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Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

Megjelenik: havonta  XXIV. évfolyam 5. szám

Jobb egy nap  
a Te udvaraidban…

Imaház-felszentelés Hajdúböszörményben

Hosszú várakozás után eljött a nap, ami-
kor mi, hajdúböszörményi adventisták 
bejelenthettük: minden készen áll a fel-
szentelő istentiszteletre. Izgalommal ér-
tesítettük az építkezés aktív résztvevőit, 
városi elöljárókat, lelkészeket, munkáso-
kat és a korábban gyülekezetünkhöz kö-
tődő testvéreket. Az ünnepi igehirdetést 
Ócsai Tamás unióelnök testvér végezte, a 
felszentelés szolgálatát a Tiszavidéki Egy-
házterület elnöksége vezette.

Az igei útmutatás János evangéliuma 
4. fejezetéből hangzott. Hol kell imádni 
az Istent? Garizim hegyén vagy Jeruzsá-
lemben? Számít-e a helyszín? A dilemma 
jelentős, mert ha nem fontos, hol imád-
kozunk, miért épülnek új imaházak? Az 
odaforduló szív, az alázatos lélek az Isten 
jelenlétéhez szükséges elem, nem a falak 
vagy egyéb berendezés. Az összejövetel 

helyszíne 
a közös-
ségalko-
tás, az 
e g y ü t t 

megélt imádat megtapasztalása miatt nél-
külözhetetlen. Isten kapcsolatokra terem-
tett, amit az egymás felé fordulás, az elfo-
gadó szeretet és a szolgálat perceiben él-
het meg az ember. Keresztényként mi más 
célunk lehet az Úr házában, mint áldást 
kapni és közvetíteni? A samáriai asszony 
megértett valamit: lélekben és igazságban 
imádni az Istent felszabadító dolog, nem 
is tartotta magában az örömét, szólt a fa-
lubelieknek. Bár részünk lehetne ebben a 
tapasztalatban!

Az istentiszteleten költeményeket hall-
hattunk és csodálatos énekek hangzottak 
el a hajdúhadházi és debreceni fiataloktól. 
Az ünnepi alkalmon köszöntőt mondott a 
Hajdúböszörményi Önkormányzat egyik 
képviselője, valamint a városban szolgáló 
egyházak lelkészei, vezetői.

A délutáni istentiszteleten Liebhardt 
László (lásd a képen balra) szolgált, aki 
Angliából látogatott haza. Ezután a koráb-
ban a gyülekezetben szolgáló lelkészek 
köszöntötték igei gondolatokkal és visz-
szaemlékezésekkel a jelenlévőket.

Az új 
imaház a 
t e s t v é r e k 
anyagi ál-
d o z a t v á l -
la lásának, 
munkájának 

eredményeként épült meg. A telek Uzonyi 
Antal és kedves felesége, Erzsike néni tu-
lajdona volt. Ők ajánlották fel ezt egy új 
imaház felépítésére. Az alapkőletétel 2017. 
június 14-én volt. A terveket Nagy Sándor 
készítette, aki sajnos nem érhette meg a tel-
jes megvalósulást, időközben eltávozott az 
élők sorából. Tóth Sándor és Jánosi Róbert 
vette át elődje munkáját és bonyolították a 
használatba vételhez szükséges engedélyez-
tetési eljárásokat. 2018-ban már szerkezet-
kész volt az épület, és 2019 végére befejező-
dött az építése. A pandémia és a közterületi 
parkoló engedélyeztetési nehézségei miatt 
a használatbavételi engedélyt közel egy 
év múlva, 2020. október 9-én kapta meg a 
gyülekezet. A 2021-es év kertrendezéssel, 
kerítésépítéssel és egy raktárépület megépí-
tésével telt. 2022. május 21-én a gyülekezet 
lélekben is kész volt arra, hogy az imaházat 
Isten dicsőségére és a hajdúböszörményi 
emberek szolgálatára szentelje. 

Kovács László

Ócsai Tamás unióelnök szól Isten Igéjéből  
az ünneplő gyülekezethez
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A  Női   Szolgálatok  Osztályának  programajánlója

A hűség hősnői
Nők kiemelt napja  
2022. június 11.

A Generálkonferencia minden évben 
három szombatot különít el a nők ré-
szére. Egyik elkülönített nap minden 
év június második szombatja. Így eb-
ben az évben is június 11. világszéle-
sen a Nők kiemelt napja.

Ez a szombat minden adventis-
ta nő számára különleges ünnepnap, 
amelyen egységes igei gondolatok ál-
tal erősítjük a nők lelki éltét. A Generálkonferencia Női Szolgálatok Osztálya erre a napra egységes anyagot készít. Így több 
millió nő együtt, ugyanabban a témában tartja meg ezt a napot. A 2022. évi témánk: A hűség hősnői, akik szilárdan kitartottak 
meggyőződésükben és Istenbe vetett hitükben.

Kik ezek a nők? Mikor és hol éltek? Milyen hőstettet vittek végbe? Miben példaadóak ezek a nők? – Mindezekre a kér-
désekre a választ megkapjuk ezen a napon.

A prédikáció mellett szemináriumi anyag is segít az istenfélelmünk fejlesztésében. A szemináriumi anyag segítség a 
kiscsoportos beszélgetéshez, ami lehetőség egy délutáni alkalom megszervezéséhez.

A teljes anyag letölthető a Hetednapi Adventista Egyház Női Szolgálatok Osztálya oldaláról (www.adventista.hu).
Ezen a napon is fejezzük ki köszönetünket az Úrnak bátorításáért, hogy mi is legyünk ebben a korban „hős nők”!
A Női Szolgálatok Osztálya ezt a napot az Orosházi Gyülekezetben tartja.
Tegyük ezt a napot kiemeltté és valóban ünnepélyessé!

Bodnár Jánosné
NSZO vezető

Gábor Ludovic és felesége, Susana, illetve 
Mészáros Ibolya, a bűn foglyaiként éltek. 
Megannyi nehézség, szenvedés és beteg-

ség volt osztályrészük. Az Úr 
azonban meghallotta kiáltásukat 
és embereket küldött, akik el-
mondták nekik, hogy Krisztusban 
megszabadulhatnak, hogy Krisz-
tusban új életet kezdhetnek, hogy 
Krisztusban örök életük van! 

Az Isten országának ez az 
evangéliuma járta át a szívüket, 
és elhatározták, hogy elhagyják a bűn 
Egyiptomát. Megtanulták és megértették, 
hogy az ígéret földjére a keresztség vizén 
keresztül vezet az út, és 2022. május 14-
én, a Pestlőrinc „A” Gyülekezet közössé-
gében beléptek e vízbe és csatlakoztak a 
mennyei Jeruzsálem felé tartó zarándokok 
megszámlálhatatlan seregéhez. 

Hogy a keresztséggel nem szűnnek 
meg a földi gondok? Hogy a medence túl-
oldala még nem a Kánaán? Hogy még van 

jó pár kilométer a keskeny úton a mennyei 
Jeruzsálemig? 

Ne féljetek! Nem vagytok egyedül 
ezen az úton! Most már együtt fogyaszt-
juk a Mennyei Kenyeret, együtt iszunk 
a Lelki Kősziklából! Legyetek erősek és 
bátrak! Együtt elérjük a célt! Az Úr közel! 

TSZ

A bűn Egyiptomából a mennyei 
Jeruzsálem felé
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Szeretettel várunk a táborba, ha szeretnéd 
elmélyíteni kapcsolatodat Istennel, hittár-
saiddal, a természettel és egy kis belső 
csendességre is vágysz. Változatos, ak-
tuális és érdekfeszítő témakörök mentén 
igényes ismeretterjesztő előadásokat hall-
hatsz az ATF oktatóitól, és személyesen is 
felteheted a kérdéseidet nekik. Izgalmas 
kirándulások és túrák várnak rád egy 
egész héten keresztül a Zempléni-hegység 
gyönyörű tájain.

Előreláthatólag szintén résztvevő 
előadók és társaid a táborban: Balázs 
László, Cserbik János, Fenyvesi Péter Pál, 
Gáspár Róbert, Henter Zsombor, Horváth 
Péter, Kormos Erik, Michelisz Richárd, 
Szabó Attila, Szabó János, Szilvási And-
rás, Szilvási József, Tokics Imre, Tonhai-
zer Tibor, Zarkáné Teremy Krisztina.

Tervezett témák, többek között:
✅  Mitől adventista egy prédikáció? 

[vagy] A 19. sz. Bibliakonferencia 
tanulságai

✅  Miért vagyok még adventista?
✅  Az adventmozgalom kihívásai
✅  A II. Vatikáni Zsinat – 60 év
✅  A halál utáni élet kérdései
✅  Amerika bibliája
✅  Igazságos háború vagy pacifizmus?
✅  Ellen G. White és a vegetarianizmus
✅  Egészségügyi üzenet?

Részvételi díjak, kedvezmények:
💰  Oktatók, munkatársak és családjaik: 

ingyen vehetnek részt;
💰  ATF hallgatók: 25% kedvezmény;
💰  ATF alumni hallgatók: 10% a rész-

vétel díjából;
💰  Családi kedvezmény (legalább 4 

fő közös háztartásban élők): 20% 
kedvezmény;

💰  Életkor szerinti kedvezmények:
 – 65 év felett: 10%
 – 8–20 év között: 20%
 – 3–7 év között: 50%
 – 0–3 év között: 100%
💰  Felárak:
–  Három napnál rövidebb idejű részvé-

tel esetén 10%.
–  Külön szoba igénylése esetén 10%.  

Várunk minden istentiszteletre és kö-
zösségre vágyót az Adventista Teológiai 
Főiskola egykori és jelenlegi hallgatóinak, 
valamint a Bibliai Szabadegyetemek lelkes 
látogatóinak soraiból, de természetesen a 
gyülekezetekből és baráti köreikből is.

Előregisztráció: www.atf.hu/tabor

A diákélet lelki szervezése egy teológiai 
oktatási intézményben – meglátásom sze-
rint – kétoldalú feladat. Egyrészről ideális 
esetben a diák egy olyan működő elméleti 
és gyakorlati keretrendszerbe csatlakozik 
be, amely benne komoly, releváns kérdé-
sekkel való szembenézésre bátorítja, ami 
időnként elkerülhetetlenül kényelmetlen. 
Másik oldalról azonban ugyanez a rend-
szer nem hagyhatja magára a diákot a 
kérdéseivel egyedül küzdeni, hanem azt 
mederben tartva egy érzelmileg és lelki-
leg biztonságos szociális közeget kell biz-
tosítson ahhoz, hogy a kérdésekkel való 
szembenézéssel járó stressz ne árassza el 
a diákot, hanem azzal úgy tudjon szembe-
nézni, hogy az tágítsa a perspektíváit és 
fejlessze tudását, képességeit, közelebb 

vigye őt egy kiegyensúlyozott, holisztikus 
ön- és istenképhez.

