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A SZABADSÁG LÉGKÖRÉNEK 
 MEGTEREMTÉSE
Interjú az egyházterületek Közkapcsolatok és Vallásszabadság 
 Osztályainak igazgatóival

1. A Covid-19 világjárvány milyen hatással volt a vallásszabadság 
helyzetére Romániában?

2. Melyek a legnagyobb kihívások, amelyekkel szembesült?
3. Mi módon lehet missziómunka is a Vallásszabadság Osztály tevé-

kenysége?
4. Mit vár el ebben az időszakban a hatóságoktól, és mit az egy-

háztól?
5. Mit tehetnek a tagjaink, hogy a társadalomban kialakuljon a sza-

badság légköre?

1. Hálásak vagyunk Istennek, hogy ez a különleges egészségügyi 
válság, amely életünk szinte minden területét érintette, nem ve-

zetett tagjaink vallásszabadságának korlátozásához. Az új koronavírus 
terjedésének megfékezése érdekében bevezetett hatósági intézkedéseket 
nem szabad összetévesztenünk a vallásszabadság jogainak korlátozásával. 
Noha nem vehettünk részt minden alkalommal a gyülekezeti istentiszte-
leten, az internet és a közösségi hálók segítségével mégis tarthattuk egy-
mással a kapcsolatot. Együtt lehettünk akár hazai, akár külföldi hittestvé-
reinkkel, együtt imádkozhattunk, közbenjárhattunk egymásért, támogat-
hattuk egymást. A járvány azonban megtanított arra, hogy egy nagyobb 
horderejű válság akár azokat a vallásszabadsági jogainkat is korlátozhatja, 
amelyek hosszú ideje sértetlenek, és olyan valóságokat változtathat meg, 
amelyekről azt gondoltuk, hogy örökre biztosítottak. 

2. Jószerével meg sem szabadultunk a koronavírustól, máris itt egy új 
válság. Az Ukrajnában zajló háború ismételten bebizonyította, hogy ezen 
a földön milyen törékeny a béke és a biztonság. Bár hazánkban a val-
lásszabadságot közvetlenül nem érintik a szomszédos ország problémái, 
mégis sokunk szívében felütötte fejét a félelem és a rettegés azzal kapcso-
latosan, amit a jövő hozhat, és ahogy mindez a vallásszabadságot befo-
lyásolhatja. Ne engedjük, hogy eluralkodjék rajtunk a pánik és a rémület. 
Miközben mindennapi teendőinket végezzük, teljes mértékben hagyat-
kozzunk az Úrra, hiszen egyedül Ő ismeri a jövőt, és segíthet átvészelni 
az előttünk álló megpróbáltatásokat. 

Egy másik jelentős kihívás a járvány két éve után újrakezdeni a val-
lásszabadsággal kapcsolatos helyi tevékenységeket és rendezvényeket. 
A  gyülekezetek egyre súlyosabb anyagi nehézségekkel küzdenek, mivel 
a tagok közül sokan megszokták, hogy otthon töltik a szombatot, ezért 
csökkent az aktív tagok száma, ami akadályokat gördít az összes ügyosz-
tály projektjeinek megvalósításában. Ez aggasztó, és arra késztet, hogy 
kérjem az Urat, őrizze meg gyülekezeteink lelkesedését. 
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3. Én mindig is úgy gondoltam, hogy a Vallásszabad-
ság Osztály tevékenysége valójában missziómunka. A he-
lyi vagy központi hatóságokkal ápolt kapcsolatunk foly-
tán megkeresett személyek szavaink, életünk és munkánk 
által megismerhetik az elveinket. Hitünk arra késztet, 
hogy legyünk kiegyensúlyozottak, kedvesek, segítőké-
szek, és szeressük embertársainkat.  

Példaadásunk mellett lehetőségünk van meghívni 
ezeket az embereket az istentiszteleteinkre, vagy életmó-
dunkat és hitünket bemutató könyveket kínálhatunk fel 
nekik. Úgy gondolom, hogy ezzel is missziómunkát vég-
zünk, ezért felelősségtudattal kell kezelnünk minden al-
kalmat, amikor találkozunk az emberekkel, és életünk ál-
tal Krisztust magasztaljuk és mutatjuk be. 

4. Azt szeretném, hogy – bármi is történne – vallás-
szabadsági jogaink legyenek tiszteletben tartva. Szeret-
ném, hogy a hatóságok továbbra is bízzanak bennünk, 
helyi problémák megoldásában a segítségünket kérjék, 
és engedélyezzék a szociális, egészségügyi vagy oktatási 
programjaink gyakorlatba ültetését. Arra vágyom, hogy 
a gyülekezetek teljes nyitottsággal támogassák a helyi ha-
tóságok azon projektjeit, amelyek a közösség életében je-
lentőst javulást eredményezhetnek. Azt szeretném, hogy 

a hetednapi adventisták legyenek jó keresztények és pol-
gárok, akik naponta bizonyságot tesznek az evangélium 
életeket megváltoztató erejéről és eljövendő Urunk sze-
retetéről. 

5. Úgy gondolom, mindannyian tehetünk valamit en-
nek érdekében. Tetteink, szavaink, a közösségi hálókon 
általunk megosztott tartalmak egyensúlyt hozó ténye-
zőkké is válhatnak, de ellenkezőleg, zavart is kelthetnek. 
Az a veszély leselkedik ránk, hogy haszontalan ideológiai 
vitákba keveredünk, álhíreket terjesztünk arról, ami kö-
rülöttünk történik, vagy ami a jövőben fog bekövetkezni. 
Ma az álhírek és a próféciák félremagyarázásai gyorsab-
ban terjednek, mint valaha. Legyünk figyelmesek, és csak 
olyan szavakat szóljunk, amelyek építenek, Istenhez ve-
zetnek, és összhangban vannak a rendelkezésünkre álló 
profetikus világossággal. Előzékenységgel, jóindulattal, 
őszinteséggel, bölcsességgel és szeretettel sokkal nagyobb 
csodákat tehetünk, mint amit valaha elképzeltünk. Isten 
e zűrzavaros, félelemmel telt világban is se-
gíthet terjesztenünk végtelen szeretetének 
jó illatát. n

Dragoș Mușat, Romániai Unió

1. Noha néhányan a világjárvány idején beve-
zetett megszorításokat a vallásszabadság korlá-

tozásával társították, igazából a kettő között semmilyen 
kapcsolat nem volt. A hatósági rendelkezéseknek nem 
állt szándékában hatályon kívül helyezni vagy korlátozni 
a  vallásszabadságot. Puszta egészségügyi rendelkezések-
ről volt szó. Bár egy rövid ideig tényleg nem hagyhattuk 
el az otthonainkat, nem szervezhettünk nyilvános össze-
jöveteleket, felborult a közös imádati rend, mégis ezek 
a  rendelkezések nem a vallásszabadság korlátozásának 
céljával születtek. Sőt, az állam olyan jogokat és előnyö-
ket bocsátott az egyházak rendelkezésére, amelyeket más 
szervezetek vagy közösségek nem kaptak meg. Nem té-
vedünk, ha kijelentjük, hogy a járvány idején az egyhá-
zak előnyben részesültek. Azt azonban nem tudjuk, hogy 
mindez a becsületünkre válik-e. Vajon az, hogy amit kér-
tünk az egyháznak (jogokat, melyeket mások nem kaptak 
meg), azt meg is kaptuk, Isten szemében győzelmet vagy 
inkább vereséget jelent-e? Amikor majd a hátunk mögött 
hagyjuk ezt az időszakot, hitünk e próbájáról is őszinte 
számvetést kell tartanunk. 

