 
a világot!

Ezen dokumentum különböző egyházi személyek és a világegyhá-
zat képviselő szakemberek széles körű egyeztetése nyomán szüle-
tett. (Publikálva: 2021. október 5. – a szerk.)

Eredeti angol szöveg: https://www.adventistreview.org/chur-
ch-news/story16958-reaffirming-the-seventh-day-adventist-chur-
ch-covid-response

Források és referenciák:
  „Immunizálás,” a Hetednapi Adventisták Generálkonferen-

ciájának Végrehajtó Bizottsága által elfogadott irányelv, Sil-
ver Spring, Maryland, Egyesült Államok, 2015. április 15.  
https://www.adventist.org/official-statements/immunization

  Magyarul: „A Hetednapi Adventista Egyház komoly hangsúlyt 
helyez az egészségre és jólétre. Az adventista egészségi üzenet 
bibliai kinyilatkoztatásra, E. G. White (az egyház egyik ala-
pítójának) ihletett írásaira és szakmailag igazolt tudományos 
irodalomra épül. Mindezek alapján bátorítjuk a védőoltások 
alkalmazását, mert nincs vallásos indok arra, hogy a hitközös-
ségek ne bátorítanák híveiket felelősségteljesen részt venni a 
védő és megelőző immunizáló programokban. Értéknek tart-
juk az emberiség egészségét és biztonságát, ami magába fog-
lalja a nyájimmunitás fenntartását is.”

  „COVID–19 vakcinák: aggodalmak és tanácsok”, Adventis-
ta Egészségügyi Szolgálatok Osztálya, 2020. december 22.  
https://www.healthministries.com/covid-19-vaccines-add-
ressing-concerns-offering-counsel

Magyarul: https://adventista.hu/rendkivuli-eszo-info

Angol források:
  „COVID–19 Advice for the Public: Getting Vaccinated,” 

World Health Organization statement, last updated July 14, 
2021, https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coro-
navirus-2019/covid-19-vaccines/advice

  „COVID–19 Science and Research,” U.S. Centers for Dis-
ease Control and Prevention, https://www.cdc.gov/coronavi-
rus/2019-ncov/science/science-and-research.html

  „Science Brief: COVID–19 Vaccines and Vaccination,” U.S. 
Centers for Disease Control and Prevention,https://www.cdc.
gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/fully-vac-
cinated-people.html

  „Frequently Asked Questions: COVID–19 Vaccines,” Pan 
American Health Organization, https://www.paho.org/en/
covid-19-vaccines/frequently-asked-questions-covid-19-
vaccines

  Vaccine effectiveness against hospitalization in Israel. Lancet 
2021.

  Vaccine effectiveness against infections, severe infections, 
and deaths in Italy. Vaccines 2021.

  Vaccine effectiveness in U.S. health-care personnel. New En-
gland Journal of Medicine 2021.

  Pfizer vaccine safety. New England Journal of Medicine 
2021.

*  Ilyen lehet az oltás valamelyik komponensével szembeni súlyos allergiás reak-
ció, az anafilaxiás sokk, ami az immunrendszer túlzott működésére vezethető 
vissza. Ezért javasoljuk, hogy korábbi előzmények és bizonyos alapbetegségek 
esetén csak kórházi oltópontokon igényeljük az oltást, ha ezt szeretnénk, miu-
tán konzultáltunk az orvosunkkal (a magyar fordítás szerkesztőjének megjegy-
zése – ESZO).

(Fordítás: Ócsai Boldizsár, az ESZO megbízásából;  
felelős szerkesztő: Dr. Ősz-Farkas Ernő)
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– 2021. november 12.
  
Aktualitások
Múlt héten kiküldtük a negyedik hullámmal 
kapcsolatos egyházi eljárásrendet, amiben 
több elméleti kérdésre is választ adtunk. 
Ezeket nem ismételjük meg, de vannak to-
vábbi kutatási eredmények, amit érdemes 
tudni. Ahogy időben haladunk előre, egy-
re több helyen publikálnak eredményeket, 
amelyek igazolják – a prevenciónak, előze-
tes immunizálásnak életmentő hatása van, 
még akkor is, ha nem varázsszer és nem 
100%-os a hatása.

Közben soraink között további halál-
esetek történtek.

A szomorú esetek tanulságai  
alátámasztják a körlevélben  
megfogalmazott gondolatot
Kezeljük keresztényekhez illő alázattal a 
járvány kockázatát. A vírussal előbb-utóbb 
mindenki találkozni fog, amit nem lehet 
kivédeni. A hermetikus bezártság nem op-
ció, nagyobb lelki károkat okozna, mint 
egy betegség. Minden szervezet másként 
reagálhat a vírusra, de ne legyünk abban 
biztosak, hogy pont mi leszünk azok, akik 
két hét alatt kiheverik vagy akár tünetmen-
tesen átvészelik a fertőzést. A nagy számok 
azt mutatják, hogy egyes korosztályoknál 
és bizonyos háttérbetegségben szenvedők 
esetében nagyobb eséllyel végződik tragé-
diával a fertőzés, de teljesen kiszámítha-
tatlan a súlyos szövődmények megjelenése 
(trombózis, embólia, tüdőgyulladás, szí-
vizomgyulladás, tartós munkaképtelenség). 
A gyenge vagy akár a túlreagáló (erős) 
immunrendszer is kockázatot jelenthet, de 
vannak nem ismert faktorok is, ami miatt 
fiatal és egészséges személyek is áldozatok 
lesznek. Kísérletezni nem érdemes, mert 
lesz, akinek csak egy esélye lesz megtudni, 
hogy melyik csoportba tartozik.