A szolgálatomon keresztül a diákok 
számára egy olyan támogató és elfogadó 
szociális és lelki közeget nyújtok tehát, 
amelyben egyrészt a főiskolán töltött ide-
jük alatt felszínre kerülő, akár magánéleti 
jellegű, akár a tanulmányaikhoz szorosab-
ban kapcsolódó dilemmáikban, kérdéseik-
ben segítséget kaphatnak, másrészt lelki-
leg megerősödhetnek és felkészülhetnek 
arra, hogy megfelelően fogadják további 
kérdések, dilemmák, lelki problémák fel-
színre kerülését. Mindehhez szorosan kap-
csolódik a diákok integrálása egy olyan 
lelki családba, egyházba, amely több di-
menziós szupportív csoportként működik, 
és aminek részét képezi a kampusz terü-

letén működő gyülekezetbe való aktív be-
csatlakozásnak a lehetősége.

Szolgálatommal a diákokat bátorítom, 
hogy aktívan és a gyakorlatban is fedez-
zék fel Istentől jövő elhívatásukat.

Henter Zsombor

Diákélet lelki szervezése

Vár az Adventista Teológiai Főiskola nyári tábora!
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Ezeket az idézeteket egy munkatársam-
tól kaptam nem olyan rég. Megerősítette 
bennem azt, amit mindig is tudtam, hogy 
a munkánk a kiadóban a hármas angya-
li üzenet része, benne foglaltatik abban 
a nagy kórusban, amely több szólam-
ban hirdeti a vég legfontosabb felhívását 
az emberiség felé: azt imádjátok, aki az 
egész világot teremtette, nem mást! És 
benne van annak a bizonyossága, hogy 
egészen a vég utolsó pillanataiig hatal-
mas küldetése van a kiadóknak a világon 
(szemben azzal, amit még mindig egyesek 
képviselnek, teljesen alaptalanul: „Olvas-
nak még az emberek?”).

Abba a helyzetbe kerültem nemrég, 
hogy egy mondatban kellett megfogal-
maznom, mi is a kiadói munka tulajdon-
képpen. Nehéz volt egy frappáns mon-
datot összerakni hirtelen, annyi mindent 
szeretne az ember belegyömöszölni az 
üzenetbe. Aztán egyszer csak, majdhogy-
nem váratlanul, hiszen egy roll-up terve-
zése közben ért az ihlet, egy kép megmu-
tatta számomra, mi is a kiadó egy rövid 
mondatban: ablak az evangéliumra.

Az evangélium mára egyre kuszább 
fogalom, valószínűleg a kereszténység 
döntő többsége nem is tudná megfogal-
mazni, mi az. Talán még a gyülekezete-
inkben is elbizonytalanodnának jónéhá-
nyan, ha pontosan kellene meghatározni, 
mi az evangélium a Bibliában. Ma az 
evangéliumot gyakran összetévesztik a 
vallásosság bizonyos formáival, esetleg 
az egyházakkal, a gyülekezetbe járással, 
az igehirdetéssel, és ki tudja még mivel, 
kivel. És bár ezek akár részei is lehetné-
nek az evangéliumnak, tiszta formájában 
az evangélium nem ezekre mutat, nem 
ezekről szól. Az evangélium nem más, 
mint az Isten titka, amely sok évezredig 
rejtve volt az egész emberiség előtt, de 
ami Krisztusban kijelentésre került, tud-
niillik, hogy „a pogányok örököstársak 
és egyugyanazon test tagjai és részesei az 
ő ígéretének a Krisztus Jézusban az evan-
gyéliom által” (Ef 3:6). Az evangélium 
titka tehát az egész emberiséget magához 
ölelő Isten, a Krisztus Jézusban, aki egy 
olyan „szövetségnek lett a közbenjárója, 
amely jobb ígéretek alapján köttetett” 
(Zsid 8:6), mint a korábbi, még csak zsi-
dókkal megkötött szövetség. A szövetség 
azért köttetett immár jobb feltételrend-
szerben, mert a változásra képtelen em-

beriségtől nem várja Isten, hogy alakítsa 
magát a szent elvekhez, hanem Ő alakítja 
át a tehetetlen embert a szövetsége szent-
ségéhez, tulajdonképpen önmagához (ez 
az újjászületés egyik lényege). 

Mi pedig csak akkor lehetünk az égen 
repülő angyalok karának részesei, ha 
egyrészt ezt visszük el az emberek közé, 
másrészt ennek a legaktuálisabb részét 
zengjük, ahogy a mennyei küldöttek is, 
vagyis a három végidei üzenetet: 1) a Te-
remtő Istent féljétek, minden más ún. is-
tent dobjatok ki végre az életetekből; 2) a 
nem bibliai tanítások kora lejárt („elesett 
Babilon”), fusson ki mindenki, aki olyan 
közösségekben éli az életét, amely nem 
bibliai elveket tanít; 3) mert a döntésünk 
hamar bélyegként sülhet ránk, ami Isten 

büntetését vonja majd maga után (lásd Jel 
14:6–12).

Ellen White tanúsága szerint ennyi a 
dolgunk ma, ennyi lesz holnap, egészen 
addig, amíg csak a világ világ. Eközben 
természetesen haladunk a korral, ügyrend-
ben, módszerekben, feladatokhoz való kö-
zelítésben stb., de az úton, haladás közben 
nem válhatunk egyébbé, mint hang a vég-
idei üzenetben. A gyülekezetekben ezért 
egyetlen központi gondolatot viszünk a 
könyveken kívül, ahogy írtunk róla koráb-
ban az AdventInfo hasábjain: Immár nem 
adunk el könyveket, mert már csak és ki-
zárólag az evangélium hírnökei vagyunk, 
és számunkra ekképpen hangzik a máso-
dik angyal üzenete: „És láttam, hogy egy 
másik angyal repül az ég közepén: az örök 
evangélium volt nála [könyvekbe írva], 
és hirdette azoknak, akik a földön laknak, 
minden népnek és törzsnek, minden nyelv-
nek és nemzetnek” (Jel 14:6).

Dr. Gyetvai Gellért
kiadóigazgató

Ablak az evangéliumra
„Naponta ezrek térnek meg, akik közül sokan első meggyőződésüket 
kiadványaink olvasásának köszönhetik” (Ev. 693. o.). „Kiadóhivatalaink 
által lesz annak a másik angyalnak a munkája nagymértékben befejezve, 
aki lejön a mennyből nagy hatalommal és megvilágítja a földet dicsősé-
gével (Jel 18:1)” (7T 140. o.).
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Nagy örömmel osztjuk meg tapasztala-
tainkat a testvérekkel. „Könyvterjesztés 
Sopronban” címmel már beszámoltunk az 
AdventInfo korábbi számában arról, hogy 
a helyi vasútállomás vezetősége engedé-
lyezi a váróban a vallásos könyvek áru-
sítását.

A mostani alkalom húsvét előtt, 2022. 
április 5–14-ig, nyolc napon keresztül tar-

tott. A lehetőségek nem igazán kedveztek 
számunkra, de nem adtuk fel misszióter-
vünket, bíztunk Jézus segítségében, és 
imádságban kértük Őt, hogy indítsa az 
emberek szívét, álljanak meg a standunk-
nál és vásároljanak. Ajándékkönyvekkel 
is kedveskedtünk az érdeklődők számára, 
így az eladott könyvek forgalma meg is 
haladta a tavalyi mennyiséget.

A másik nagy jelentőségű missziós 
tevékenységünket „Egészséges, emberibb 
környezetért és a Virágos Sopronért” té-
mában 2006-tól végezzük, így már 155 
rendezvényt tartottunk e gondolatsor ke-
retében. Ezekre az alkalmakra, ami lelki 
vonatkozású is egyben, különböző feleke-
zetű lelkészeket hívunk meg előadónak. 
A nemrég elhunyt prof. dr. Szigeti Jenő 
testvér legalább 15 alkalommal volt je-
len, prof. dr. Tokics Imre testvér is több 
rendezvényen tartott már előadást, rajtuk 
kívül Ócsai Tamás egyházelnök, prof. 
dr. Tonhaizer Tibor, Kalocsai Tamás, Já-
rai Zsolt testvérek és még sokan mások 
segítették a program megvalósulását. Az 
előadások vallási, gyógyászati, környezet-
védelmi és szakmai témakörben zajlottak. 
A program befejezése után ajándékköny-
veket, virágmagokat, palántákat is szét-
osztottunk a résztvevőknek. Fodor Gábor 
fuvolaművész rendszeresen jelen van eze-
ken az alkalmakon. A város vezetősége 
ingyenesen biztosítja számunkra a termet, 
amely szinte mindig megtelik érdeklődők-

kel. Így zajlanak bizonyságtevő alkalma-
ink, amiért hálásak vagyunk Istennek.

A napokban készült el több éves gyűj-
tés eredményeként a „Népi gyűjtések. A 
múltból szóló jelen” kötet, amely élettör-
téneteket, verseket, régi és időszerű bölcs 
mondásokat tartalmaz, Isten jóságának 
és szeretetének megtapasztalását írja le. 
Valamint azt, hogyan teltek az emberek 

dolgos hétköznapjai, mit 
tettek, miként élték meg 
régen az egymás közti 
életüket. Isten csodála-
tos jósága, gondoskodása 
tükröződik az írásokból.

Tervezzük a jövőbeli 
eseményeket is. Szeret-
nénk a Soproni Gyüleke-
zet életéről, a kezdetéről, 
történetéről is megemlé-
kezni, arról a 100 eszten-
dőről, amit Voigt Miksa 
lelkész még 1922 novem-
berében írt meg a „Sopro-
ni Gyülekezet krónikája” 
címen. 

Ehhez kérjük majd lelkészünk és egy-
házunk vezetőinek segítségét, engedélyét 
és támogatását.

Ezt még prof. dr. Szigeti Jenő testvér 
tervezte, sok korhű dokumentumot össze-
gyűjtve. Ezen sorokon keresztül is emlé-

kezünk rá, sajnos ezt ő nem tudja megva-
lósítani, mert az Úr Jézus elaltatta, de még 
poraiban is legyen áldott az emléke.

Azonban, ami tőlünk telik, teljes 
hittel, bizalommal Istenben és egymást 
segítve, támogatva megyünk előre, mun-
kálkodva, amíg a kegyelmi idő tart az 
Úr dicsőségére és embertársaink áldására 
szolgálni.

Bátorítjuk testvéreinket is, hogy vé-
gezzük együtt a missziót és várjuk Jézus 
visszajövetelét!

Horváth Sándor és Járai Zsolt

Könyvterjesztés és missziós 
bizonyságtevés Sopronban

Oktatók és hallgatók egy része, az Adven-
tista Teológiai Főiskoláról közösen fedez-
tük fel Ópusztaszer és Szeged szépségeit.

Lehetőségünk volt látni a rendezett 
és sok örökséggel kecsegtető Nemzeti 
Történelmi Emlékparkot, melynek fő lát-
ványossága a Feszty-körkép volt. Vetítő-
vásznon belekóstoltunk a Szer történet és 
Magyarország történelmébe, illetve íjász-
kodási lehetőségünk is volt.

Ezt követően együtt ebédeltünk egy 
szegedi étteremben, ahol néhányan város-
nézést is beiktattak.

Egész napos programunkon mindenki 
elfáradt. De sok természeti és kulturális 
élménnyel gazdagodtunk.