2. Az egyháztagokból a Covid-19 járvány olyan hoz-
záállást és magatartást váltott ki, amire nem voltunk fel-
készülve. Kezdve a gyülekezettől egészen a világszéles 
egyházvezetésig, mindenütt fellelhető olyan lelkület, ami 
nem egyeztethető össze azzal a mércével, amit Isten gyer-

mekeiként képviselünk. Bizalmatlanság, engedetlenség, 
zűrzavar, gőg, túlságosan merész hozzáállás, a szabályok 
semmibevétele, a fertőzés kockázatával szembeni gyilkos 
közöny csupán néhány napfényre került tényező, amely 
arra kötelez, hogy szinte teljesen mindent újragondol-
junk abból, amit tudtunk és hittünk egyházunkról, ter-
mészetesen amennyiben azt szeretnénk, hogy ez az egy-
ház betöltse Isten által rábízott küldetését. Jelenleg az 
a veszély fenyeget, hogy figyelmen kívül hagyjuk a válság 
alatt a közösségen belülről érkező jeleket, és úgy éljünk 
tovább, hogy semmit sem tanulunk mindabból, amit fel-
fedeztünk személyesen önmagunkban vagy intézménye-
sen a közösségben. Az országhatárainkhoz közel dúló 
háborút és annak összes hatását figyelembe véve fenn-
áll a veszélye, hogy elhanyagoljuk a világjárvány által fel-
színre került hibák elemzését és orvoslását. Emberéletek-
kel fizet tünk a hitünk vagy a hitetlenségünk, az engedel-
mességünk vagy az engedetlenségünk miatt, és szomorú, 
ha mindebből semmit sem tanulunk. Ebben az esetben 
a hibák továbbra is közöttünk maradnak, és egy újabb 
megpróbáltatás során ismét felszínre tőrnek. Természe-
tesen megtehetjük azt is, hogy nem felejtjük el mindazt, 
ami a járvány idején történt, és őszinte önvizsgálatot tar-
tunk, beismerjük a hibákat, és megszabadulunk tőlük. 
Véleményem szerint ez nem fog mindenkinek sikerülni, 
mégis lesznek hívők, akik megtérnek.
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3. Hitünk természeténél fogva misszionáriusok va-
gyunk. Misszionáriusi voltunk többet jelent munkánál, 
hisz egy állapotot jelöl. Missziós magatartást gyakorlunk 
éppúgy, ahogy lélegzünk. Néha ennek a tudatában élünk, 
de a legtöbb esetben észrevétlenül végzünk missziómun-
kát. Ez hozzánk tartozik, és megmutatkozik mindenben, 
amit teszünk. Viszont meg kell értenünk, hogy minden 
missziós tevékenység – akár szándékos, akár nem – mö-
gött egy-egy vallási tanítás áll. Szavainkkal és magatar-
tásunkkal hitelveket hirdetünk. Ebben rejlik az osztály 
munkájának nehézsége. A vallási és lelkiismereti szabad-
ság népszerűsítése mind az egyházon belül, mind más 
egyházakban arra kötelez, hogy dogmatikus szempont-
ból semleges területen maradjunk. Csakhogy így már 
nem lehetünk misszionáriusok, mivel bármely missziós 
tevékenység egy tanítást állít szembe valamely más ta-
nítással, egy egyházat egy másik egyházzal, és egy bizo-
nyos vallást a többi fölé emel. A Vallásszabadság Osztály 
csak akkor tehet eleget ennek a célnak, ha megőrzi sem-
leges pozícióját. Ez azonban azt is feltételezi, hogy meg 
kell fékeznünk a missziós ösztönünket. Közben kell jár-
nunk, hogy mindenkinek joga legyen követni saját val-
lási meggyőződéseit még akkor is, ha azok eltérnek a mi 
meggyőződéseinktől. Ez nem könnyű, de különben nem 
lehetünk azok, akiknek lennünk kell. 

4. Azt hiszem, többet kellene foglalkoznunk azzal, 
hogy mit vár el tőlünk Isten. Jobban kellene összponto-
sítanunk arra, amit megtehetünk és meg is kell tennünk 

másokért, és nem azzal kellene törődnünk, hogy mit te-
gyenek mások értünk. Ha elfogadjuk, hogy Isten vezeti 
ezt a világot és az egyházat, akkor fontos megértenünk az 
időket, és jobban kell tudnunk azt, hogy mit vár tőlünk 
Isten a jelenben, és ezekre kellene törekednünk. Nem ha-
talmazott fel bennünket arra, hogy tervezzünk, majd vár-
juk, hogy a világ hatalmasságai vagy az egyház vezetése 
támogasson bennünket, hanem arra hívattunk, hogy en-
gedelmeskedjünk, és beépüljünk Isten terveibe. Kezdjük 
azzal, hogy bölcsességért és erőért imádkozunk, hogy 
megismerhessük és elfogadhassuk mindazt, amit Isten 
tartogat számunkra. 

5. Mindannak, amit próbálunk kivinni a körülöttünk 
levő világba, először a gyülekezetben kell megvalósulnia. 
Mielőtt példát nyújtanánk a világnak az embertársaink 
hite és meggyőződése iránti tiszteletből, hasonló tiszte-
letnek kell megnyilvánulnia a gyülekezeti tagjaink között 
is. Ez az első és legfontosabb feladatunk. Megfelelő ne-
velést kell nyújtanunk a gyülekezetnek, meg kell taníta-
nunk a tagokat, hogy tiszteljék mások vallásszabadságát, 
törekednünk kell a más meggyőződéssel rendelkezőkkel 
szembeni ítélkező hajlam visszaszorítására, és őszinte, 
alázatos önvizsgálatot kell tartanunk anél-
kül, hogy magunkat különbnek becsül-
nénk embertársainknál. n

Dănuț Obăgeanu, Bánáti Egyházterület

1. A koronavírus-járvány elsősorban a nyilvá-
nos istentiszteletek megtartására vonatkozó kor-

látozásokkal volt ránk hatással. Az imádatnak van egy 
nyilvános kifejezési módja is. Bizonyos mértékben a jár-
vány hozzájárult e vetület fontosságának tudatosításához. 
Másfelől pedig az emberek a virtuális találkozók koráb-
ban nem ismert lehetőségeit fedezhették fel. Viszont elé-
gedetlenséget okozott az a tény, hogy az állam és a hozzá 
tartozó intézmények nem folytattak párbeszédet az egy-
házakkal a nyilvános hitgyakorlásra vonatkozó kérdések-
ben. Az egyházra kockázati tényezőként, egyes esetekben 
a betegség terjedését felgyorsító tényezőként tekintettek. 
Az egészséges életmódot hirdető, gyógyítást kínáló intéz-
ményt, az egyházat veszélyesnek, a betegség forrásának 
minősítették. 