Újabb orosz, WHO által  
engedélyezett oltóanyag
Az oroszok kifejlesztették a Szputnyik 
Light vakcinát, ami egyetlen adagos (ha-
sonlóan a Janssen vakcinájához) és az ed-
dig elvégzett klinikai vizsgálatok alapján 
hatásos a delta variáns ellen, és mindkét 
immunválaszt (humorális és sejtes), jól fo-
kozza (https://www.thelancet.com/journals/
lanepe/article/PIIS2666-7762(21)00227-1/
fulltext).

Izrael előttünk jár
Az izraeli tapasztalatok alapján megjelent 
az első bizonyíték a harmadik oltás haté-
konyságáról. Azt találták, hogy a második 
oltás után 5 hónappal beadott harmadik 
oltást követően jelentősen csökken a CO-
VID–19 okozta súlyos szövődmények elő-
fordulása azokhoz képest, akik csak két-
szer vannak beoltva és a második oltásukat 

több mint 5 hónapja kapták meg (https://
www.thelancet.com/journals/lancet/article/
PIIS0140-6736(21)02249-2/fulltext).

Argentin adatok is bizonyítják
A most közzétett argentin adatok egyér-
telműen igazolják, hogy a kétszer oltot-
tak körében a 60 év feletti korosztályban 
a halálozás minimális mértékűre csökken. 
A nem oltottak esetén a halálozási gyako-
riság 2,3%, míg a kétszer oltottak esetén 
0,04% (https://jamanetwork.com/journals/
jamanetworkopen/fullarticle/2785597)

Oltás vagy megbetegedés?  
Melyik ad erősebb immunvédelmet?
Egy amerikai tanulmány igazolta, hogy 
az oltással szerzett immunvédelem sokkal 
erősebb és hatékonyabb, mint a koronaví-
rus fertőzésen való áteséssel szerzett. Így 
az oltás még akkor is javasolt, ha valaki 
már átesett a fertőzésen. A szakemberek 
szerint a járvány megállításához a védőol-
tás, a maszkhasználat, az alapos kézmosás, 
a fizikai távolságtartás, valamint a beteg 
állapotban való otthonmaradás szükséges 
(http://www.pharmafile.com/news/594136/
covid-jabs-more-effective-virus-preven-
ting-infection).

SZÁMOKBAN néhány további 
külföldön végzett kutatási eredmény 
(addig is, amíg várjuk a hazai 
eredményeket)
  A delta mutáns 108 százalékkal emeli 

a kórházba kerülés, 235 százalékkal az 
intenzív osztályos ápolás és 133 száza-
lékkal a halál kockázatát.

  A szerbiai adatokra érdemes figyelni, 
mert ugyanolyan oltóanyagokat kapott 
a lakosság, mint nálunk: az intenzív 
osztályra és lélegeztetőgépre kerülők 
esetében két oltott személyre 33 oltat-
lan jut.

  A háromszor Pfizerrel oltottak és a 
nem oltottak közötti veszély a súlyos 
covid-állapot kialakulására 3:169. 
Százezer főre vetítve, Izraelben a 60 
éven felüliek körében 1,5 a covid halá-
lozási arány, a háromszor oltottaké 0,1. 
Nem nulla, de azért jelentősen kisebb.

  A kutatók idén augusztusban térképez-
ték fel a Pfizerrel kétszer és háromszor 
oltottak közötti különbséget, a triplá-
zók 11-szer ritkábban fertőződtek meg, 
és 19-szer kevesebbszer kerültek kór-
házba koronavírus-fertőzés miatt.

  Az angol Nemzeti Statisztikai Hivatal 
október 21-i tájékoztatása szerint a 
Pfizer 96 százalékban, az AstraZeneca 
92 százalékban véd a kórházba kerülés 
ellen. Az AstraZeneca két dózisa 67 
százalékban, míg a Pfizer két oltása 
80%-osan hatásos a delta variáns okoz-
ta fertőzések ellen.

Következtetés
Egy 2016-os tanulmány szerint, évente 
átlagosan 2,6 haláleset történik fogorvosi 
beavatkozás következtében, többnyire a 
helyi érzéstelenítő alkalmazásának komp-
likációi miatt. A tanulmány 148 halálesetet 
vizsgált meg (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/27989710/).

Annak ellenére, hogy a fogorvos felke-
resése előtt nem nézünk ilyen statisztiká-
kat, a beavatkozás előtt aláírjuk és vállal-
juk a kockázatot, mert pl. egy gennyes fog 
kezeletlenül biztos halált okoz, míg mások 
a fájdalmat szeretnék elkerülni. Léteznek 
ettől sokkal kockázatosabb beavatkozások, 
mint amilyenek a műtétek. Vannak, akik 
nem élik túl, de a többség így kapja visz-
sza az életét. A túlélési esélyeket mindenki 
latolgatja egy műtét előtt. A nagy számok 
miatt többségében azt választjuk, ami na-
gyobb valószínűséggel hoz megoldást. A 
fenti tanulmányokat úgy tudjuk lefordítani 
egyszerű nyelvre, hogy bár az oltás sem 
véd meg mindenkit, óriási különbséget 
mutatnak a számok, az oltott és a nem ol-
tott betegek kilátásai között. – A GK jelen-
tése alapján eddig 800 lelkész/egyházi al-
kalmazott halt meg a fertőzés miatt. Nincs 
ok tovább várni és kockáztatni, akkor sem, 
ha nem lehet minden rizikótényezőt meg-
szüntetni.