ATF

Kirándulás Ópusztaszerre

Dr. Tokics Imre előadót köszönti a program Dr. Tokics Imre előadót köszönti a program 
szervezője, Horváth Sándorszervezője, Horváth Sándor

Tokics Mária verset mondTokics Mária verset mond

A Virágos Sopronért program résztvevőiA Virágos Sopronért program résztvevői
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Ez év elején (2022. január 18-án), az oltási 
viták csúcsidőszakában, elhangzott egy angol 
igehirdetés (USA). Az előadó az egyik ön-
fenntartó szervezet vezetője, aki új oldalról 
támadta az egyház állásfoglalásait. Adventis-
ta nemességnek nevezte az egyház vezető tes-
tületeit és megkérdőjelezte a legitim bizottsá-
gok jogát állásfoglalások megfogalmazására. 
Kis idővel később (2022. január 26-án), a GK 
vezetése kiadott egy határozott nyilatkozatot, 
ami választ ad az igehirdetésben és más ha-
sonló forrásokban megfogalmazott vádakra. 
A járvány alatt megerősödött egyes függet-
len szervezetek és előadók törekvése, hogy 
a félelmet és bizonytalanságot kihasználva, 
az egyház intézkedéseit támadják, és ezzel új 
támogatókat szerezzenek.

Hónapokkal később lelkes önkéntesek 
lefordították az igehirdetést magyar nyelvre, 
és azóta is sokan terjesztik. Immár nem az ol-
tás a fő kérdés benne, hanem az egyház iránti 
bizalom meggyengítése. Az önkéntesek nem 
tartották fontosnak az egyház válaszának 
lefordítását. A tisztességes tájékoztatás érde-
kében, most megtesszük. Igaz, időlegesen és 
látszólag túl vagyunk a járvány által kiváltott 
vitákon, de az alapkérdés csak egyre súlyo-
sabb lesz: Kiben bízhatunk ilyen időkben, 
amikor a világ a feje tetejére áll? Kit vezet 
Isten? Karizmatikus irányzatok szerint első-
sorban engem; az ezoterikus kultúra arra ösz-

tönöz, hogy keressünk magunknak önjelölt 
gurukat, akik az egyházzal szemben kiállnak 
azért, amit mi helyesnek gondolunk. Vagy 
maradjunk azon az alapon, amire felépült 
Isten végidei népe? Mindenki magának adja 
meg a választ, de imádságos szívvel fontolja 
meg az alábbi nyilatkozatot: 

Milyen kérdésekre kapunk választ? 
1)  Mi a Hetednapi Adventista Egyház ál-

láspontja a COVID–19 oltás és az egyén 
lelkiismerete közötti kapcsolat ügyében? 

2)  Támogatja-e a Hetednapi Adventista 
Egyház azok lelkiismereti szabadságát, 
akik úgy döntenek, hogy nem veszik fel 
a COVID–19 oltást? 

3)  Van-e felhatalmazása a Hetednapi Ad-
ventista Egyház Generálkonferenciája 
Operatív Bizottságának (ADCOM) arra, 
hogy az egyház nevében nyilatkozatokat 
tegyen? 

4)  Melyek a Generálkonferencia (GK) 
Ülésszakának, a GK Végrehajtó Bizott-
ságának és a GK Operatív Bizottságának 
(ADCOM) konkrét felelősségi-  és ha-
táskörei?  Jogosult-e az ADCOM taná-
csolni/nyilatkozatot kiadni a világegyház 
számára?

5)  Befolyásolta-e a Hetednapi Adventista 
Egyház immunizálással kapcsolatos ál-
láspontjának 2021-es megerősítését az 

Egyesült Államok kormányától kapott 
pénz, ideértve az adventista kórházaknak 
nyújtott Medicare és Medicaid kifize-
téseket, valamint az adventista oktatási 
intézményeknek nyújtott kölcsönöket és 
támogatásokat? 

6)  A Generálkonferencia figyelmen kívül 
hagyja-e az adventista egészségügyi üze-
netet? 

7)  A Hetednapi Adventista Egyház vallás-
szabadsági kérdésnek tekinti-e a meg-
előző egészségügyi intézkedéseket? Ha 
nem, miért nem? 

8)  Mi a Hetednapi Adventista Egyház ál-
láspontja az Egyesült Államok bibliai 
próféciákban betöltött szerepével kap-
csolatban? 

Az eredeti szöveg elérhetősége: https://
adventist .news/news/concerns-regar-
ding-covid-19-church-governance-and-li-
berty-of-conscience?fbclid=IwAR02cxlj-
GoVl3ee_z2GO9wBkDLmkwNa_RERofe-
9udJsrZfNhwCHJRFtp7U0 

Vigyázzunk egymásra! 

Dr. Ősz-Farkas Ernő 
ESZO vezető 

Dr. habil. Gáspár Róbert
egyetemi docens

Szegedi Tudományegyetem Általános 
Orvostudományi Kar Farmakológiai és 

Farmakoterápiai Intézet

ESZO Infó – 2022. április 28. 

A Hetednapi Adventista Egyházon belül jelentős vita alakult ki 
azzal kapcsolatban, hogy vajon oltassuk-e be magunkat, vagy sem. 
Krisztus imájának fényében, ahol azt olvassuk, hogy „mindnyájan 
egyek legyenek”, ez a helyzet tragikus. Az egyházak megosztot-
tak, a családtagok elidegenednek egymástól, barátságok mennek 
tönkre. Az egyház missziója akadályozott, és negatívan hat a világ 
felé folytatott evangelizációra is. Esetenként a pontatlan kijelenté-
sek tovább növelték ezt a megosztottságot. 

A közelmúltban többen megkérdőjelezték a Generálkonfe-
rencia Operatív Bizottságának (ADCOM) azon jogát, hogy az 
egyház nevében nyilatkozzon. Ezek a kritikus kijelentések alá-
áshatják az egyház tekintélyét, zavart kelthetnek és töréseket 
hozhatnak létre. A Generálkonferencia vezetése válaszokat kíván 
adni azokra a kérdésekre, melyeket az őszinte adventista hívők 
vetettek fel a közelmúltban. 

1) Mi a Hetednapi Adventista Egyház álláspontja a COVID–19 
oltás és az egyén lelkiismerete közötti kapcsolat ügyében? 
Az egyház megerősítő nyilatkozata („A Hetednapi Adventista 
Egyház COVID–19-re adott válaszának megerősítése”) egyér-

telműen kimondja, hogy mindenkinek joga van a Szentlélek által 
vezérelve, a saját lelkiismereti meggyőződése alapján dönteni. A 
nyilatkozat kimondja: „A Hetednapi Adventista Egyház tisztelet-
ben tartja minden egyén szabad választásának jogát, hogy felelős-
ségteljes döntéseket hozzon saját egészségével kapcsolatban. Mi-
vel a testünk a Szentlélek temploma, mi pedig Krisztuséi vagyunk 
a teremtés és a megváltás 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 egye-
sek állítják. Ez személyes döntés kérdése. Szilárdan hisszük, hogy 
a személyes meggyőződéssel kapcsolatos kérdésekben Isten Igé-
jének, a lelkiismeretünknek és megalapozott ítélőképességünknek 
kell vezetnie bennünket. A különböző lehetőségek mérlegelésekor 
azt is figyelembe kell vennünk, hogy a védőoltás előnyei túlmu-
tatnak önmagunkon, és elősegítik a helyi és a világszéles közösség 
egészének védelmét. Miután személyesen megvizsgálták a kérdés 
minden oldalát, mérlegelték saját egészségügyi helyzetüket, orvosi 
tanácsot kértek és imádkoztak, az egyéneknek az orvosukkal kon-
zultálva a lehető legjobb döntést kell meghozniuk.” 

Aggályok a COVID–19, az egyházkormányzás  
és a lelkiismereti szabadság kérdéskörében 

A Hetednapi Adventista Egyház Generálkonferenciájának tájékoztatója 
Silver Spring, Maryland, Egyesült Államok 2022. január 26. 
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A Hetednapi Adventista Egyház tiszteletben tartja minden 
egyes egyháztag azon jogát, hogy személyes meggyőződése, 
egyéni egészségügyi állapota és orvosi tanács alapján a lehető leg-
jobb döntést hozza meg egészségének megőrzése érdekében. 

2) Támogatja-e a Hetednapi Adventista Egyház azok lelkiis-
mereti szabadságát, akik úgy döntenek, hogy nem veszik fel 
a COVID–19 oltást?
Elismerjük, hogy egyes tagjainkban komoly aggodalmak vannak 
a COVID–19 elleni védőoltással kapcsolatban, és ha szüksé-
ges, állásuk elvesztésére is hajlandóak ahelyett, hogy az oltást 
beadatnák maguknak. Bár a Hetednapi Adventista Egyház ezt 
közegészségügyi kérdésnek tekinti, támogatást nyújtunk azon 
tagjaink számára, akik ezt másként látják. Tiszteletben tartjuk 
lelkiismereti meggyőződésüket, és a következő módokon igyek-
szünk segíteni nekik: 1) együtt imádkozunk velük azért, hogy 
Isten adjon valamilyen megoldást az előttük álló kihívásra; vagy 
2) munkáltatójuknak címzett személyes levél írásával. 

A 2021-es megerősítő nyilatkozat kimondja: „Tisztában va-
gyunk vele, hogy tagjainkban időnként személyes aggodalmak, 
sőt olyan lelkiismereten alapuló meggyőződések keletkeznek, 
melyek túlmutatnak az egyház tanításain és álláspontján. Ezek-
ben az esetekben az egyház vallásszabadsági vezetői mindent 
megtesznek annak érdekében, hogy személyesen, nem egyházi 
tisztégviselőként nyújtsanak támogatást és adjanak tanácsot, sőt 
alkalmanként segítsék is a tagokat saját személyes kérvényeik 
megírásában a munkáltatójuk vagy más személyek felé.” 

3) Van-e felhatalmazása a Hetednapi Adventista Egyház Ge-
nerálkonferenciája Operatív Bizottságának (ADCOM) arra, 
hogy az egyház nevében nyilatkozatokat tegyen?

A Generálkonferencia (GK) ötévente ülésezik, és a világszéles 
egyháztagság képviselteti magát rajta. Ez a testület felhatalmazza 
a Generálkonferencia Végrehajtó Bizottságát, hogy a nevében el-
járjon az ülésszakok közötti időben, hogy elősegítse Isten egyhá-
zának missziómunkáját, hatékonyan működtetve azt. A Végrehajtó 
Bizottság pedig konkrét felhatalmazást ad az Operatív Bizottságnak, 
ideértve a világszéles közösségnek szóló tanácsok kérdéskörét is. Ez 
az átruházott jogkör magában foglalja a nyilatkozatok, irányelvek 
és egyéb dokumentumok kiadását az egyház nevében, ha kezelést 
igénylő problémák merülnének fel. Az 1985 óta eltelt közel negy-
ven év alatt a Generálkonferencia több mint 75 különféle nyilat-
kozatot, irányelvet és egyéb dokumentumot adott ki közügyekkel 
kapcsolatban. Ezen anyagok három forrásból származhatnak: 1) a 
GK vezető tisztségviselőitől; 2) a GK Operatív Bizottságától; 3) a 
GK Végrehajtó Bizottságától. A Generálkonferencia által kiadott 
nyilatkozatok, irányelvek és egyéb dokumentumok listájából kide-
rül, hogy ezek körülbelül egyharmadát az Operatív Bizottság adta 
ki, ebből az elsőt 1994-ben, majd ezt követően számos további nyi-
latkozatot, irányelvet és egyéb dokumentumot tettek közzé, melyek 
olyan változatos témákat érintettek, mint pl. a Biblia tekintélye, a 
környezetvédelem vagy az emberi szexualitás kérdése. 