2. Jelen pillanatban nem merülnek fel jelentősebb val-
lásszabadsági problémák. Sőt, mondhatjuk, hogy olyan 
szabadságnak örvendünk, amelynek hatására akár szem 
elől is téveszthetjük a vallásszabadság igazi értékét. Van 
azonban néhány egyetemista diák, akinek nehézségei 
adódnak a szombatra kitűzött vizsgákkal, néhány mun-

kavállalónak pedig nehézségei vannak a szombat megtar-
tása terén. 

3. A történelem azt igazolja, hogy a missziómunka 
politikai vagy vallási diktatúra idején ér el nagyobb sike-
re ket, ami azzal magyarázható, hogy a nehézségek és aka-
dályok fölráznak, éberebbé, ellenállóbbá tesznek. A sza-
badságban azonban sokkal több szolgálati lehetőség 
kínálkozik. A Vallásszabadság Osztály különösen a poli-
tikai vezetőket és a befolyásos személyeket szólítja meg. 
Bár nem vagyunk szemtanúi látványos megtéréseknek 
vagy azonnali eredményeknek, a párbeszéd és a kapcso-
lattartás által megismertetjük másokkal az értékeinket, 
sőt fontos politikai döntések meghozatalát is befolyásol-
hatjuk. 

4. A legnagyobb elvárás egyfelől megőrizni az egy-
házak közötti egyensúlyt, másfelől pedig fenntartani ezt 
az arányt a vallási és a világi területek között is. Erősza-
kos támadásoknak vagyunk kitéve a vallásellenes cso-
portosulások részéről, akik törvénybe próbálják foglalni 
az ideológiáikat. Ezen a téren tehát nyitott vezetőkre van 
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szükség. Egyházunk több ilyen irányú tevékenységet kez-
deményezett, és a legmagasabb fórumokon képviselteti 
magát. Mindennek ellenére határozottabb fellépésre van 
szükség az olyan kérdésekben, mint az LGBT-ideológiák, 
a család vagy a katonai konfliktusok kérdése.  

5. Először is ne feledkezzünk meg a bennünk lakozó 
„fenevadról”! Luther egy alkalommal azt mondta, hogy 
leginkább nem a római pápától fél, hanem a „benne la-
kozó pápától”. Ha csak egy pillantást vetünk a körülöt-
tünk levő társadalomra, máris szembetűnnek azok a ten-
denciák, amelyek – ha gyakorlatba ültetnék – azonnali 
következményekkel járhatnak. A bennünk lappangó gyű-
löletet és a megbocsátó lelkület hiányát Jézus gyilkosság-

nak nevezi. Egy másik fontos tényező a minden téren 
szükséges önképzés. Általában bármilyen témában véle-
ményt formálunk, miközben elfelejtjük, hogy az általunk 
birtokolt információ lehet, hogy téves, de akár tenden-
ciózus is. Az információkat ellenőrizzük le, hozzászólá-
saink legyenek összhangban a Szentírással és a Prófétaság 
Lelkének írásaival. Ha ezt a két szakaszt magunk mögött 
tudtuk, akkor következzen a harmadik, ami ugyanilyen 
fontos: az aktív részvétel a nyilvános tevé-
kenységeken. De ne csak akkor, amikor az 
érdekeink úgy diktálják. n

Mugurel Asaftei, Moldvai Egyházterület

1. Úgy vélem, Romániában dicséretes módon 
tiszteletben tartották a vallásszabadsági jogokat. 

Nem mondhatjuk, hogy a hatóságok valamilyen módon 
beavatkoztak volna az egyház életébe. Ellenkezőleg, azt 
hiszem, feltehetjük a kérdést: netán pozitív diszkriminá-
cióban részesítettek bennünket? Szeretem a vallásszabad-
ságot, mégis nagyon odafigyelek, nehogy épp ezek a kö-
rülmények jelentsenek „mérgezett almát” számunkra. 
Másfelől pedig az utóbbi két évben megfigyelhettük, 
hogy egyes adventhívők vallásszabadsággal kapcsolatos 
felfogása radikalizálódott, mint ahogy azzal kapcsolatos 
véleménye is, hogy csorbultak-e vagy sem a jogaink. Azt 
gondolom, hogy most, amikor sokkal gyorsabban véget 
ért a járvány, mint ahogy számíthattunk rá, a valóság rá-
ébresztett, hogy szinte minden esetben fennáll egy még 
nagyobb veszély esélye, mint például most az ukrajnai 
háború. 

2. Válaszom megírásának időpontjában sajnálatos 
módon már két és fél hete tart Ukrajnában a háború. Je-
lenleg a vallásszabadsággal kapcsolatos legnagyobb fé-
lelmeink még nem igazolódtak be, de jogos amiatt ag-
gódnunk, hogy a feszültséggel és konfliktusokkal tűzdelt 
időszakban olyan törvénykezdeményezések jelenhet-
nek meg, amelyek próbára tehetik a hetednapi adventis-
ták azon alapvető jogát, hogy nem fognak fegyvert. En-
nek a státusznak nyilvánvalóan abból ered a felvállalása, 
ahogyan a Hetednapi Adventista Egyház teológiailag ezt 
a kérdést értelmezi. Az egyház ezirányú hivatalos állás-
pontját csak megerősíti mindaz, amit Isten közölt velünk 
az Igében, következésképpen aggodalmaink azzal kap-
csolatosak, hogy miként tehetünk eleget az isteni elvárá-
soknak. Viszont nagyon fontos megelőzni minden meg-
szorító intézkedést, ami akár törvényes úton is érkez-
hetne. Amíg egy alkotmányos jogért küzdünk, minden 
tőlünk telhetőt meg kell tennünk, és végig kell vinnünk 
a  küzdelmet. Napirenden szembesülünk a szom bat ün-

nep lés nehézségeivel, mivel ebbe ütköznek adventista 
munkavállalók, egyetemisták és tanulók. Az esetek több-
ségében sikerül megoldást találni vagy törvényes úton ki-
eszközölni a megoldást, de sajnos vannak olyan esetek 
is, amelyek már régóta elhúzódnak. Ez az egyik állandó 
imacélunk. 