Ami rajtunk áll, megtehetjük, a többit 
elfogadjuk!

Vigyázzunk egymásra!

Dr. Ősz-Farkas Ernő
ESZO vezető

Dr. habil. Gáspár Róbert
egyetemi docens

Szegedi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Kar

Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

                  

– 2021. november 19.

Oltási hét
Jövő héten regisztráció nélkül lehet kérni 
az oltást bármelyik oltóponton. Aki gon-
dolkodik, ne várjon tovább, használja ki 
a lehetőséget! Sokkal gyorsabb lesz, mint 
regisztrációval 1-2 hetet várni. A tömegfer-
tőzés egyre nagyobb méreteket ölt. A jelen-
legi járványügyi intézkedések mellett nem 
lehet azzal számolni, hogy a távolságtartás 
megóv a vírustól. Van egy egyszerű és 
gyors módja annak, hogy az immunrend-
szert munkába állítsuk, mielőtt a fertőzés 
miatt érintkezik ugyanazzal a fehérjével, 
amivel az oltás következtében találkozik. 
Nincs semmi misztikus, különleges és 
rendkívüli ebben. A WHO jelentés szerint 
7,56 milliárd dózis vakcinát adtak be eddig 
(az elmúlt egy év alatt). A világ lakosságá-
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nak 52,3% kapott legalább egy dózist. Na-
ponta 29,92 millió dózist adnak be világ-
szerte. A világtörténelem legjobban tesztelt 
oltásairól van szó. A kezdeti félelmeket az 
idő és a tapasztalat megcáfolta.

Zárva lesz szombaton: Csongrád, Geszt-
Me zőgyáni gyülekezet bezár két hétre 
(„mert a két falu tele van fertőzöttel”), Má-
tészalka, Fehérgyarmat, Szolnok, Gyula, 
Solt, Medgyesegyháza, Nyírpazony, Ózd.

Svéd modell?
A svéd modellt sokan hozzák fel, mint a 
COVID–19 elleni védekezés egyik külön-
leges sikerét, hiszen Svédországban nem 
voltak korlátozások, nem kötelező a maszk-
viselés, és ennek ellenére sem alakult ki 
drámai járványügyi helyzet. Szakértők úgy 
gondolják, hogy a tiltások helyett az ajánlá-
sok jobban működnek és az embereket job-
ban segítik a helyes döntés felé. Egyébként 
a svédek átoltottsága már 70% felett jár, 
tehát korántsem lehet azt mondani, hogy 
járványtagadók vagy oltásellenesek lenné-
nek, sőt. Ugyanakkor érdekes, hogy a többi 
skandináv országgal összevetve, ahol vol-
tak korlátozások, a svéd halálozás rosszabb 
adatokat mutat, ami meg azt sugallja, hogy 
korlátozásokkal talán több emberéletet tud-
tak volna megmenteni. Mindenesetre a svéd 
modell elgondolkodtató és kell hozzá ter-
mészetesen egy jól működő és értelmesen 
gondolkodó társadalom is (https://index.hu/
kulfold/2021/11/15/mit-mutat-a-sved-min-
ta-jo-hogy-nem-voltak-korlatozasok-/).

Loma Linda megint a figyelem  
középpontjában
Az adventista Loma Linda Kórház és or-
vosi campus COVID–19 szempontjából a 
legbiztonságosabb intézmények között van 
az Egyesült Államokban. A legmagasabb 
minősítést azzal érdemelték ki, hogy a CO-
VID–19 idején is a legjobb és legbiztonsá-
gosabb ellátást nyújtották, mindenben szem 
előtt tartva a betegek érdekeit és a járvány 
terjedésének megakadályozását (https://
adventist.news/news/loma-linda-univers-
ity-medical-center-east-campus-hospi-
tals-nationally-recognized-for-top-safety). 
Loma Linda maximálisan kivette a részét 
az oltások beadásában is, hiszen oltópont-
ként működnek (https://lluh.org/patients-vi-
sitors/health-wellness/coronavirus-informa-
tion-and-updates/covid-19-vaccines).

Loma Linda is megszólalt  
az Ivermectin használatáról
A Loma Linda Egyetem infektológiai 
gyógyszerésze figyelmeztet arra, hogy az 
Ivermectin COVID–19 elleni használata 
veszélyes lehet. Hangsúlyozta, hogy az 
USA-ban nem engedélyezett az Ivermectin 
állati féreghajtó emberi használata, habár 
folynak a vizsgálatok a biztonságosságáról, 

de egyelőre ezek nem befejezettek. Ugyan-
akkor az Ivermectin-mérgezések száma az 
elmúlt 1 évben megháromszorozódott az 
USA-ban. A szakember felhívta a figyel-
met, hogy van hatásos módja a COVID–19 
elleni védekezésnek, ez pedig a védőol-
tás (https://news.llu.edu/health-wellness/
pharmacist-warns-against-use-of-ivermec-
tin-covid-19-treatment).