Sem a Generálkonferencia tisztségviselőinek, sem az Opera-
tív Bizottságnak nincs felhatalmazása arra, hogy megváltoztassa 
a Hetednapi Adventista Egyház Gyülekezeti kézikönyvét vagy az 
alapvető hitelveinket. Ilyen hatásköre egyedül a Generálkonferen-
cia Ülésének van. A GK tisztségviselői és az Operatív Bizottság 
változtatásra vonatkozó javaslatokat tehet az Éves Tanácsülésen 
vagy a GK Ülésszakán, valamint felhatalmazásuk van arra, hogy 
nyilatkozatot tegyenek az egyház nevében, ahogy az a közel 
negyvenéves történelmi tapasztalatból és az átruházott vezetői fe-
lelősségből egyértelműen következik. A GK Operatív Bizottsága 
hatáskörének csökkentése minden alacsonyabb szintű Operatív 
Bizottság tekintélyét aláássa, legyen az uniós, egyházterületi vagy 
divíziós szint. Az egyház szervezeti felépítésébe vetett bizalom 
kikezdése rendkívül súlyos dolog. Ellen White jelentőségteljes 

megjegyzést tett a szervezett munka fontosságára vonatkozóan: 
„Mondom nektek, testvéreim, az Úrnak szervezett testülete van, 
melyen keresztül végzi munkáját… Amikor valaki távol tartja ma-
gát (elhúzódik, eltávolodik) Isten parancsolattartó népének szerve-
zett testületétől, amikor emberi mércéje alapján kezdi mérlegelni 
az egyházat, és pálcát tör Isten egyháza felett, akkor tudhatjátok, 
hogy Isten nem vezeti őt. Helytelen úton jár” (Szemelvények E. G. 
White írásaiból. 3. kötet, 17–18, Advent Kiadó, 2010.). 

4) Melyek a Generálkonferencia (GK) Ülésszakának, a GK 
Végrehajtó Bizottságának és a  GK Operatív Bizottságának 
(ADCOM) konkrét felelősségi- és hatáskörei? Jogosult-e az 
ADCOM tanácsolni/nyilatkozatot kiadni a világegyház szá-
mára?
A Hetednapi Adventista Egyház képviseleti egyházkormányzás 
elvét követi, amely a Biblia és a Prófétaság Lelkének tanácsaiból, 
valamint a világszéles hitközösség működéséből származó gya-
korlati tapasztalatokból ered. A világegyház a Generálkonferencia 
Ülésszaka alkalmával szavaz az Alapvető Hitelvek és az Alkot-
mány és Alapszabály módosításairól, új uniók jóváhagyásáról, 
valamint a Gyülekezeti kézikönyvről és egyéb kérdésekről. A GK 
Ülése ezután annak Alapszabálya révén (XIII. cikk) felhatalmazza 
a GK Végrehajtó Bizottságát, hogy az ülések közötti időben az 
egyház ügyeit intézze. Ezután a GK Végrehajtó Bizottsága felha-
talmazza a GK Operatív Bizottságát (ADCOM), hogy a GK Vég-
rehajtó Bizottsága által megválasztott tagokkal, a számára kijelölt 
feladat- és hatáskörben végezze tevékenységét. 

A Generálkonferencia Alapszabályának XIII. cikk 1.b 
része így szól:

„XIII. CIKK – A GENERÁLKONFERENCIA VÉGRE-
HAJTÓ BIZOTTSÁGA 

b. A Generálkonferencia Végrehajtó Bizottságának joga van 
arra is, hogy kinevezéseket és megbízásokat adjon vagy vonjon 
vissza, bizottságokat, például operatív bizottságot jelöljön ki és 
meghatározza azok hatáskörét, hogy munkarendeket vizsgáljon fe-
lül, módosítson és dolgozzon ki, stratégiai terveket és programokat 
fogadjon el a világegyház számára, hogy a hatékony munkavégzés 
elősegítése érdekében alkalmazottakat vegyen fel, valamint, hogy 
megtegyen minden szükséges intézkedést, amely egyébként nem a 
Generálkonferencia Ülésszakának feladat- és hatáskörébe tartozik, 
hogy biztosítsa a világegyház folyamatos, hatékony működését 
küldetésének teljesítése érdekében.” 

A GK Operatív Bizottsága számos javaslatot dolgoz ki a GK 
Végrehajtó Bizottsága számára megfontolás céljából, de a GK 
Végrehajtó Bizottsága által megszavazott feladat- és hatáskör 
alapján a GK Operatív Bizottsága arra is felhatalmazást kapott, 
hogy azokkal a kérdésekkel foglalkozzon, amelyek kapcsán általá-
nos érvényű tanácsokkal és ajánlásokkal látja el a különböző egy-
házi egységeket. A következő szövegrész a GK Operatív Bizottság 
Feladat- és hatáskörében található, melyet a GK Végrehajtó Bi-
zottsága szavazott meg: „E. Általános adminisztratív kérdések, #1 
második rész”, amely azt mutatja, hogy a GK Operatív Bizottsága 
jogosult arra, hogy „...igény szerint általános érvényű tanáccsal 
lássa el a világegyház különböző szervezeti egységeit”, cselekvési 
hatáskörrel ellátva. A GK Végrehajtó Bizottsága által megszava-
zott, a GK Operatív Bizottságára vonatkozó Feladat- és hatáskör 
pontos megfogalmazása így szól: 

„E. Általános adminisztratív napirendi pontok 
»1. Egyéb meghatározott feladatok 1. Cselekvési 

felhatalmazás.« 
 Adminisztratív kérdések felmerülése esetén, 

valamint általános tanácsadás a világegyház 
szervezeti egységei számára, igény szerint.” 

A GK Operatív Bizottsága teljes mértékben tiszteletben tartja 
a GK Végrehajtó Bizottságának döntéseit, és ragaszkodik a GK 
Végrehajtó Bizottságának a GK Operatív Bizottsága számára 
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adott  utasításokhoz és az átruházott döntési jogkör keretihez, mi-
vel ez a bizottság szavazta meg a Feladat- és hatáskört, valamint 
adott felhatalmazást annak gyakorlására.  

A világegyház különböző szervezeti egységeinek nyújtott 
„tanácsok” és nyilatkozatok kapcsán a GK Operatív Bizottsága 
nagyon ügyel rá, hogy ne lépje túl a ráruházott hatáskörét. A 
GK Végrehajtó Bizottsága szavazza meg az általános érvényű 
egyházi szabályzókat, irányelveket és állásfoglalásokat. Ellenben 
a GK Operatív Bizottsága olyan „tanácsokat” nyújthat, amelyek 
az „általános érvényű tanáccsal lássa el a világegyház különböző 
szervezeti egységeit” megfogalmazás keretein belül esnek. A GK 
Operatív Bizottsága az évtizedek során számos, az egyház életét 
aktuálisan érintő témában adott ki nyilatkozatokat. Ezen állás-
foglalások széles körű konzultációt követően kerültek kiadásra, 
és tanácsként szolgálnak a világszéles egyház számára az éppen 
aggodalmat keltő kérdések kezelésében. 

5) Befolyásolta-e a Hetednapi Adventista Egyház immunizá-
lással kapcsolatos álláspontjának 2021-es megerősítését az 
Egyesült Államok kormányától kapott pénz, ideértve az ad-
ventista kórházaknak nyújtott Medicare és Medicaid* kifize-
téseket, valamint az adventista oktatási intézményeknek nyúj-
tott kölcsönöket és támogatásokat? 
Egyáltalán nincs semmiféle kapcsolat az adventista egészségügyi 
intézmények számára folyósított Medicare és Medicaid kifizetések 
és az egyház immunizálással kapcsolatos álláspontjának 2021-es 
megerősítése között, ahogy az egészségügyi vagy oktatási intéz-
ményekben dolgozó személyektől kapott tizeddel sem áll össze-
függésben. A kormány által az egészségügyi intézmények számára 
nyújtott Medicare és Medicaid kifizetéseket közvetlenül ezeknek 
az intézményeknek utalják a főként idős és gazdasági szempontból 
hátrányos helyzetű betegeiknek nyújtott szolgáltatásokért. Ezek az 
állami források nem a kórházaknak nyújtott adományok, hanem az 
elvégzett szolgáltatásokért fizetendő összegek. 

A GK Egészségügyi Osztályának egyetlen egészségügyi szak-
embere vagy más alkalmazottja sem kap személyre szóló vagy 
projektalapú finanszírozást sem gyógyszergyártó cégektől, sem 
egészségügyi intézményektől vagy más kormányzati – szövetségi 
vagy állami – forrásból. Az oktatási intézmények állami finanszí-
rozása vissza nem térítendő támogatások és kölcsönök formájában 
történik, amelyeket a hallgatók számára biztosítanak, hogy rendel-
kezzenek a felsőoktatási képzettségük megszerzéséhez szükséges 
pénzügyi eszközökkel. Ezek az állami támogatások és kölcsönök 
nem az iskoláknak nyújtott adományok, és semmilyen hatással 
nincsenek a Hetednapi Adventista Egyház költségvetésére vagy 
az egyház által hozott döntésekre. 

6) A Generálkonferencia figyelmen kívül hagyja-e az adven-
tista egészségügyi üzenetet?
A COVID–19 világjárvány során a Hetednapi Adventista Egyház 
szándékosan és találóan népszerűsítette az adventista egészség-
ügyi üzenetet az egész világon, különösen a holisztikus egész-
séges életmódot, amely elsődlegesen az egészség megőrzésén 
és a megfelelően működő immunrendszer fenntartásán alapszik. 
Az egyház ugyanakkor bátorította és támogatta a betegségmeg-
előzésre irányuló általános közegészségügyi intézkedéseket, mint 
pl. a távolságtartást, a szakszerű maszkhasználatot, a kézmosást, 
szükség szerint az önkéntes karantént és a felelős oltakozást. Ez 
a megközelítés az életmódot és a népegészségügyi intézkedéseket 
egyaránt magába foglalja, nem pedig egyiket vagy másikat követi. 

7) A Hetednapi Adventista Egyház vallásszabadsági kérdésnek 
tekinti-e a megelőző egészségügyi intézkedéseket? Ha nem, mi-
ért nem?
A Hetednapi Adventista Egyház hosszú múltra tekint vissza a 
lelkiismereti szabadság védelmének kérdésében, különösen a 

Biblia tanítása szerinti hetedik nap, a szombat megtartásával 
kapcsolatos vallási meggyőződés esetében. Ezen felül az egy-
ház felismeri a Biblia próféciáiból, hogy a jövőben lesz egy ren-
delet, amely arra szólít fel mindenkit a földön, hogy válasszon 
Isten pecsétjének és a fenevad bélyegének felvétele között (lásd 
Jelenések 14:9–10; lásd még a következő kérdés-válaszban). A 
jelenlegi COVID–19 eljárásrend nem az a rendelet, amelyről a 
Jelenések könyve beszél. 