3. Megjegyzem, hogy az ügyosztály teljes és pontos 
megnevezése ez: „Közkapcsolatok- és Vallásszabadság 
Osztály”. A két terület kiegészíti egymást, remekül passzol 
egymáshoz. Tevékenységei és célkitűzései egybeesnek, 
összetartoznak, együttműködnek egymással. Ha a kettőt 
elválasztanánk egymástól, az mindkét terület munkájá-
nak hatékonyságát negatívan befolyásolná. A Közkapcso-
latok proaktív, megelőző, több síkon zajló tevékenysége 
készíti elő a terepet a Vallásszabadság részleg munkája 
előtt mind „békeidőben”, mind pedig válság idején. A fo-
lyamatosan, szervesen és őszintén fejlesztett közkapcso-
latok lenyűgöző missziós eszköznek bizonyulnak, ezeket 
semmivel sem lehetne helyettesíteni. 

4. Gyakran kérdezem meg azoktól a hatósági szemé-
lyektől, akikkel kapcsolatban állok, hogy a Közkapcso-
latok- és Vallásszabadság Osztály miként lehetne hasz-
nosabb a társadalomra nézve. Az adventista gyüleke-
zeteinkben is fel szoktam tenni a kérdést, de különösen 
a munkatársaimtól érdeklődöm, hogy milyen módon ja-
víthatunk az osztályközi együttműködésen. Igaz, hogy 
nekem is vannak elvárásaim, de ami engem illet, megta-
nultam ezeket nem túl magas mérce szerint pozicionálni. 
A hatóságoktól elvárjuk az Alkotmány és az érvényben 
levő törvények, valamint a nemzetközileg szavatolt em-
beri jogok tiszteletben tartását. Elvárható-e az egyenlő 
távolságtartás? Realista kérés lenne? Vagy várjunk el in-
kább egy hallgatólagos bizalomra épülő baráti együtt-
működést? Ez mintha egyre jobban működne az utóbbi 
időben. De feltevődik a kérdés: meddig? Bármit is kér-
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nénk, előbb meg kell bizonyosodunk arról, hogy képesek 
vagyunk elfogadni és hatékonyan kezelni mindazt, amit 
felkínálnak nekünk. Az egyháztagoktól szilárd kitartást 
várok el, hiszen Krisztus-várók vagyunk. A kirohanó és 
némely esetben félelmetes, egyáltalán nem a bibliai for-
rásokra alapozott reakciók helyett, amelyek hátrányosan 
érintenek, én elvi gerincességet és megelőző tevékenysé-
get várok el. 

5. Elsősorban azt hiszem, hogy nagyon sokat kell ol-
vasnunk a Bibliát és a Prófétaság Lelkének írásait, de fő-
leg A nagy küzdelem című könyvet. Olvasni azonban nem 
elég, mivel fontos, hogy mit és hogyan olvasunk. A kia-

dónk remek könyveket jelentetett meg a vallásszabadság-
gal kapcsolatosan, de van egy folyóiratunk is, amely reme-
kül ötvözi a szépirodalmat a szakmai írásokkal. Másod-
sorban pedig a különbözőségeknek nem kellene akkora 
problémát okozniuk, mint amekkorát jelenleg okoznak. 
A bibliai szövegnek döntő módon el kellene vezetnie ben-
nünket egy másfajta értelmezésmód elsajátításához. Har-
madsorban pedig szeretnünk kell a szabadságot, külön-
ben tényleg nem tudunk hozzájárulni an-
nak megerősítéséhez és életképességéhez. 
Tehát: szeressétek a vallásszabadságot! n

Mădălin Avrămescu, Munténiai Egyházterület

1. Az egészségügyi válság óhatatlanul is hatás-
sal volt az egész emberiségre, és mély nyomot ha-

gyott sokak lelkében, családi kapcsolatokat rontott meg, 
fájdalmas válásokat okozva. A mindennapi élet dinami-
kájának megváltozása minden téren befolyással volt az 
emberek életére, kezdve a gazdasági ágazatoktól egészen 
a vallási élet és az egyházi szertartásokon való részvétel 
hatóságok általi korlátozásáig. 

Mindezeken túl a világjárvány talán eddig még nem 
tapasztalt módon helyezte előtérbe az emberi szabadság 
általános, de különösen a lelkiismereti szabadság kérdé-
sét. A válság első jeleinek felbukkanásakor, miután a ha-
tóságok bevezettek néhány megszorító intézkedést, jog-
gal merültek fel kérdések az állam egyházra gyakorolt 
befolyására vonatkozóan. Ilyen körülmények között ér-
telmet nyertek az állam és az egyház szerepével kapcsola-
tos témák, valamint az, hogy miként viszonyuljon ezek-
hez a hívő ember. A keresztény kire és meddig hallgathat, 
miközben összhangban akar élni a Szentírás tanításával? 
Egyes orvosokra hatalmas nyomás nehezedett, hogy az 
egészségügyi válság alatt szombaton is bemenjenek dol-
gozni. Ezen a ponton számos kérdés merült fel arra vo-
natkozóan, hogy mi az, amit megtehet szombaton egy 
keresztény, és mi az, amit nem. E kérdések mentén lett 
próbára téve a közösség egysége, mivel egyesek engedé-
kenyebb magatartást sürgettek a járvány idején megho-
zott hatósági döntésekkel kapcsolatosan, míg mások azt 
hangoztatták, hogy mindenáron meg kell őrizni a lelkiis-
mereti- és vallásszabadságot, és az egyháznak fel kell lép-
nie ezen a téren. Úgy gondolom, ezek a kihívások mély 
nyomot hagytak a hívők lelkében, aminek a jövőben is 
érezhetőek lesznek a hatásai. 

A korábban hangsúlyozott tényezők mellett egy másik 
konkrét megállapítás az, hogy csökkent az istentisztelete-
ken résztvevő hívők száma. Megalapozott vagy megala-
pozatlan okoknál fogva elég sokan választják a személyes 
imádat formáját, vagy személyes lelki táplálkozásuk érde-
kében az internetes kommunikációt.  

Következésképpen azt gondolom, hogy a járvány hát-
rányosan érintette az egyházat, és hogy a vallásszabadság 
az átélt körülmények közepette folyamatos ostrom alatt 
állt. Lehet, hogy a történtek arra késztetnek majd, hogy 
megerősítsük a személyes hitéletünket, és még éberebben 
őrködjünk lelkiismereti- és vallásszabadságunk, valamint 
a közösségünk egysége fölött!