Figyelmeztetés: semmilyen gyógyszer nem 
helyettesíti az immunrendszer előzetes fel-
készítését. Hamis illúziók keltése nagy fele-
lősséget jelent. Vannak soraink között, akik 
azért utasítják el az oltást, mert szerintük 
csak „kísérleti” fázisban van. Ezt helyet-
tesítik egy állatok számára gyártott gyógy-
szerrel, aminek emberi használata tényleg 
kísérleti fázisban van. Legyünk követke-
zetesek, legalább magunkhoz! Nemcsak 
az ismeretségi kört kell figyelembe venni, 
amikor az életünk felől döntéseket hozunk. 
Figyeljünk oda a nagy számokra is.

A harmadik emlékeztető oltás  
nem elkerülhető
Gibraltárban a felnőtt lakosság teljes át-
oltottsága ellenére is újra felerősödött a 
járvány, ami részben az oltások hatásá-
nak csökkenésével, valamint a gyerekek 
oltatlanságával magyarázható, ugyanak-
kor számos kérdést is felvet. A Gibraltári 
hatóságok mindenkit a 3. oltás felvételére 
buzdítanak, illetve elkezdik a gyerekek 
oltását is (https://www.gibraltar.gov.gi/
press-releases/rise-in-active-covid-19-ca-
ses-public-urged-to-be-cautious-and-redu-
ce-mixing-8452021-7433).

EGY LELKIPÁSZTOR LEVELE

Figyelem, megrázó sorok következnek!

Kis István, a bajai körzet lelkésze kórház-
ba került. Drámai hatással volt rá, amit 
ott látott. A rábízott gyülekezeteknek írta 
a levelet, de engedélyt kaptunk az ESZO 
Infóban is megjelentetni. István jól van, 
kiengedték a kórházból.

Üzenet a COVID osztályról
„Kedves Testvérek!

A COVID osztályról üzenem az oltásellene-
seknek, hogy gondolják át álláspontjukat, és 
hogy milyen szedett-vedett ostobaságokat ter-
jesztenek az interneten önmagukat és másokat 
is veszélyeztetve. Én 2 oltás után (6 hónappal 
korábban beadva – a szerk. megj.) kerültem be 
a bajai kórházba, egy hét lázas időszak után. Az 
intenzív részlegen kizárólag oltatlanok vannak 
oxigénre kötve. Hála Istennek, még időben 
bekerültem, kapok gyógyszereket, és remélem 
hamarosan saját lábamon hazamegyek. Szerda  
délután (nov. 10.) még negatív volt a gyors-
teszt, de levették a PCR-mintát is. Mivel egyre 
rosszabbul lettem, mellkasi fájdalom is kezdő-

dött, ki hívtuk a mentőket. Ott már pozitív lett 
a gyorsteszt.

A pénteki CT szerint a tüdőm 30%-a érin-
tett, de hála Istennek a véroxigénszintem végig 
rendben volt, inkább csak gyengeség van raj-
tam és köhögési inger. Péntek délben kaptam 
egy szobatársat, egy 53 éves férfit. Voltak más 
betegségei is, de szombat éjjel a kezem alatt 
halt meg, amikor segíteni akartam feltenni a 
lecsúszott oxigén maszk ját. Amikor behozták  
már akkor sem volt sok esélye, bár aznap reggel 
még neki is negatív volt a tesztje. Szombat éjjel 
azt vettem észre, hogy az ágya mellett térdel a 
férfi. Ablakot akart nyitni, levette a maszkját,  
de már nem tudott visszamászni az ágyára.  
Hívtam a nővért, ketten felsegítették, és visz-
szatették a maszkot. Közben hozták a lélegezte-
tőgépet is, de már nem tudták rátenni.

A nővér odaadta a kezébe a telefont, hogy 
hívja fel a családját, de már csak azt hallottam, 
hogy kiesett a kezéből, elfogyott minden ereje. 
Pulzusa már nem volt, és az EKG is csak egyenes 
vonalat mutatott. Felcímkézték, húztak rá egy 
fekete zsákot, aztán órákig így hagyták mellet-
tem, mire elvitték a hullaszállítók...

Szép dolog a népi gyógyászat, de higgyük 
már el, hogy a Covid egy durva vírus, nem a C-vi-
tamin véd meg tőle! Nulla orvosi végzettséggel 
miért nem lehet hinni a szakembereknek, vagy 
ha nekik nem, a világegyházunk és adventista 
testvéreink százszor ismételt tanácsainak? Mi-
ért hiszi még mindig okosabbak valaki magát 
ellenőrizetlen netes forrásokra hivatkozva? Mi-
ért olyan nagy dolog szombaton szabályosan 
felvenni egy maszkot, vagy otthon maradni, ha 
betegnek érezzük magunkat?

Hálásan köszönöm a sok lelki támogatást, 
bátorító üzenetet, az értem, és más betegekért 
mondott imákat!

Féltő testvéri szeretettel: 
Kis István lelkész 

2021. 11. 16.”