A lelkiismereti szabadság védelme mellett a Hetednapi Ad-
ventista Egyház nagy múltra tekint vissza a felelős oltakozás 
támogatásában. Misszionáriusaink évtizedek óta kapnak himlő-, 
tífusz- és diftéria elleni oltást. A hetednapi adventisták történel-
mileg támogatták a közegészségügyi politikát és a védőoltásokat, 
ezért nem hiszünk abban, hogy ez teológiai vagy vallásszabadsági 
kérdés lenne az egyház számára. Az immunizálásról szóló nyilat-
kozatot 2015 áprilisában közöltük, jóval a COVID megjelenése 
és az oltás kérdésének átpolitizálódása előtt. A 2021-ben kiadott, 
frissített dokumentum követi az egyház oltásokat támogató, rég-
óta fennálló gyakorlatát. De ahogy azt korábban kifejtettük, ezen 
álláspont nem cáfolja, hogy a COVID védőoltás személyes megy-
győződésük miatt lelkiismereti kérdés, és ezáltal vallásszabadsági 
kérdés is lehet egyes egyháztagok számára, azonban a 2021-es 
megerősítő dokumentum elismeri a személyek szabad választását, 
és tanácsadást biztosít azok számára, akik ezt vallásszabadsági 
kérdésnek tekintik. 

8) Mi a Hetednapi Adventista Egyház álláspontja az Egyesült 
Államok bibliai próféciákban betöltött szerepével kapcsolat-
ban?
A Hetednapi Adventista Egyház a kezdetektől fogva az Egyesült 
Államokkal azonosítja a Jelenések könyvének második feneva-
dát, amely a bárányhoz hasonlóan, két szarvval emelkedik ki a 
földből. A profetikus forgatókönyv alapján úgy gondoljuk, hogy 
a tengerből feljövő fenevad (a pápaság) és a földből feljövő fene-
vad (az Egyesült Államok) egyesül a gonosz szövetségében, hogy 
kényszerítsék és korlátozzák a lelkiismereti szabadságot, így senki 
sem fog tudni venni vagy eladni semmit, amíg fel nem veszik a 
fenevad bélyegét (Jelenések 13:13–17). A prófécia felfedi, hogy 
ennek a végső konfliktusnak a középpontjában Isten törvénye áll 
majd. Éles ellentét lesz azok között, akik a Teremtőt imádják, és 
azok között, akik a fenevadat. A szombat lesz az Isten tekintélye 
feletti végső harc középpontjában. Korlátozni fogják a vallássza-
badságot. Megtagadják a lelkiismereti szabadságot. Ez az idő még 
nincs itt, de hamarosan eljön.
 
Lelkipásztori felhívás 
Jézus kijelenti: „gyümölcseikről ismeritek meg őket” (Máté 7:20). 
Milyen gyümölcsei vannak a Hetednapi Adventista Egyházzal 
szembeni jelenlegi kritikáknak? Néhány tag már felkereste a lel-
kipásztorát, és tájékoztatta, hogy az Adventista Egyház elhagyását 
fontolgatják. A kétkedés kinyilvánítása megosztotta az adventista 
gyülekezeteket és nagy mértékben elvonta figyelmüket  az egyház 
küldetéséről. Ellen White így figyelmeztet bennünket: „Ha az em-
berek azt állítják, hogy üzenetet kaptak Istentől, de ahelyett, hogy 
fejedelemségek és hatalmasságok, és e világ sötétségének uralko-
dói ellen harcolnának, fegyvereiket az egyház katonái ellen for-
dítják, óvakodjatok tőlük. Nem hordozzák a mennyei megbízást. 
Isten nem bízott rájuk ilyen munkát. (Testimonies to Ministers. 22. 
o.). A Szemelvények E. G. White írásaiból (Advent Kiadó, 2000.) 
2. kötet 72. oldalán pedig hozzáteszi: „Az Úr világossága szerint 
sokan fogják majd azt vallani magukról, hogy különleges tanítást 
kaptak Istentől. Kísérletet fognak tenni mások vezetésére és félre-
értett kötelességérzetből olyan munkába kezdenek, melyet Isten 
soha nem bízott rájuk. Ennek eredménye zűrzavar lesz. Keresse 
mindenki nagyon komolyan Istent, hogy személyesen megérthes-
se akaratát.” 
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A legitim egyházi szervekkel szembeni alaptalan támadások 
az Isten végidei egyházába vetett bizalom hiányából adódnak. 
Ezek aláássák a Generálkonferencia, az összes divízió, az uniók, 
az egyházterületek, de még a helyi gyülekezetek legitimitását és 
tekintélyét is. Ezek hatása bizalomvesztés lehet, amely az egyház 
elhagyását, független istentiszteleti csoportok megszervezését, 
vagy olyan szakadár mozgalmak születését eredményezheti, ame-
lyek az egyházat hitehagyónak látják. A mennyei tanács világos: 
„Nem léphetünk le az Úr által készített alapokról. Nem léphetünk 
be semmilyen új szervezetbe, mert az egyenlő lenne az igazság el-
hagyásával” (Szemelvények. 2. kötet, 390. o.). Isten célja az, hogy 
tiszteljük egymás döntéseit, még ha nem is mindig értünk egyet 
velük, és támogassuk egymást Krisztus testének tagjaiként. Krisz-
tus iránt elkötelezetten, egymással törődve egyesüljünk, válaszol-
va Krisztus egységért mondott imájára (János 17), és összponto-
sítsunk együtt az Ő küldetésére, hogy hirdessük az evangéliumot 
a föld végső határáig. 

Eljön majd az idő, amikor a Jelenések 13-ban leírt rendelet tel-
jes érvényű lesz, és senki sem vehet vagy adhat el. Akkor kis cso-

portokban, félreeső helyeken találkozunk majd, de ez az idő még 
nem jött el. Isten arra hív minket, hogy az örökkévaló evangélium 
hirdetésére összpontosítsunk, a hármas angyali üzenet fényében, a 
föld végső határáig (lásd Máté 24:14, Jelenések 14:6). 

Isten végidei népének küldetése az, hogy felkészítse ezt a 
bolygót a Megváltó közeli eljövetelére. A hetednapi adventistákra 
lett bízva az utolsó figyelmeztetés a világ számára. „Nékik adatott 
a legünnepélyesebb üzenetet magába foglaló munka az első, má-
sodik és harmadik angyal üzenetének hirdetése. Nincs nagyobb 
fontosságú munka. Semmi más nem kötheti le figyelmünket” (Az 
utolsó napok eseményei. 45. o., Advent Kiadó, 1993.). Összpon-
tosítsunk egységben a hármas angyali üzenet hirdetésére a föld 
végső határáig, készülve Jézus eljövetelére. Az Ő szeretete, ke-
gyelme és ereje töltse be életünket, hogy fogadhassuk a kései esőt, 
hallhassuk a hangos kiáltást és láthassuk Jézust eljönni a felhőkön, 
hogy hazavigyen minket. 

(Fordította: Ócsai Boldizsár,  
az ESZO megbízásából: 2022.04.27.) 

2022. május 12. 

Jó illattétel – veszélyes  
A füstölők használata veszélyes lehet egy ta-
nulmány szerint. Habár továbbra is népszerű-
ek a különféle lakásban égetett füstölőrudak, 
kiderült, hogy szabad gyököket képeznek, 
gyulladást okozhatnak és károsíthatják a lég-
zőrendszert, a szív- és keringési rendszert, 
valamint a vesét is. Emellett szem- és bőrir-
ritációt, illetve idegrendszeri problémákat is 
okozhatnak, sőt, rákkeltő hatásuk sem zár-
ható ki. (Lásd https://www.dovepress.com/
the-adverse-impact-of-incense-smoke-on-hu-
man-health-from-mechanisms-to-peer-re-
viewed-fulltext-article-JIR)
 
Májgyulladás járvány? 
Májgyulladás veszélyezteti a 16 év alatti gye-
rekeket, már Romániában is találtak beteget. 
A májgyulladást valószínűleg egy adenovírus 
okozza, a jelen ismereteink szerint nincs köze 
sem a koronavírushoz, sem pedig a klasszi-
kus hepatitisz vírusokhoz. A legtöbb esetben 
a betegek állapota rendeződik, de számos 
esetben előfordult, hogy a gyerekek májátül-
tetésre szorultak. (Lásd https://www.hazipa-
tika.com/napi_egeszseg/fertozo_betegsegek/
cikkek/akut-hepatitisz-fertozes-gyerekek-
nel-amit-eddig-tudunk)
 
Vírus vakság 
A WHO szerint nem lenne szabad enged-
ni az éberségből a koronavírussal szemben, 
mivel jelenleg a tesztelések és a követés 
nagyarányú visszaesésével a világszerve-
zet kezd „vakká” válni a vírus terjedését 
illetően, ugyanakkor továbbra is fennáll a 
veszélye újabb, veszélyes variánsok kiala-
kulásának. (Lásd https://www.portfolio.hu/
gazdasag/20220426/koronavirus-egyre-ke-
vesbe-lat-tisztan-a-who-541453)

A magányosság veszélye  
A magányosság egészségügyileg is veszé-
lyes, a magányos emberek könnyebben kap-
nak érrendszeri és hangulati betegséget és 
magasabb a halálozási kockázatuk. A pontos 
ok-okozati összefüggés egyelőre nem ismert, 
de minden bizonnyal köze van a pszichés 
háttéren kialakuló megbetegedési mecha-
nizmusokhoz. (Lásd https://www.frontiers-
in.org/articles/10.3389/fnint.2022.729621/
f u l l ? u t m _ s o u r c e = a d & u t m _ m e d i -
um=fb&utm_campaign=ba_sci_fs_fnint)
 
Kínában betöréssel védekeznek  
Kínában egyre durvább módon próbálják 
megfékezni a COVID–19 járvány terjedé-
sét, de nem oltással, hanem karanténnal. 
A legújabb hírek szerint a hatóságok szó 
szerint betörnek a családokhoz, hogy fer-
tőtleníthessék a lakásokat. Az alkalmazott 
korlátozások szinte elviselhetetlenek a sang-
haji lakosságnak. (Lásd https://index.hu/

kulfold/2022/05/10/sanghaj-kina-fertotleni-
tes-jarvany/) 

A terhes nők és az mRNS 
Beigazolódott, hogy a várandós nők COVID 
oltása mRNS vakcinával jelentősen csökken-
ti az anyák halálozását és szintén csökkenti 
a halva születések számát. Emellett semmi-
lyen, a terhességet vagy a születendő mag-
zatot befolyásoló mellékhatást nem találtak. 
A következtetéseket közel 120 ezer beoltott 
várandós nő adatai alapján vonták le. (Lásd 
https://www.nature.com/articles/s41467-022-
30052-w)
 
Vigyázzunk egymásra! 