2. Az Olténiai Egyházterületben nagy általánosság-
ban toleráns és békés volt a hangulat, ami a lelkiismereti 
szabadság kinyilvánítására bátorított. Mindezek mellett 
nem maradtak el bizonyos túlkapások, amelyek azt iga-
zolják, hogy egyes emberek felfogása nagyon nehezen, 
vagy talán sosem változik meg. Az utóbbi időben akadt 
néhány probléma a péntek esti tanórákkal kapcsolato-
san, amelyekre diákjainkat és egyetemistáinkat kötelez-
ték. A dolgok nagymértékben megoldódtak, de van egy 
eset, amely még a jelen pillanatban is megoldásra vár. Az 
egyik diákunk lelkiismereti okokból nem akar részt venni 
a péntek esti órákon, de a kérését mereven és folyamato-
san elutasítja az egyik tanár. Az ehhez hasonló helyzetek 
akkor bonyolódnak el igazán, ha a szóban forgó tanintéz-
mények személyzetéhez tartozó alkalmazottak korlátoz-
zák az érintett diák szólásszabadságát, s ezzel csírájában 
fojtanak el minden a vallásszabadság védelmében hozott 
kezdeményezést. 

Ezenkívül ismételten nehézségekbe ütköztem a több-
ségi egyház egyes papjai részéről, akik nem engedélyez-
ték adventista szertartású temetés megtartását még ön-
kormányzati temetőkertben sem. Ezek a túlkapások bi-
zonyos régiókban állandósulni látszanak, mivel az ottani 
papok nem ismerve az ország törvényeit, tiszteletlenül, 
sőt némely esetben agresszíven viszonyulnak azokhoz, 
akik jogosan igényelnek egy bizonyos temetési szertar-
tást. De továbbra is reménykedünk abban, hogy ezek 
az ügyek is megoldást nyernek, és tisztelettel állítha-
tom, hogy Isten gyakran hatalmas kézzel válaszolt ezekre 
a túl ka pá sokra. 
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Tanúja lehettem annak, hogy ha az isteni közbelépés-
hez tagjaink gerinces hozzájárulása társul, akkor a csoda 
nem marad el! Gratulálok a diákoknak és az egyetemis-
táknak, akik megkeresnek bennünket a kéréseikkel, és 
következetesen kitartanak belső értékeik mellett, és a kö-
rülmények hatására sem hajlanak a megalkuvásra. 

3. A Vallásszabadság Osztály bizonyos elvek szerint 
dolgozik, ezeket népszerűsíti a társadalomban. A misz-
sziómunkára mint az emberi lényt nemesebbé tevő gya-
korlatra tekint, ami Istentől kapott értékeket közvetít 
az embertársak felé. A missziómunka bizonyos igazsá-
gok belső elsajátítását és azok megélését, később pedig 
mindezek kifelé való közvetítését jelenti. Ilyen értelem-
ben a  Vallásszabadság Osztály olyan, mint egy világra 
nyíló ablak. Célja a közölt információk segítségével úgy 
nevelni a közfelfogást, hogy a társadalmat alkotó szemé-
lyek értékek birtoklóivá váljanak, emellett pedig toleran-
ciát és polgári lelkületet tanúsítsanak. Ez a dolog elmé-
leti része. 

Viszont osztályunk tevékenységét nyilvánvaló gya-
korlatiasság is jellemzi. Az általunk szervezett progra-
mok során különböző területen tevékenykedő, külön-
böző vallási és filozófiai irányultságú személyek vesznek 
részt, akiket megpróbálunk egy közös kommunikációs 
platformon összehozni. Ehhez azonban szükség van az 
ötletek és az értékek megosztására akár egyéni, akár kö-
zösségi, akár egyházközi szinten. Ez az igazi tapaszta-
latcsere! Emellett tematikus koncerteket, szimpóziumo-
kat és olyan programokat tartunk, amelyek nagyon sok 
résztvevőt szólítanak meg, így ez is a missziómunkához 
tartozik. 

A Vallásszabadság Osztály társadalmi kapcsolatokat 
jelent. Pontosan ezt teszi a missziómunka is: hidakat épít 
az emberek között, és értékeket közvetít. Következéskép-
pen, osztályunk tevékenysége – a maga sajátos árnyala-
taival – színtiszta missziómunka. Jézus és Pál, amikor 
a maguk során hatósági személyekkel álltak szóba, azzal 
a céllal közvetítették az értékeiket, hogy megváltoztassák 
az emberek felfogását. Ezt teszi a Vallásszabadság Osztály 
is: éli a hitet, és hirdeti a szabadságot Krisztusban! 

4. Helyénvaló, hogy a hatóság tegyen eleget rendel-
tetésének, éspedig: álljon az állampolgár és a társadalom 
szolgálatában, és kiaknázva a lehetőségeit, egy szebb jövő 
felé vezesse azt. Ilyen értelemben a hatóságoknak a kö-
vetkezőkre kell törekedniük:

 – Átláthatóságra a döntéshozatalban – a polgárokat tá-
jékoztatniuk kell a közjó érdekében lefektetett tervek-
ről és határozatokról. 

 – Párbeszédre az összes egyházzal, felekezettel. 
 – Rugalmasságot kell tanúsítania és tiszteltben tarta-

nia minden egyház és felekezet jogát és szabadságát; 
őrködnie kell az egyházak közti egyenlőség fölött, és 

nem részesítheti előnyben egyik vagy másik vallási 
közösséget. 

 – Figyeljen oda azokra a problémákra, amelyeket az 
egyházak és a felekezetek a társadalom keretén belül 
azonosítanak, mint például: pénzügyi támogatások 
igénylése, temetkezéssel kapcsolatos problémák, stb. 

 – Nem utolsó sorban meg kell őriznie a Szentírás erköl-
csi értékrendjét. 

 – Helyi programok által olyan egészséges elveket kell 
népszerűsítenie, amelyek biztosítják a társadalom jö-
vőjét. 
Ezenkívül az egyház olyan igazságok és erkölcsi tám-

pontok megőrzője kell, hogy legyen, amelyek az egész tár-
sadalmat nemesebbé tehetik. Azt akarom, hogy az egy-
ház ne legyen olyan, mint egy mozdulatlan, személytelen 
szobor, hanem tevékenyen vegyen részt a társadalom jó-
létének megvalósításában, és szórja az emberek között az 
igazi kereszténység magvait. A Biblia úgy beszél az egy-
házról, mint hegyen épített városról vagy világosságról. 
Más szóval, az egyház egyfelől az igazság emlékoszlopa, 
másfelől pedig olyan befolyással bír, mint a meleg fénysu-
gár, amely a társadalom minden erkölcsi szegletébe eljut, 
és legyőzi a sötétséget. Hasonlóan fontos az is, hogy az 
egyház legyen az egység és a békesség példaképe, amely 
védelmébe veszi mindazt, ami tiszta, védelmezi a lelkiis-
mereti- és vallásszabadságot, továbbá pedig a tolerancia 
igazi forrása. Nem utolsó sorban pedig a bizonytalan és 
értelmét vesztett világban az egyháznak egy másféle jövő 
reménységét kell felkínálnia a világnak. 