FIGYELMEZTETÉS!
A vírussal előbb-utóbb MINDENKI talál-
kozik, de nem mindegy, hogy van-e előzetes 
immunizálás van sem. 4 hónappal korábban 
kapott oltásoknál (és korábbi fertőzéseknél) 
az ellenanyag mennyisége drasztikusan 
csökken, de így is megadja az esélyt szö-
vődmények nélkül felépülni. Mindenkinek 
ajánljuk a 3., emlékeztető oltást. Jelenleg 
több oltást elutasító testvérünk van inten-
zív ellátáson, vannak, akik súlyos szövőd-
ményekkel küzdenek, sajnos a halálesetek 
száma is nő. Akkor is legyünk figyelmesek 
ezekre az esetekre, ha ismerünk olyanokat, 
akik védettség nélkül is könnyen átesnek a 
betegségen. Senki nem tudja előre, melyik 
csoportba fog tartozni.

Dr. Ősz-Farkas Ernő
ESZO vezető

Dr. habil. Gáspár Róbert
egyetemi docens
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Cikksorozatunk célja, hogy minél több 
lelkészfeleség élettörténetét megismer-
jük, élettapasztalataikból erőt merítsünk. 
Juhász Ernőné Évike örömmel osztja meg 
kérésünkre történeteit.

– Időzzünk kicsit a múltban! Mesélsz 
nekünk nagyszüleidről, szüleidről, gyer-
mekkorodról?
– Evangélikus családból származom. 
Nagymamám és édesanyám hívő embe-
rek voltak. Sokat hallottam a jó Istenről 
tőlük. 10 éves voltam, amikor édesanyám 
megkeresztelkedett adventistának. Salgó-
tarjánban én is el-elmentem vele adven-
tista gyülekezetbe. Akkoriban azonban 
még nem volt igazán hatással rám, amit 
ott hallottam. Anyukám sem erőltetett a 
hitre. Középiskolás voltam, amikor válto-
zás történt. Egy osztálytársamat bántották 
adventista hite miatt (amit ő felvállalt), én 
pedig mellé álltam. Barátnője lettem. Raj-
ta keresztül kerültem közelebb az adven-
tista közösséghez. Az adventista fiatalok 
között már jól éreztem magam. 20 évesen 
keresztelkedtem meg, nagymamámmal 
együtt, és nagyon boldog voltam a jó Is-
tennel való kapcsolatomban.

– Biztosan sok áldott tapasztalatod volt 
ebben az időszakban.
– Igen. Egyet emelnék ki. A középiskola 
után egy tervező irodához vettek fel, ott 
dolgoztam rajzolóként, szerkesztőként. 
Amikor megkeresztelkedtem, tudtam, 
hogy ki akarok állni a hitem mellett, és 
kérni fogom a szabad szombatot. Három 
napig imádkoztam, böjtöltem, hogy a 
szombatot megadják a munkahelyemen. 
Bizonyságot tettem a főnöknek a jó Isten-
ről, a belé vetett hitemről, s kértem, hogy 
hadd legyenek szabadok a szombatjaim, 
„Hát mi akadálya van?” – kérdezte. De 
a történet ezzel még nem fejeződött be. 
Mindent megtettek azért, hogy hitemben 
akadályozzanak. Kizártak közösségi szer-
vezeteikből, amit én nem bántam, mert 
ez lehetőséget biztosított arra, hogy aki 
megkeresett, mindenkinek bizonyságot 
tehettem hitemről. Munkámra továbbra 
is igényt tartottak, én pedig igyekeztem 
kivenni a részemet, és becsülettel ellátni 
feladataimat, ők pedig tiszteletben tartot-
ták hitemet.

– Hogyan fonta össze az Úr életedet az 
Ernőével?
– 20 éves koromban ismerkedtem meg Er-
nővel egy barátnőm születésnapi ünnepsé-
gén. Ezt követte két év udvarlás, amikor 
is volt alkalmunk sokat beszélgetni a jó 
Istenről, levelezni, megismerni egymás 
hitét, gondolatvilágát. Két év múlva kö-
töttünk házasságot. Két drága gyerme-
künk született, 1977-ben Gábor, 1980-ban 
pedig Zoltán. 6 évig voltam otthon velük, 
a munkahelyemre már nem mentem visz-
sza dolgozni. A fiainkat otthon tanítottam 
Isten szeretetére. Ernő közben vállalkozó 
kisiparos lett, hogy mellette végezhesse a 
szolgálatot, amelyre Isten elhívta.