Dr. Ősz-Farkas Ernő  
ESZO vezető 

Dr. habil. Gáspár Róbert
egyetemi docens

Szegedi Tudományegyetem Általános  
Orvostudományi Kar Farmakológiai  

és Farmakoterápiai Intézet

ESZO Infó – Járványaktualitások 

Olvassuk együtt!
Ellen White élettörténetének olvasását tovább folytatjuk. A következő részben a White 
család életét leíró rész következik. Házasság, problémák, anyaság, gyász, anyagi gondok; 
csupa olyan élethelyzet, amivel a mai nők és családok is küzdenek.

Hogyan tudott a White házaspár teljes odaadással szolgálni az Úrnak és családi éle-
tet élni?

George R. Knight: Ellen White mindennapjai c. könyv második részét, a 67–99. ol-
dalig olvassuk együtt.

A könyv megvásárolható az Advent Kiadóban.
Bodnár Zsóka

Női Szolgálatok Osztálya

P r o g r a m a j á n l ó
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– Miért döntöttél úgy, hogy a bőséges 
adakozáson felül fizikailag is támogatod 
a szükségben lévőket és részt veszel az 
adományok kijuttatásában is?
– Több dolog is késztetett erre: az első 
tény, ami a szolgálatom mozgatórugója, az 
az adventista testvéreimhez való kötődés 
és az irántuk érzett szeretet.

Négy alkalommal vettem részt a ki-
szállításban: első három alkalommal 
Munkácsra fuvaroztam; a negyedik al-
kalommal pedig Munkácstól 800 km-re, 
Bucsára (a Bucsai Adventista Egyetem 
részére) és Kijevbe (a Hetednapi Adven-
tista Egyház Kijevi, 1 számú gyülekezete 
részére) – Bíró Róbert lelkésztestvérünk-
kel és László Sándor (Erdélyben élő) 
testvérünkkel együtt – vittünk segélyt. E 
szállítmány tartalma (5 db áramfejlesztő, 
20 db mobil gáztűzhely, tartós élelem, 
tisztálkodási termékek, lámpák, gyertyák, 
elemek) a Hetednapi Adventista Egyház 
Dunamelléki Egyházterülete által meg-
szervezett adománygyűjtés hatására beér-
kezett adományoknak, a Nemesvámoson 
megrendezett segélykoncert bevételének, 
a Nemesvámosi Önkormányzat adomá-
nyának, a Neeka Ukrajna és a Neeka 
Hungary adományainak, az ADRA köz-
reműködésének, a bőkezű magánadomá-

nyozóknak és a lelkes önkéntesek munká-
jának köszönhető. 

Amit az utam során tapasztaltam, az 
még több segítségnyújtásra ösztönöz, mi-
vel láttam, hogy a testvéreink 70%-a nélkü-
löz, hisz nincs munkájuk, a megélhetésük 
igen nagy veszélyben van. Csak egy példát 
említek: egyik kijevi testvérnek – aki több 
helyszínre elvitt engem – két szakmája is 
van (idegenvezető és építészmérnök), de a 
jelenlegi állapot miatt nem tud dolgozni, és 
egyáltalán nincs bevétele.

– Melyik volt a legnehezebb 
utad, és milyen szempont-
ból? Volt-e olyan tapasz-
talatod, amire megterhelő 
visszagondolnod?
– Május 5-én indultam és 10-
én értem vissza a negyedik 
utamról, de nem a fizikai fá-
radtság viselt meg. Számom-
ra érzelmileg volt megter-
helő, hisz saját szememmel 
láttam azokat a helyszíneket, 
ahol embertársaink szenved-
tek, vagy életüket vesztették. 

Voltam a Bucsai Egyetem alagsorában 
lévő, 100 négyzetméteres pincehelyiség-
ben, ahol 150-200 testvér és más feleke-
zeti tagok találtak menedéket a bombák és 
rakétalövések elől, több mint 1 hónapon 
keresztül. Jártam a Bucsától 20 km-re fek-
vő Borodyanka településen, ahol a rakéta-
támadások során 8-10 emeletes épületeket 
lőttek ki, ahol 1 sorházban 15-20 lakást 
egyszerre, 1 rakétával lőttek ki.

Félelmet és bizonytalanságot kelte-
nek a hírek, ugyanakkor Ukrajna nyugati 
részén áthaladva nemigen éreztük, hogy 
háborús területen voltunk, egészen Kijev 
határáig. Itt már sajnos kiégett tankokat 
láttunk az utak szélén, számos raktár-
épület leégve, lerombolva, az úttesten a 
gránátok becsapódásainak nyomai látha-
tóak. A bucsai gyilkosságok helyszínét is 
láttuk, ahol egy éjszaka alatt 100 tankot 
lőttek ki (ez ugyanakkor összesen 300 ka-
tona életének elvesztését is jelenti), ahol 
1,5 km hosszú úton romhalmazok és ro-
mos házak láthatók – itt csak 5 vagy 6 ép 
házat láttunk összesen.

Felettébb szomorú lettem, amikor tu-
datosult bennem, hogy a megélhetési lehe-
tőségek hiánya mellett a víz-, gáz-, villany-
számlákat (bár nagyon tudatosan spórolnak 
mindennel) ugyanúgy ki kell egyenlíteni, 
mint a háború előtt, holott jelenleg 10 fő-
ből 7-nek nincs munkahelye. Az alapvető 
élelmiszerek általában megvásárolhatóak, 
de nagyon drága minden. 

A szűkös megélhetésre 60 000-70 000 
Ft/hó/fő szükséges, így ez a bevétel nélküli 

A testvéreimhez való kötődés  
és szeretet motivál
A szomszédos Ukrajnában kirobbant háború kezdete óta 27 kamion 
mennyiségű segélyszállítmányt vittünk ki Kárpátaljára. A szállí-
tást és a koordinációt a NEEKA Alapítvány végzi, az adományok 
külföldi és hazai felajánlásokból, valamint az egyháztagok és 
további adakozók anyagi támogatásából megvásárolt élelmiszerből, 
gyógyszerekből, matracokból, ágyneműkből állnak.

A külföldi adományokat a németországi Osthilfe Alapítványtól 
(aki a kinti munkát koodinálja), a hollandiai Surya szervezettől,  
valamint az osztrák ADRÁ-tól és gyülekezetektől kapjuk. Az adományok kiszállításá-
ban számos önkéntes vállal különböző feladatokat: bevásárlás, rakodás, fuvarozás, 
adminisztráció, raktározási feladatok.

Apa László testvérünket, a Hetednapi Adventista Egyház Budapest, Práter utcai 
Gyülekezetének tagját kérdeztem az önkéntesként végzett humanitárius munkáról, 
melyet a háború áldozataiért vállal.

A felső két képen: Borodyanka romjai és 
romos épületei

Balra: A szállítmány lerakodása Bucsán

Lent: A segélyek szortírozása Bucsán
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Pályázati felhívás
Az ASI Magyarország Egyesület idén ta-
vasszal 16. pályázatát hirdeti meg. Az egye-
sület tagjai olyan laikus testvérek, akik vall-
ják és gyakorolják az adventista elveket, 
vagy az üzleti életben, vagy saját vállalko-
zásukban dolgoznak, vagy egy szakma el-
ismert képviselői, vagy önfenntartó szerve-
zetek delegáltjai. Az egyesület elkötelezett 
a magyar adventmű támogatására, kiemelt 
feladatának tekinti a missziómunka, az ifjú-
sági munka és az adventista identitástudat 
erősítését és olyan programok támogatását, 
melyek beilleszkednek a gyülekezetekben 
folyó missziós munkába, és a vírus által 
megváltoztatott helyzethez illeszkednek 
(internetes evangelizáció stb.).

Keressük azokat a tevékenységeket, 
terveket, amelyek a fenti kritériumoknak 
megfelelnek és szeretnénk ezek közül több 
projektet 2022–2023. évben anyagi lehető-
ségeinknek megfelelően támogatni.

1. A kifizetések módja: A kifizetések alap-
jai a pályázatban szereplő mérföldkövek. 
A kifizetések módja minden esetben utófi-
nanszírozás. A támogatott személy az általa 
megadott kifizetési állomásokra (mérföld-
kövekre) meghatározott támogatásra akkor 
jogosult, ha a mérföldkő teljesülését, az 
adott szolgáltatás vagy áru beszerzését iga-
zolni tudja. Az igazolás a tárgyi beszerzés 
teljes értékére, nem csupán a támogatott 

részre vonatkozik. A mérföldkőtámogatá-
sok kifizetése csak a pályázatban megadott 
időpontban, vagy az után történhet (legké-
sőbb 2023.10.30.), az egyesület finanszíro-
zási programjához illeszkedő időpontban. 
A támogatott projektek megvalósítása 
2022.09.01. és 2023.09.31. között törté-
nik. A támogatásokat az igénylő szervezet 
bankszámlájára utaljuk át.

A beszerzések igazolásához a támo-
gatott szervezetnek rendelkeznie kell a 
beszerzett áru vagy megrendelt szolgálta-
tás eladója által készített számlákkal, me-
lyek a támogatott szervezet (a pályázatban 
megjelölt alapítvány, gyülekezet/egyház 
stb.) nevére lett kiállítva. A bizonylatokkal 
a Pályázó igazolja a projekttel kapcsolatos 
kiadásokat.

A bizonylatok másolatait a mellékelt és 
kitöltött Támogatáslehívó űrlappal együtt 
kell eljuttatni az egyesület címére, kézí-
rással és pecséttel igazolva azok hitelessé-
gét. Ezt követően az egyesület a szervezet 
bankszámlájára utalja át a támogatást.

2. A támogatás feltételei: Az egyesület fo-
lyamatosan ellenőrzi a támogatott projek-
tek megvalósulását. Az egyesület által az 

ellenőrzésre kinevezett személyt kérésére 
minden rendelkezésre álló információval és 
eszközzel támogatni kell, hogy figyelem-
mel kísérhesse a projektek megvalósulását. 
A projekttel kapcsolatos marketinganya-
gok, kiadványok mindegyikén fel kell 
tüntetni az ASI, mint támogató logóját. 
A logót kérésre e-mailben küldjük el.

A projekt végére az egyesület képes 
beszámolót vár a projekt megvalósulásáról, 
a projekt által elért eredményekről. Ezek 
részben az ASI találkozón, részben pedig 
az ASI hírlevelében és honlapján lesznek 
bemutatva. Az utolsó kifizetés feltétele a 
beszámoló beérkezése az ASI-hoz (elekt-
ronikusan, e-mailben).

A pályázatokat 2022. augusztus 15-ig vár-
juk írásban a csengei.karoly@asi-hun-
gary.org elérhetőségre vagy a következő 
címre: Csengei Károly 1149 Budapest, 
Bíbor út 5. fsz. 1.

A pályázatok kitöltéséhez szükséges 
részletes adatlapok letölthetőek a www.
asi-hungary.org és a www.adventista.hu 
honlapokról. A pályázati idő alatt fel-
merült kérdésekre szívesen válaszolunk, 
ezeket a csengei.karoly@asi-hungary.
org e-mail címre várjuk.

Budapest, 2022. május 16.