5. Véleményem szerint mindenkinek meg kell érte-
nie, hogy olyan igazságok vannak a birtokában, ame-
lyeket meg kell élnie, ugyanakkor fontos elsajátítanunk 
az Úr Jézus aranyszabályát, mely szerint, „amit akartok 
azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt 
ti is úgy cselekedjétek azokkal”. Más szóval, ha szabadsá-
got akarsz magadnak és az egyháznak, népszerűsítened 
kell a szabadságot, küzdened kell érte! 

A jó és a rossz közti küzdelem kontextusában a vallás-
szabadság nem a semmiből felbukkanó ajándék, hanem 
a Szentlélek emberekre gyakorolt befolyásának eredmé-
nye, akik a törvénykezés szintjén hozzájárulnak a vallás-
szabadsághoz, ugyanakkor azon személyek áldozathoza-
talának is az eredménye, akik azért küzdenek és áldoznak, 
hogy a vallásszabadság megteremtse a hit megélésének 
megfelelő, élhető környezetet. 

Hiszem, hogy minden hívő arra hívatott, hogy Jézus 
példáját kövesse, Aki arról beszélt, hogy ha a helyzet úgy 
kívánja, tartsuk oda a másik arcunkat is, miközben be-
szélt a visszaélésről is, amely során felmerülhet bennünk 
a kérdés: Miért bántasz engem? A keresztény ember tu-
datosítsa magában, hogy nem burokban él, hanem egy 
olyan világban, ahol a kapcsolatok egyensúlyának és bé-
kéjének kialakulásához mindenki hozzájárulhat. Ilyen 
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értelemben a hívő ember folytasson párbeszédet em-
bertársaival, mutasson be igazi értékeket, és tegyen meg 
mindent tőle telhetőt a társadalomért, amelyben él. 

Amikor pedig túlkapásokkal találkozik, legyen ő az 
első, aki méltóságteljesen felszólal a megoldás érdekében. 
Követendőnek találom Pál példáját, aki képes volt párbe-
szédet folytatni mind a képzetlen emberekkel, mind pedig 

az akkori idők társadalmi elitjéhez tartozó személyekkel is, 
és bárkinek be tudta mutatni Isten országának igazságait 
és elveit. Más szóval, a keresztény éljen Iste-
nért, másokért és önmagáért, és tartózkod-
jon az intolerancia bármely formájától! n

Niță Petre-Daniel, Olténiai Egyházterület

1. A pandémia számos területen érintette a val-
lásszabadságot. Úgy véljük, hogy a járvány első 

szakaszában a gyülekezetek bezárása, még ha egy általá-
nos lezárás körülményei között is történt, az imádathoz 
való jog korlátozását jelentette. Eltekintve attól, hogy ké-
sőbb nem igazolódott be a feltevés, miszerint a lezárással 
megfékezhető a vírus terjedése, a gyülekezetek bezárása 
nyomán csökkent a keresztény lelkesedés, ami veszélyes 
precedenst jelent. Marad tehát a kérdés, hogy válsághely-
zetben jogos-e ilyen döntéseket hozni. A világjárvány 
ürügy ként szolgált néhány intézmény számára, hogy 
olyan személyeket menesszenek, akik lelkiismereti okok-
ból nem voltak hajlandók dolgozni az imádat napján. 
A  sürgősségi állapot sajátos törvényeinek bizonyos in-
tézmények szerinti értelmezésében nem lehetett felhozni 
lelkiismereti kifogást. Végül pedig az egyik neves egye-
tem merev álláspontjával is szembesültünk, amely több 
éven keresztül mindig szombatra tűzte ki néhány szakra 
a felvételit, ami hátrányosan érintette a hetednapi adven-
tista felvételizőket. Nagy általánosságban a vallásszabad-
ságot áthágó esetek gyakoribbá válását tapasztalhattuk. 

2. Habár az utóbbi időben a korlátozások feloldására 
esett a hangsúly, nem érezni, hogy a vallásszabadság tisz-

teletben tartása terén történt enyhülés. Sajnos ebben az 
évben is tűztek ki vizsgákat szombatra, és továbbra is 
vannak munkahelyi konfliktusok a munkavállalók imá-
dati napjának tiszteletben tartása terén. 

3. Tevékenységeinkben együtt munkálkodunk dön-
téshozó, befolyásos személyekkel és különböző intéz-
mények vezetőivel, akik általánosságban véve nyitottak 
a párbeszédre, és lehetővé teszik, hogy bizonyságot te-
gyünk a hitünkről. Jelen pillanatban közel 200 „Semnele 
tim pu lui” folyóiratot osztunk szét havonta az Észak-er-
délyi Egyházterület körzetében működő hatóságok sze-
mélyzetének. Tesszük ezt missziós céllal, valamint a köz-
kapcsolatok megszilárdítása érdekében. A vallásszabad-
ság áthágásának minden egyes esetére úgy tekintünk, 
mint a bizonyságtevés alkalmára, és a nehéz helyzetbe 
kerülő tagjainkat arra bíztatjuk, hogy védelmezzék a hi-
tüket, de tanúsítsanak kedvességet és tiszteletet, továbbá 
pedig példaadóan tegyenek eleget szakmai kötelezettsé-
geiknek. 

4. Úgy gondoljuk, hogy feltétlenül szükség van az 
egyház és a hatóságok közti párbeszédre. Ugyanakkor 
a  hatóságok részéről több megértést várunk, valamint 
azt, hogy tartsák tiszteletben tagjaink lelkiismereti ala-
pon felhozott kifogásait. Az egyház arra hívatott, hogy 
a maga során tartsa tiszteletben az egyházon belüli sze-
mélyek lelkiismereti szabadságát, a más véleményt meg-
fogalmazókkal bánjék szeretettel és tisztelettel, még ha 
nem is érthet mindenben egyet velük. 

5. Nem szabad elszigetelődnünk és lemondanunk 
a  vallásszabadságért vívott küzdelemről, belenyugodva, 
hogy úgyis üldöztetésre vagyunk ítélve, és szenvednünk 
kell a hitünkért. Ehelyett inkább meg kellene értenünk, 
hogy elhívatásunk védelmezni a vallás- és lelkiismereti 
szabadságot, és ennek érdekében ki kell használnunk 
minden Isten által felkínált lehetőséget. Itt nemcsak ró-
lunk van szó, hanem olyan értékekről is, 
amelyek nélkül a társadalom sokkal szegé-
nyebb lenne. n

Beniamin Anca, Észak-Erdélyi Egyházterület
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1. A világjárvány közel 30 éves szünet után élesz-
tette újjá az egyéni szabadságok kérdését, ami 

a vallásszabadság problémájával kapcsolatos vitákat is ki-
váltott. Nyilvánvaló, hogy országunkban a járvány első 
hónapjaiban csorbult a vallásszabadság. Az emberek nem 
vehettek részt nyilvános istentiszteleteken, habár a  leg-
többen megértették, hogy embertársaik egészsége érde-
kében egyet kell érteniük az intézkedésekkel. 