– Melyek voltak szolgálati területeitek, 
legemlékezetesebb tapasztalatod a jó 
Istennel?
– Az első 13 évünket a szolgálatban Bu-
daörsön töltöttük. Imádkoztunk sokat, és 
megkaptunk Isten kegyelméből egy bu-
daörsi házat. Sok munka volt ugyan vele, 
de megérte. Nagyon hálásak voltunk érte 
mennyei Atyánknak, hogy a házunkba sok-
szor szállóvendégeket fogadhattunk. Ernő 
onnan végezte a szolgálatát Békés megyé-
ben, Nyíregyházán, Tatabánya területén. 
Mellette pedig a gazdasági szolgálatot is. 
Főleg, amikor evangelizációk voltak, he-
tente több napot töltött távol az otthonától. 
Onnan Miskolcra költöztünk el, ahol szép 
lélekmentő munka indult el, és szükség 
volt lelkipásztori támogatásra, segítségre. 
Ennél a költözésnél is végig éreztük Is-
ten vezetését, bár kissé kalandos volt az 
odaköltözésünk. Amíg Budaörsön éltünk, 
édesanyámat magunkhoz vettük egy agy-
vérzés után, hogy gyógyuljon, lábra álljon. 
Miskolcra költözött ő is, velünk együtt. 
Ebben a szolgálati szakaszban sok-sok ál-
dást éltünk át, a kezdetben 25 tagú közös-
ség 60 tagra bővült. Volt, hogy a kertben 
ülve, a szabadban tartott Ernő keresztségi 
órákat. Amiben csak lehetett, kivettem a 
részemet én is. Főzőköröket tartottunk, 
hajléktalan szolgálatban ételt készítettünk 
a szűkölködőknek, képzést kaptunk tele-
fonos lelkisegély-szolgálat végzésére. Ez 
utóbbit nagyon szerettem, 5 évig végeztük 
ezt a szolgálatot, este 7-től reggel 7-ig. Eh-
hez az időszakhoz kapcsolódik az életem 
egyik traumája: nyirokrendszeri dagana-
tos betegség kezdődött a szervezetemben. 

Másfél évig tartott a kezelésem, mire sta-
bilizálták az állapotomat. Mindeközben 
nagyon megtapasztaltuk a testvérek hitét, 
támogatását, összetartását. Minden héten 
imaórát tartottak a gyógyulásomért. A te-
lefonos lelkisegély-szolgálat, amit végez-
tünk, abban is segítségemre volt, hogy 
másokat hallgatva, nekik segítve ne a ma-
gam problémái körül forogjak. A stabil, jó 
állapotom 7 évig tartott. 

Miskolc után Pécsre helyeztek ben-
nünket, ahol 10 évig szolgáltunk. Lehető-
ségünk nyílott itt is a szolgálatra számos 
területen. Testvéreinkkel ma is tartjuk a 
kapcsolatot. Betegségem ebben az idő-
szakban ismét kiújult, de hála a jó Istennek 
ismét megtapasztalhattam Isten gyógyító 
kegyelmét. Végtelenül hálás vagyok szép 
családunkért, a gyermekeinkért, és öt uno-
kánkért. Már 20 éve, hogy a betegségem 
kezdődött, de itt vagyok, a jó Istennek még 
mindig terve van velem. Nem volt egy-
szerű az életünk, de visszatekintve látom 
a sok-sok áldást, és a szépre emlékezem. 
Jelenleg Bicskén élünk, a tatabányai gyü-
lekezetben szolgálunk. A helyiek már sok-
szor kifejezték, mennyire hálásak, hogy 
itt vagyunk szolgálatban. A mindennapi 
imánk az, hogy bár sokan jönnének a jó Is-
tenhez, és csatlakoznának a közösséghez, 
a gyülekezethez! Hiszem, hogy ezért mi is 
tehetünk még valamit.

– Végül szeretnélek kérni, üzenj valamit 
a lelkészfeleségeknek és a többi olva-
sónknak! 
– Egész életemet számba véve vallom, 
hogy ha a jó Istenben bízunk, nincs olyan 
lehetetlen helyzet, amiből ki ne tudna emel-
ni, tovább ne tudna vezetni. Édesatyaként 
gondoskodik rólunk, minden apró részletre 
figyel. Ő nemcsak a férjünket hívja lelki-
pásztori szolgálatba, de bennünket, felesé-
geket is gondoskodó szeretetre hív: legyünk 
gazdaasszonyai a gyülekezeteknek, a kö-
zösségen belül emberek vannak, akikkel 
törődni szükséges. Igen, a misszió is fontos, 
ugyanakkor a már bent lévő hívőkről való 
gondoskodás is. Vigyázzatok a családotok-
ra, fogadjátok meg Ellen White tanácsát, aki 
lelkünkre köti, hogy töltsünk időt a gyerme-
keinkkel, mert kincsek ők. 

A kedvenc igeversem mindig az, amit 
épp olvasok, legkedvesebb bibliai íróim 
Ézsaiás és János apostol. Néhány bátorító 
szakasz: 
  „Ne félj, mert megváltottalak, neveden 

hívtalak, enyém vagy” (Ézs 43:1).
  „Meg lévén győződve arról, hogy aki 

elkezdte bennetek a jó dolgot, elvégezi 
a Krisztus Jézusnak napjáig” (Fil 1:6).

V I R Á G Z Ó  N Ő K  I S T E N  K E R T J É B E N
a Női Szolgálatok Osztályának interjúsorozata

„Ki Istenének átad mindent,  
azt csudaképen őrzi itt lent…”
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  „Mert megjelent az Isten idvezítő ke-
gyelme minden embernek, amely arra 
tanít minket, hogy megtagadván a hi-
tetlenséget és a világi kívánságokat, 
mértékletesen, igazán és szentül éljünk 
a jelenvaló világon; Várván ama bol-
dog reménységet és a nagy Istennek és 
megtartó Jézus Krisztusunknak dicső-
sége megjelenését” (Tit 2:11–13).