Csengei Károly
ASI Magyarország Egyesület

Az  ASI  Magyarország  Egyesület   fe lhívása

időszak  nagyon nehéz a többtagú, több-
gyermekes családok esetében.

– Mindannyian tapasztaltuk már, hogy 
egy-egy szolgálat során mi is feltöltő-
dünk, gazdagodunk lelkiekben. Bár há-
ború-sújtotta területen jártál és megvi-
selt sorsú embertársainkkal találkoztál, 
talán mégis volt pozitív tapasztalatod, 
felemelő élményed. Megosztanád az ol-
vasókkal?
– Mindig örömöt okozott, amikor a segély-
szállítmányt átadtuk, hisz nagyon hálásan 
fogadták az adományokat. A holland ado-
mányok közül az egyik dobozt ott bontot-
ták fel előttünk, ebben kis gyerekrajzok is 
voltak: holland gyerekek rajzai az ukrajnai 
gyerekek részére. Ez nagyon megható volt 
és nagyon örültek a felnőttek is e figyel-
mességnek és kedveskedésnek! Szívből 
köszönték mindazt a lelki támaszt, amit 
sokszor tapasztaltak a megpróbáltatások 
idején.

– Van-e olyan üzeneted az AdventInfo 
olvasóinak, amit fontosnak tartasz itt 
közölni? 
– Ha valamikor szükség volt arra, hogy 
lelkiekben testvéreink mellé álljunk, akkor 
most még nagyobb szükség van erre. Azt 
tapasztaltam, hogy a tárgyi adományozáson 
túl nagyon kell a lelki támogatás is. Sokat 
jelentett számukra az, hogy elmentünk hoz-
zájuk, ott voltunk és meghallgattuk őket. 
Megérkezésünk után örömmel fogadtak és 
elmondták a velük történteket, órákig me-
séltek, mi pedig meghallgattuk őket. Annyi 
mindent meg akartak osztani velünk, hogy 
órákig nem jutottunk szóhoz. E viszontag-
ságos időkben nagy erőt merítenek abból 
a tudatból és bizonyosságból, hogy Jézus 
nagy családjához tartoznak.

Köszönöm László testvérünknek, hogy 
megosztotta velünk gondolatait, köszönjük 
minden önkéntes áldozatkész szolgálatát, a 
nélkülözőknek és az ADRÁ-nak nyújtott 
sok segítséget. 

Foglaljuk mindennapi imáinkba a 
háborús zónákban élőket, a sérülteket, a 
szenvedőket, kiváltképpen a kisgyermekes 
családokat és azokat, akik magányosan 
küzdenek a túlélésért.

„Ha odaadod utolsó falatodat az éhe-
zőnek, és az elepedt lelkűt megelégíted: 
feltámad a setétségben világosságod, és 
homályosságod olyan lesz, mint a dél. És 
vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti 
lelkedet a nagy szárazságban is, és csontja-
idat megerősíti, és olyan leszel, mint a meg-
öntözött kert, és mint a vízforrás, amelynek 
vize el nem fogy” (Ézs 58:10–11).

Lőrincz Melinda
ADRA munkatárs
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– Kedves Jutka, beszélgessünk először ki-
csit a gyermekkorodról, kamaszéveidről!
– Nekem egy igazán szép, nyugodt, bizton-
ságos, békés gyermekkort adott a jó Atya. 
Budapestre születtem, de a nyaraimat vidé-
ken tölthettem a nálam másfél évvel idősebb 
nővéremmel együtt. A szüleim nagyon ked-
ves emberek voltak, szépen éltek. Mivel igen 
keményen dolgoztak, sok időt töltöttünk a 
nagymamáinkkal. Volt egy ceglédi és egy bu-
dapesti nagymamám. Utóbbi tanítónő volt, és 
nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy figyeljen 
a nevelésünkre; a gondoskodáson túl a testvé-
remmel együtt a jellemünket is formálgatta. 
Tanulni nagyon szerettem, és a nagymamám 
irányítása alatt könnyen, és gyorsan tanultam. 
A tanulás mellett sportoltam is, 11 éves ko-
romtól 21 éves koromig, mintegy tíz éven 
át kosárlabdáztam. Meggyőződésem, hogy a 
sport, a testmozgás nagyon fontos az egész-
ségünk megőrzése szempontjából, és bizony 
önfegyelemre is nevel. A kosárlabdázás során 
csapatjátékot is tanultam: hogyan kell össze-
dolgozni, egymásra figyelve, egymást segítve 
jó eredményeket elérni. A junior válogatott-
ságba is belekóstoltam, de aztán mivel nem 
voltam eléggé magas, ezen a vonalon nem 
mentem tovább. Úszni is nagyon szeretek, de 
ezt csak amatőr szinten művelem.

– Nagyon kíváncsian hallgatom, ha elmon-
dod, miként kezdett vezetni a jó Isten.
– Ha szívesen meghallgatod, több tapaszta-
latot is elmondok, nagyon szeretem ezeket 
felidézni, hiszen a jó Isten ezáltal szólított 
meg, és emelt ki a „pogány világból”. Ezeket 
gyerektörténetként is el szoktam mondani. A 
szüleim korábban nagyot csalódtak a papok-
ban, ezért nem voltak gyakorló hívők, így tő-
lük materialista szemléletet kaptam. Viszont, 
a nagymamáim, mindketten hívők voltak, és 
ők – ha nem is nyíltan, mert azt ugye, nem 
lehetett a szüleim miatt – óvatosan válogatott 
szavaikkal és életpéldájukkal mégis bemu-
tatták nekem az Istenbe vetett hitet. 14 éves 
voltam, amikor az első tapasztalatom történt, 
egy balatoni nyaralás alkalmával. Kaptam a 

szüleimtől egy órát, ami nagyon értékes volt 
számomra, és elvesztettem, valahogy leesett a 
karomról. Nem találtam, és nagyon szomorú 
voltam – akkor mondtam el egy akaratlan fo-
hászt az Isten felé. Nem sokkal ezután a Ba-
laton partján sétáltam, amikor egy ismeretlen 
fiú a parti kövek közül éppen akkor emelte ki 
a kissé vizes órámat. Kérdezte, hogy ez kié, és 
én rögtön mondtam, hogy az enyém, ő pedig 
elhitte, és visszaadta. Ez az élmény nagyon 
megmaradt bennem. Egy másik balatoni em-
lékem már későbbről való, 19 éves koromból. 
Balatonfüreden, táborban voltunk, és az egyik 
kosárlabdaedzés után egyedül mentem úszni. 
Már távol voltam a parttól, amikor begörcsölt 
a vádlim, de úgy igazán. Még rá sem eszmél-
tem, hogy mekkora bajban vagyok, amikor 
megszólalt a hátam mögött egy hang, egészen 
közel hozzám: „Segíthetek?” Egy ismeretlen 
férfi szólt hozzám egy vitorlásról, és pillana-
tok alatt felhúzott a hajóra, majd kivitt a partra. 
Megmentette az életemet! Eltűnt, soha többé 
nem láttam. Két évvel később újabb csoda tör-
tént velem, ez is a vízhez kötődik. 21 éves vol-
tam, amikor első fizetésemből egy barátnőm-
mel együtt nagy útra vállalkoztunk: Dubrov-
nikban töltöttünk 17 napot. Nagyon vékonyan 
jöttünk haza, mert a szállást kifizettük ugyan, 
de az étkezésre nagyon kevés pénzünk maradt. 
Ez akkor nem számított, gyönyörű volt a ten-
ger! Minden nap sokat úsztam az öbölben – a 
barátnőm nem tudott úszni, ő csak napozott –, 
legtöbbször rengeteg volt a fürdőző. Ezért is 
csodálkoztam az egyik nap, hogy senki sincs, 
teljesen üres volt az öböl. Annál jobb, senkit 
sem kell kerülgetnem – gondoltam magam-
ban, és úsztam egy jót. Már messze jártam a 
parttól, amikor arra lettem figyelmes, hogy 
egy férfi torkaszakadtából kiabál utánam. 
Nem hagyta abba a kiabálást, minden nyel-
ven próbálkozott, ami csak eszébe jutott, mire 
végül a német szavaiból megértettem, hogy 
cápa van az öbölben. Én akkor, valószínűleg 
minden rekordomat megdöntve úsztam ki a 
partra, a saját árnyékomat is cápának láttam. 
Amikor lehiggadtam, a férfi megmutatta ne-
kem az újságcikket arról, hogy előző nap egy 

német fiú valahogy átmászott a cápahálón, és 
éppen felénk, a szabadstrand felé úszott, ami-
kor megtámadta egy éhes cápa, és ez a cápa 
pedig még mindig itt tartózkodott. Ezért nem 
volt egy fürdőző sem ekkor az öbölben.

Ezek a tapasztalatok mélyen bennem 
maradtak, de egészen 30 éves koromig nem 
kötöttem ezeket az élményeket a jó Isten 
gondviseléséhez. Ekkor még úgy gondolkod-
tam, hogy csak a vallásosan nevelteknek és 
a gyengéknek van szükségük Istenre, hogy 
legyen valami kapaszkodójuk. De én ekkor 
még nem hittem abban, hogy létezik az Isten. 

Aztán hirtelen történt valami. Az egyik 
unokatestvérem akkoriban tért meg: katoli-
kusból lett adventista. Ő elsődleges „misz-
szióterületének” tekintett engem, böjtölt és 
imádkozott értem. Korábban adott egy szom-
batiskolai tanulmányt, és csak annyit kért, 
hogy mindennap olvassam el a Bibliából a 
reggeli dicséret szövegeit. Félretettem a leckét, 
hogy erre nekem nincs időm – akkor éppen 
a Belkereskedelmi Minisztériumban dolgoz-
tam és a munka mellett szakközgazdásznak 
tanultam az egyetemen. Közben neveltem 
a kisfiamat, az akkor 6 és fél éves Zsoltikát. 
1982. április első szombatján este várható volt, 
hogy jön az unokatestvérem és nem akartam, 
hogy szomorú legyen, ezért szombat délelőtt 
mégis a kezembe vettem a tanulmányt és a 
Bibliát is. Elkezdtem olvasni, és annak elle-
nére, hogy egyáltalán nem ismertem a Bibliát, 
szinte majdnem mindig rányitottam a keresett 
igehelyekre. Biztosan ott volt mellettem az 
angyalom, akiről persze még nem is tudtam, 
hogy létezik. A reggeli dicséretben az utolsó, 
még elolvasott ige előtt ez a felszólítás állt: 
„Beszélgess Istennel!” Magamban gondoltam, 
hogy „Én beszélgetnék Vele, de hol van?” Fel-
álltam, de még két lépést sem tettem, amikor 
nagyon messziről sok apró hangrészecskék 
érkeztek a fejembe, és belül összeállva mint-
egy sztereóban gyönyörű, bársonyos hangot 
hallottam, olyan otthonos volt: „ÉN ITT VA-
GYOK!” Megdöbbentem. Rögtön megszólalt 
az ördög hangja is, akiről szintén nem tudtam, 
hogy létezik: „Deák, te megbolondultál! Fél 

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

Isten hangja szól

Dr. Deák Judit…             …és unokái, Hanna és Maja

Cikksorozatunk célja, hogy minél több 
lelkészfeleség, lelkészcsalád történetét  
megismerjük, élettapasztalataikból erőt 
merítsünk. Deák Judit örömmel osztja  
meg kérésünkre történeteit. Én magam  
hihetetlenül feltöltődtem a két órahossza 
alatt, amíg beszélgettünk, bízom benne, 
hogy a kedves olvasónak is áldást  
fognak jelenteni az alábbi sorok.
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órát olvasod a Bibliát, és már hallucinálsz!” 
Kiléptem az előszobába, amikor a nagyma-
mám szinte futva jött felém, és megkérdezte: 
„Mi volt ez a nagy hang?” Tehát ő is hallotta. 
Gondolom, ő is belülről, ugyanazon a meny-
nyei csatornán keresztül. Aznap este az uno-
katestvérem megmutatta Jel 1:15-ből, hogy 
milyen az Úr Jézus hangja. „… hangja pedig 
olyan…, mint sok vizek zúgása.” Ilyen szép 
költői megfogalmazás nekem nem jutott az 
eszembe. Nem voltam másként elérhető. 