Ez az időszak segített felfedeznünk az Üdvözítő szol-
gálatának egy másik vetületét: a fizikai gyógyítást és 
a szenvedőkről való gondoskodást. A romániai gyüleke-
zetek az utóbbi két évben megtanulták – vagy arra kény-
szerültek, hogy megtanulják – felfedezni a személyes, 
egyéni vagy családi imádat értékét. Krisztus mondotta: 

„De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádók 
lélekben és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya 
is ilyeneket keres az ő imádóiul. Az Isten lélek: és akik 
őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imád-
ják” (Jn 4:23–24). Akkor jött el ez az óra, amikor át kel-
lett szerveznünk az imádatunkat. Rájöttünk, hogy vala-
milyen szinten jobban ragaszkodunk a falakhoz és a „ha-
ranghoz”, mint a „lélekben és igazságban” való imádathoz. 

Ezenkívül a „zöldigazolvány” és az oltás kérdése meg-
osztotta a családokat, rokonokat, barátokat és vallási kö-
zösségeket. Sokan hangoztatták, hogy az immunizációs 
beavatkozás a hívők vallási meggyőződését is befolyásolja. 

A vitákon túlmenően tudjuk, hogy a hatóságok, a törvény 
által elismert egyházakkal párbeszédet folytatva végül 
nem tették kötelezővé az oltást ahhoz, hogy valaki részt 
vehessen az istentiszteleteken. A döntést megelégedéssel 
fogadta a legtöbb vallási közösség. 

Az utóbbi két év egészségügyi válsága segített megis-
mernünk a korlátainkat, és hozzájárult ahhoz, hogy újra 
felfedezhessük az Isten által elénk helyezett alapvető érté-
keinket: az egészséget, a családot, a szabadságot és a hitet. 
Még hátravan, hogy elemezzük az átélt tapasztalatokat és 
a hozzáállásunkat, és még inkább engedjünk az életünkre 
nézve fontos mennyei befolyásnak. 

2. Talán ezek voltak a legnagyobb kihívások, ame-
lyekkel egyházunk az utóbbi időszakban szembesült: az 
egyház megszervezése és működése az újonnan kiala-
kult helyzetben; az egyházon belüli eltérő vélemények el-
fogadása és a tolerancia; az egyház egységének megőr-
zése. A nyilvános istentiszteleteken való hiányos részvé-
tel a korlátozásokkal együtt sajátságos helyzetet teremtett 
a szervezés, de a tagok közti kommunikáció szempont-
jából is. Az imatermek korlátozott mérete, az óvintézke-
dések, a különleges istentiszteletek (úrvacsora, kereszt-
ség, esküvő, stb.) megszervezése sok esetben próbára tett 
minket. 

Vallásszabadság   » » » » »  
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Akarjuk-e tudni, hogyan élhetünk az Üdvözítő tetszésére? 
Ne foglalkozzunk politikai beszédekkel sem a szószéken, 
sem azon kívül! Félelemmel mérlegeljük minden kimon-
dott szavunkat! Ahol a nép Istene tiszteletére gyülekezik, 
egyetlen szó se hangozzék el, mely elterelhetné gondo-
latainkat az egyetlen nagy központról, Jézus Krisztusról, 
éspedig a Megfeszítettről! Intő üzenetünk súlypontja 
a harmadik angyal üzenete. Mellékes dolgokkal ne foglal-
kozzunk! Művünk súlypontja: „Hirdesd az Igét!” Vannak, 
akik tapasztalatokat osztanak meg az igehirdetésben, 
a lelkek megmentéséért folyó munkában,  akikért Krisztus 
drága életét adta. Ez a munka a mi különleges  feladatunk, 
ez foglalkoztassa mindazokat, akik Isten  nyáját táplálják! 
Éppen ebben az időszakban élünk, amikor hangok hallat-
szanak: „Halljad! Ez az út, ezen  járjatok!” Ám az Úr Jézus 
mondja: „Te pedig kövess engem!” „Aki engem követ, 
nem járhat a sötétségben.” A lelkek  megmentése legyen 
személyes munkánk, amitől semmi se terelje el gondola-
tainkat! Krisztus lelkek megmentéséért jött le világunkra, 
hogy világosságot terjesszen az erkölcsi sötétség köze-
pette. Élő szó hallatszik felénk: „Én vagyok az út, az igaz-
ság és az élet.” 

– Ellen G. White: Bizonyságtételek a prédikátoroknak, 178. o.
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Másfelől pedig az egyik legnagyobb kihívást számunk-
ra a vallási környezetben felbukkanó különböző vélemé-
nyekhez viszonyuló intoleráns magatartás jelen tette. Azt 
gondolom, hogy a nézetkülönbségek bibliai meg kö ze-
lí tése jótékony és egészséges hatással van a lelki növeke-
désre. Pál apostol írta a rómaiaknak címzett leve lé ben: 

„A  hitben erőtlent fogadjátok be, nem ítélgetvén véleke-
déseit. Némely ember azt hiszi, hogy mindent megehet; 
a hitben erőtlen pedig zöldséget eszik. Aki eszik, ne vesse 
meg azt, aki nem eszik; és aki nem eszik, ne kárhoztassa 
azt, aki eszik. Mert az Isten befogadta őt” (Róm 14:1–3). 
A gyülekezetben helye van mind az erősnek, mind a gyen-
gének. A véleménykülönbségek viharában növekvő tole-
rancia a már létező kapcsolatok minőségi javulását ered-
ményezheti. 

Egy másik nagy kihívás volt számunkra a gyülekeze-
tek egységének megőrzése. Sajnos a tagok közül sokan 
fordultak el különböző radikális és összeesküvés elmé-
leteket hirdető vezetők felé, ahelyett hogy Isten Igéjéhez 
menekültek volna az idők még jobb megértése érdeké-
ben. Jézus imája Jn 17. fejezetében ma sokkal időszerűbb, 
mint valaha volt: „Hogy mindnyájan egyek legyenek.” Az 
egység azonban az Ige szentségre vezető befolyásának az 
eredménye: „Szenteld meg őket a Te igazságoddal, a Te 
Igéd igazság.” 

3. A vallásszabadságért küzdve nemcsak egy vallási 
formát védelmezünk, hanem a lelki értékek gazdagságát 
is hirdetjük. Ez lehetőséget kínál a társadalom elé tárni 
azokat a bibliai elveket, amelyek a mindennapjainkat ve-
zérlik. Az ügyosztályunk által épített hidak valóságos 
kommunikációs csatornák, az evangélium hirdetésének 
hatékony módszerei. Minden nyilvános rendezvény és 
magánbeszélgetés a különböző akadémiai, rendfenntar-
tási, egészségügyi vagy oktatási intézmények képviselő-

ivel bizonyságtevést jelent. Az elhintett mag megkeresi 
a termő talajt, hogy növekedhessen és termést hozhas-
son. A vallásszabadság annak a misszióterületnek a része, 
amiről az Üdvözítő beszélt Mt 24. fejezetében: „A föld 
végső határáig.” 