  „Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Is-
tent szeretik, minden javukra van, mint 
akik az ő végzése szerint hivatalosak” 
(Róm 8:28).
Végezetül az éneket, ami a szívemnek 

legkedvesebb, hadd idézzem be nektek: 

„Ki Istenének átad mindent,
Bizalmát csak belé veti. :/:
Azt csudaképen őrzi itt lent,
Ínség, baj közt is élteti.
Ki mindent szent kezébe tett,
Az nem fövényre épített.

Csak légy egy kissé áldott csendben:
Magadban békességre lelsz, :/:
Az Úr rendelte kegyelemben
Örök, bölcs célnak megfelelsz.
Ki elválasztá életünk,
Jól tudja, hogy mi kell nekünk.

Zengj hát az Úrnak, s járd az utat,
Mit éppen néked Ő adott; :/:
A mennyből gazdag áldást juttat
S majd Jézus ád szép, új napot.
Ki Benne bízik és remél,
Az mindörökre Véle él.”

Hegyes-Horváth Csilla
NSZO munkacsoporttag

id. Szabó László
1937–2021

Szívbe markoló, nyomasztó érzés fogott el, 
amikor a Facebookról, majd a család részé-
ről is értesültem volt presbiterem haláláról. 
Igen id. Szabó László, Laci bácsi már nincs 
köztünk. Ha jól emlékszem, még ez év tava-
szán a „Ki a sótartóból!” missziókonferencián 
találkoztunk. Mint mindig, akkor is felemelő 
volt számomra beszélgetni vele. Talán azért is, 
mert hangjából jóság és kedvesség áradt. 

Laci bácsi 1963-tól kötelezte el magát 
Megváltója mellett. Egy évvel később kötött 
házasságot Dudás Annával. Három gyerme-
kükben, Zsoltban, Lászlóban és Anikóban 
él tovább szeretett testvérünk jelleme, egész 
lénye. 

Harmincöt éven keresztül mentő szaká-
polóként és állomásvezetőként dolgozott a 
gyöngyösi mentőállomáson. 

A 1980-as évek végétől lett családjával 
együtt a Gyöngyösi Gyülekezet tagja. Akkor 
ismertem meg igazán, amikor a 90-es évek 
közepén lelkészként szolgáltam a körzetben. 
Tőle tanultam béketűrést, jóságot, valamint 
azt, hogy hogyan is kell szolgáló vezetőként 
egy gyülekezet élén állni. Számomra példa-
kép volt becsületességével, hűségével és igazi 
alázatával. Sokszor feladta nekem a leckét 
szolgáló vezetésből. Ő az „IGENEK EMBE-
RE” volt, vagyis mindig lehetett számítani rá. 
Türelemmel viselte az én, fiatalokra jellemző, 
keresztényietlen rezdüléseimet, és mindig volt 
ilyenkor néhány bölcs szava hozzám. Büszke 
voltam, amikor a gyülekezet presbiterré vá-
lasztotta. De most véget ért a szolgálat, végett 
ért 83 évnyi életpálya.

2021. augusztus 5-én búcsúzni jöttünk 
a nagyfügedi temető ravatalozójához. He-
gyes-Horváth Géza egyházterületi elnök 
testvérrel hirdettük Isten reményt keltő Igé-
jét. Ezúton is kívánunk Istenünk jelenlétéből 

áradó vigasztalást testvérünk gyászoló felesé-
gének, Annának, valamint gyermekeinek és 
családjuknak.

Várhelyi Zoltán

  

Hegyaljai Istvánné
sz.: Lovas Margit

1936–2021

A hozzátartozók iránti együttérzéssel és a feltá-
madás reménységében vettünk búcsút 2021. jú-
lius 7-én 3-án a balatonfüredi temetőben Hegy-
aljai Istvánné Lovas Margit testvérnőtől. 

 Neki sajnos nem adatott meg, hogy szere-
tő családban nevelkedjen. Két testvérével együtt 
az anyukájuk elhagyta őket, így árvaházba ke-
rültek, egymástól elszakítva. 

Nagyon jó tanuló volt, iskoláit kitűnővel 
végezte, de mivel nem volt, aki tanácsolja, és 
mivel lehetősége sem nyílt arra, hogy képezze 
magát, szakmát tanult Miskolcon. Innen Buda-
pestre került, ahol rátalált párjára, akivel 1958. 
november 1-jén házasságot kötött. Két gyerme-
kük született: István és Éva. 

Férjét 1988-ban, nagyon korán elvesztette; 
fiát, Istvánt pedig 2013-ban. Ezt a veszteséget 
soha nem heverte ki. Lányától született unokái, 
valamit 4 dédunokája bearanyozták minden-
napjait. Hátralevő életében ők jelentették az 
örömöt, valamint Isten szeretete, amit 2004-ben 
keresztséggel pecsételt meg.

Bízott Isten ígéreteiben, és abban a remény-
ségben csukta le szemeit, hogy az örök életben 
találkozhat szeretteivel.

A gyászszertartást Kalocsai Tamás és Szől-
lősi Béla lelkipásztorok végezték. 

„Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és fel-
támadott, azonképpen az Isten is előhozza azo-
kat, akik elaludtak, a Jézus által ővele együtt” 
(1Thessz 4:14).

K. T.

  

Búcsúzunk...Búcsúzunk...