A pogány közgazdászt csak ilyen jelek 
és csodák által tudta Isten megszólítani. Ez 
után az eset után „faltam” az Igét, és Ellen G. 
White összes nagy könyvét. Az Újszövetséget 
2 hét alatt olvastam ki egy balatoni nyaralás 
alkalmával. Ott is volt egy hihetetlen tapaszta-
latunk: a kisfiamtól elkérték az úszószemüve-
gét, és más gyerekek beljebb bedobták a víz-
be. Akkor már ismertem valamennyire Istent, 
és imádkoztam, de Ő úgy látta jónak, hogy 
csak 3 nappal később, 3 napi vihar után adja 
vissza nekünk, mégpedig úgy, hogy úsztunk 
a Balatonban, és éppen annak a kislánynak 
a lába akadt bele a szemüvegbe, aki elkérte a 
fiamtól, és akit jól megbüntetett az apja! Ez a 
két hét nagyon sokat segített nekem a jó Isten 
megismerésében.

– Hallottad-e még a későbbiek során is 
Jézus hangját?
– Igen, még párszor. Például 1983-ban, még 
a keresztségem előtt nem sokkal. Nappal a 
szobámban egy csodálatos angyali kart hal-
lottam énekelni, és a nevemet, Jézus hang-
ján: „Jutka!” Ezt követően a keresztségemen 
pedig ezt az igeverset kaptam: „Ne félj, mert 
megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém 
vagy! Mikor vízen mész át, veled vagyok, és 
ha folyókon, azok nem borítanak el. Ha tűz-
ben jársz, nem égsz meg, a láng nem perzsel 
meg téged” (Ézs 43:1–2).

Egy másik ilyen „hallomásom” 1999 
utolsó szombatján történt. Előzőleg péntek 
este leborultam imádkozni, és a másnapi pré-
dikációból személyes üzenetet kértem Isten-
től és azt, hogy amikor megkapom, tudjam, 
hogy ez az. Erről azonban másnapra elfeled-
keztem. A lelkész a prédikáció végén letette 
a Bibliáját, de aztán hirtelen újra kézbe vette, 
és felolvasta belőle 1Thessz 4:16–17 versét. 
Majd hozzátette: „Néhányan, akik itt vagytok, 
megélitek Jézus eljövetelét élve!” És abban a 
pillanatban, közvetlenül mellettem megszó-
lalt egy hang, ami nem embertől származott: 
„Személyes üzenet, ez az!” Isten azóta is őrzi 
és erősíti bennem az ebbe vetett hitet: meglá-
tom élve Jézus eljövetelét.

– Úgy legyen! Hiszem én magam is. Mely 
gyülekezetekben szolgáltál?
– A Keresztény Advent Közösségben 1988-
tól 1997-ig Székesfehérváron, Szentgálon, 
környékén, Budapest Őrjárat utcában, majd 
sok alföldi városban. 1997-től a Hetednapi 
Adventista Egyházban Baján, Kiskőrösön, 

Kis kunhalason, Újpesten, Rákospalotán, 
Gyöm rőn, majd 2005-től dupla megbízatással 
gazdasági vezetőként is, emellett Budapest 
Práter utcában, Zuglóban, Pesterzsébeten, 
Csepelen, Sashalmon, Kecskeméten, Ceglé-
den lelkészként is szolgáltam. Bocsánat, ha 
valamelyiket kihagytam.

– Jelenleg hogyan éled meg mindennap-
jaidat?
– 2014-ben mentem nyugdíjba, azóta csendes 
életet folytatok – Jézus szavai szerint. Örülök 
családomnak, akik Biatorbágyon élnek: fiam-
nak, Zsoltinak, menyemnek, Juditnak, és a két 
gyönyörű unokámnak, a 12 éves Majának és 
a 9 éves Hannának. Kiscsoportos munkában 
veszek részt, több szombaton igét is hirdetek. 
Emellett ún. szemlélő körben szolgálok, ahol 
a Jézus élete c. könyvet vesszük át a bibliai 
szakaszokkal együtt, nagyon lassan, átbe-
szélve, átgondolva, végig imádkozva minden 
részletet. Naponta imasétát teszek, és éjjel 
is, ha nem tudok aludni, imádkozom a most 
születőkért, a most távozókért, az ismerős 
pici gyermekekért, a fiatalokért, az Isten szol-

gáiért, az adventi népért és vezetőiért, a volt 
gyülekezeteimért, tanítványaimért, és minden 
emberért a világon. És persze külön azokért, 
akik már az imakönyveimben vannak. Ez az 
„imaséta” Istentől kapott szolgálatom, ezért 
egyetlen napon sem hagyom ki.

– Ez áldott szolgálat, biztosan sok csoda 
történik az emberek életében kitartó imáid 
hatására! Mit üzennél a mai lelkészfelesé-
geknek, lelkészcsaládoknak?
– Azt, hogy tegyetek félre minden felesleges 
dolgot! Nincs sok idő hátra! Annyi emberrel 
legyen kapcsolatotok, amennyit fenn tud-
tok tartani! Figyeljetek a Szentlélekre! Ha 
így tesztek: nem fáradtok el, nem égtek ki, 
nem veszítitek el a reményt. Végül még egy 
kedvenc igeversem számotokra: „A szeretet-
ben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi 
a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, 
aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben” 
(1Jn 4:18).

Hegyes-Horváth Csilla
NSZO munkacsoporttag



AdventInfo

14

Az FJK által meghirdetett országos missziós 
napon, április 24-én az ADRA gyermekjóléti 
programjának  keretében részt vettünk a Bok-
réta Gyermekotthon Szlávy utcai lakásottho-
nának udvarán megszervezett programon.

Meghívottak voltak még az Intézmény 
Imre utcai lakásotthonának lakói is, valamint 
a terézvárosi gyülekezet területén elszállásolt 
ukrán gyermekek és anyukák, és ismeretségi 
köreinkből további menekült fiatalok is.

A szolgálattevő felnőttek és fiatalok több 
gyülekezetből jöttek, a közös ebédet bogrács-

ban főztük, volt sport, 
csapatépítő játékok, 
ügyességi és bibliai 
témájú vetélkedők, 
beszélgetések. Az 
AMM (Adventista 
Motoros Misszió) is 
képviseltette magát, 
és így a motorozás él-
ményét is megtapasz-
talhatták a résztvevők. 

Az ASI Magyarország és az ADRA tá-
mogatásával focilabdákkal, röplabdákkal, 
kosárlabdákkal, tollaskészletekkel és ping-
pongszettekkel láttuk el az intézményt, ösz-
tönözve a mozgást és lehetőséget adva a la-
kóknak a különféle sportolásra. 

A programon 52-en voltunk a közös ima 
és áldást kérő ének alkalmán, melyen nem-
csak a gyerekek és fiatalok vettek részt, ha-
nem az otthon vezetője, az intézmény szak-
mai vezetője és a nevelők is. 

A nap folyamán a szolgálatokon érezhető 
volt az áldás, a gyermekek arcán látható volt 
az öröm és önfeledtség, és hiszem azt, hogy 
gyümölcsöző volt az együtt töltött idő.

Mindannyian hálásak voltunk a szép 
időért, mivel eső esetén sok tevékenység „el-
mosódott” volna. A program végét (amikor 
már mindenki hazament) égi áldás koronázta, 
ami alkalmat adott arra, hogy levezetésként 
egy jót beszélgessünk az intézmény szakmai 
vezetőjével és a helyi lakókkal. Ezek után is-
mét kisütött és ránk mosolygott a lemenő nap, 
és újfent megtapasztaltuk, hogy jó az Úr!

Lőrincz Melinda
ADRA munkatárs

Az ADRA Alapítvány az idei év elején kezd-
te meg Kenyában a különleges igényű és 
fogyatékkal élő gyermekek oktatásban tör-
ténő részvételének támogatását. A program 
egy próba üzemmódban (pilot) indult el, 6 
gyermek támogatásával. A cél a kedvezmé-
nyezetti kör kiterjesztése, még több gyermek 
támogatásának megszervezése mellett az is, 
hogy a kenyai oktatás intézményi feltételei 
javuljanak.

Ennek érdekében az ELTE Bárczi Gusz-
táv Gyógypedagógiai Kar szakemberei 5 is-
kola részére készítenek szakmai anyagokat, 
ajánlásokat, mellyel a befogadó oktatás felé 
történő elmozdulás válik könnyebbé. A szak-
mai anyagok és program mellett egyfajta kép-
zés is elindul majd a kenyai tanárok részére, 
akik az 5 kiválasztott intézményben tanítanak. 
A kar szakemberei helyszíni látogatás során 

egyrészt tapasztalatot gyűjtenek, másrészt 
megkezdik a tanárok képzését is.

A sajtótájékoztatón beszédet mondott dr. 
Scheuer Gyula, az ELTE kancellárja; dr. Da-
rázs Lénárd, az ELTE rektorhelyettese; Azbej 

Tristan, a Miniszterelnökség üldözött keresz-
tények megsegítéséért és a Hungary Helps 
Program megvalósításáért felelős államtit-
kára; valamint dr. habil. Papp Gabriella, az 
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai kar 
dékánja, és dr. habil. Perlusz Andrea, a pro-
jekt szakmai vezetője. Az ADRA Alapítvány 
részéről Sitkei Zoltán ügyvezető igazgató tá-
jékoztatta röviden a sajtó képviselőit a prog-
ram előzményeiről.

Sitkei Zoltán
ügyvezető igazgató
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A D R A  h í r l e v é l
Sajtótájékoztató az ELTE Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai karon
2022. április 28-án sajtótájékoztatót tartott az ADRA Alapítvány és az ELTE Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai kar. Az esemény megszervezésének oka az a nyertes pályázat, melyben  
az ADRA Alapítvány 14,5 millió forintot kapott a Miniszterelnökség Hungary Helps irodájától  
a kenyai oktatás-fejlesztési program szakmai hátterének megerősítésére.

Áldásos missziós nap 
„Tiszta és szeplő nélkül való istentisztelet az Isten és az Atya előtt ez:  
meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban…” (Jakab 1:27)
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