„ És  ímé  hamar  eljövök;  és  az  én   jutalmam  velem  van… ”  „ És  ímé  hamar  eljövök;  és  az  én   jutalmam  velem  van… ”  

(Jelenések  22:12)(Jelenések  22:12)

Olvassuk együtt!
December hónapban is olvassuk to-
vább a Tapasztalatok és látomások c. 
könyvből a 171–209. oldalt. 

Az utolsó időben élő nép szá-
mára   Isten különös gondoskodása, 
hogy Ellen G. White látomásain ke-
resztül megmutatta, milyen esemé-
nyek várnak ránk.

Olvassuk együtt, és gondolkod-
junk az olvasottakon!

Bodnár Zsóka
Női Szolgálatok Osztálya

Programajánló
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Az idei évben az ország több gyülekeze-
tében volt lehetőség ADRA napot tartani. 
Ezek egy része – főként az év első felében 
– online formában, a technika segítségé-
vel történt, az év második felében, amikor 
lehetővé vált a személyes találkozás, ak-
kor természetesen a hagyományos keretek 
között zajlottak. 

Az ADRA szolgálatának szentírási 
alapjait tanulmányoztuk, illetve az Ala-

pítvány gyakorlati tevékenységéről szóló 
beszámoló is elhangzott. Tapasztalataink 
alapján a szolgálat iránt érdeklődő test-
vérek gondolkodását beindítják az alkal-
mon elhangzottak és a gyülekezet helyi 
küldetésének megvalósításába próbálják 
beépíteni a szociális szolgálatot. Vannak 
olyan gyülekezetek, mint pl. a hévízi, ahol 
év közben egyébként is jelentős és aktív 
a mások segítéséért végzett munka. Ezek-

ben a gyülekezetekben a helyi programok 
támogatásáról, megerősítéséről is tudtunk 
beszélgetni. 

A 2022-es évben is szeretnénk több 
gyülekezetbe eljutni, hogy lehetőséget te-
remtsünk a helyi szintű csatlakozásra az 
Alapítvány munkájába.

Sitkei Zoltán
ügyvezető igazgató

Gyülekezeti ADRA napok összegzése

AdventInfo – a Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja. Kiadja a Kommunikációs Osztály. Megjelenik havonta nyomtatott és internetes 
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A D R A  h í r l e v é l

Novemberben az alapszintű újraélesztés 
fenntartható oktatását megcélzó progra-
munk indult a Szegedi Kis István Refor-
mátus Gimnázium, Technikum, Általá-

nos Iskola, Óvoda és Kollégium intéz-
ményében. 

Pilán Viktor instruktorunk, aki az 
intézményben pedagógusként dolgozik, 
16 fő tizedik osztályos tanulónak tartott 
elméleti és gyakorlati képzést. A tervek 
szerint ebből a csoportból kerülnek ki 
azok a diákok, akik a módszer oktatásáról 
külön képzést kapnak és besegítenek majd 
diáktársaik képzésébe. Így egy fenntartha-
tó rendszer alakul ki, melyben nemcsak az 
újraélesztés gyakorlására lesz lehetőség, 
hanem annak szakmai felügyeletére is. 
A rendszer kiépítése ebben az iskolaév-
ben, valamint a következőben folytatódik 
majd. Így az intézmény diákjai rendszere-
sen tudják gyakorolni a tanultakat, mely 
az ismeretek készség szintű használatában 
és a veszélyhelyzetekre történő azonnali 
reagálásban segíti őket.

Sitkei Zoltán
ügyvezető igazgató

Élet lehelete program Békésen

Október 22-én a medgyesegyházi Schéner Mihály Általános Iskola tanulói 
számára szervezett közösségi napon vett részt az Alapítvány. Az esemény 
egyik szervezője a Boldog Otthon Alapítvány, mellyel a korábbi években 
is együttműködtünk. 

A program folyamán a diákok osztályonként állomásokra mentek, ahol 
különféle ügyességi és egyéb feladatokat kellett végrehajtaniuk. Az egyik 
állomást az ADRA Alapítvány kapta, melyen a diákok az alapszintű újra-
élesztésről szóló interaktív bemutatón vettek részt. 

A tervek szerint az iskola felső tagozatos osztályai számára tréninget 
szervezünk a mélyebb ismeretek elsajátítása érdekében.

Sitkei Zoltán
ügyvezető igazgató

Közösségi nap Pusztaottlakán 

Segélyezés Ózdon 
és környékén
November 10-én egy teljes szállítmány 
ruhaadományt juttattunk el a Borsod-Aba-
új-Zemplén megyei Sajógalgócra, ahol 
ideiglenes raktározásra került az ado-
mány. A környékbeli falvakban az ADRA 
helyi önkéntesei több mint 100 családdal 
állnak kapcsolatban, akiket ruha- és élel-
miszer-adományokkal segítenek. 

A ruhák azokhoz a mélyszegény-
ségben élő családokhoz, személyekhez 
kerülnek, akik a területen élnek. A helyi 
önkéntes csoport koordinálásába Molnár 
Miklós helyi lelkész is besegít. A tervek 
szerint karácsony előtt a leginkább rászo-
ruló családokat tartósélelmiszer-csoma-
gokkal is szeretnék támogatni, melyhez 
az Alapítvány is anyagi segítséget szeret-
ne nyújtani.

Sitkei Zoltán
ügyvezető igazgató