4. Az állam és az egyház hatalmi ágai szétválasztásá-
nak mint elvnek fenn kell maradnia, és alkalmazást kell 
nyernie a közszférában. Az állam töltse be a „császár” sze-
repét, az egyház pedig arra hívatott, hogy Krisztust szol-
gálja. A hatóságok feladata szavatolni az állampolgár testi 
épségét és biztonságát, az egyházé pedig az, hogy bizto-
sítsa az emberek lelki épségét és lelki táplálékát. Válság 
idején (járvány vagy háború alatt, stb.) elengedhetetlenül 
szükség van az állam és az egyház közötti párbeszédre és 
együttműködésre, viszont nem alkalmazható olyan nyo-
másgyakorlás, amely hátrányosan érintené az ember lelki 
életét, annak megszervezését vagy értelmezését. 

5. Társadalmunkból a különböző létfontosságú kér-
dések tekintetében hiányzik az egyensúly. Legtöbbször 
olyan felszólalásokat hallunk, amelyek megosztják a tár-
sadalmat, de még a vallási közösségeket is. Az utóbbi idő-
ben szükségét éreztük az olyan kérdések kiegyensúlyo-
zott megbeszélésének, mint a vallásszabadság és a nyilvá-
nos istentiszteleteken való szabad részvétel, anélkül hogy 
ezzel kárt okoznánk mások testi vagy lelkiismereti ép-
ségében. A bölcs ember, aki sziklára építi a házát, a ki-
egyensúlyozottság embere, akit nem fog leteríteni vagy 
romba dönteni semmilyen vihar. A Krisz-
tussal ápolt őszinte kapcsolat révén kifejlő-
dött belső élete képezi ennek az egyensúly-
nak az alapját. n

Mihai Miron, Észak-Erdélyi Egyházterület
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Mit jelent diákjaink számára az AMiCUS Diákegyesülethez tartozni?
Azt gondolom, hogy a választ nagyon egyszerűen ösz-

szefoglalhatjuk egyesületünk „Gyertek, legyünk barátok!” 
mottójával, viszont véleményem szerint még ez sem fog-
lalja magában teljes mértékben a tevékeny egyesületi tag 
teljes értékrendjét. A jászvásári AMiCUS egyesület diák-
jai aktívak, hűségesek és odaadóak mind a saját, mind az 
akadémiai tevékenységeken, ahogy a gyülekezeti életben 
is. Heti találkozóink során arra törekszünk, hogy egész-
séges és tartós kapcsolatot ápoljunk tagjainkkal. 

Milyen projektekkel próbálja népszerűsíteni saját filozófiáját 
az egyesület? 

Két nagy tevékenységi kategóriára összpontosítunk: 
egyfelől próbálunk válaszolni a körülöttünk élő emberek 
szükségleteire, másfelől pedig figyelünk tagjaink (de nem 
kizárólag) szükségleteire. Az első kategóriába sorolhatók 
a különböző társadalmi helyzetek. Támogatjuk a rászo-
rulókat. Itt említem meg a mozgó étkezdénket, ami azt 
jelenti, hogy diákok által készített meleg ételt kínálunk 
a nélkülözőknek. A jótékonysági ruhavásárral pedig lehe-
tővé tesszük, hogy a nehéz anyagi helyzetben levő szemé-
lyek ruházati cikkekhez jussanak. Mindezek mellett sze-
retnénk megemlíteni a New Start-sorozatot, amellyel az 
egyetemi központokban az egészséges életmódot nép-
szerűsítjük, továbbá a Gyermekvárost, az egyik legsike-
resebb projektünket, amelynek legfőbb célja már zsenge 
korban megismertetni a gyermekekkel egy város műkö-
dési mechanizmusait. 

Ugyanakkor, ahogy már említettem, különböző ki-
kapcsolódási, kulturális, de főleg lelki vonatkozású tevé-
kenységeinkkel saját tagjaink szükségleteire is odafigye-
lünk. 

A káplán üzenete
Hazánkban Jászvásáron alakult először AMiCUS Egye-

sület. Abban a városban, ahol Romániában először alapí-
tottak felsőoktatási intézményt, az Alexandru Ioan Cuza 
Egyetemet, alakult meg az első adventista diákegyesület 
is. A jászvásári AMiCUS a maga ifjú szeretet-rezgései-
vel, szenvedélyes tenni akarásával és egyre jobb ötletei-
vel ma már fontos fejezete a romániai Adventista Egyház 
éle tének. 

Az 1993-as évtől kezdődően egészen napjainkig min-
den egyes év új diákokat hozott a hét dombon fekvő vá-
rosba. Az AMiCUS révén a moldvai régió összes me-
gyéjéből, továbbá Munténiából, Olténiából, Erdélyből, 
Ukrajnából, a Moldovai Köztársaságból, vagy Amerika 
szigeteiről származó, tanulásra és értelmi fejlődésre kész 
fiatalok örömmel igyekeznek ugyanazon hit köré gyüle-
kezni. A diákélet küzdelmeit és kihívásait akár egyedül 
is felvállalhatod, de a jászvásári AMiCUS lehetővé te-
szi mindezt baráti egységben, közös tevékenységekben, 
együtt töltött idő, imádkozás, tanulmányozás és fejlődés 
által. 

Az egyetemi évadnyitó és -záró ünnepség, a külön-
leges meghívottak, a diákoknak tartott szemináriumok, 
a szerda esti áhítatok, amelyek teázással és sütemény elfo-
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ban, tevékenységben, látásmódban azokat a diákokat, akik a teg-
napi otthon és az új, holnapi otthon mellett egy különb életre 
vágynak. 

A jászvásári AMiCUS csapatot jelent, kreatív ötleteket, an-
nak gyakorlatba ültetését, amit Isten egy diákban látni szeretne, 
vagyis egy igazi hetednapi adventistát, aki válaszol az elhívásra, 
hogy embertársának barátja legyen. 

Az AMiCUS-ért 
A felnőtté válás hajnalának halvány derengése közepette az 

AMiCUS értékteremtő otthon, szolgálat és barátság, amely az 
ifjak számára az örökkévalóságot helyez-
heti át a mindennapokba. A jászvásári 

„Sărărie” gyülekezet pedig az a fészek, 
ahonnan évről évre ifjak repülnek ki az 
Istenért végzett szép és felelősségteljes 
szeretet-szolgálatra. 

Nem tudom, mások hogy vannak vele, 
de én, amikor a diákéveimre gondolok, 
egy olyan szintjét azonosítom az életemnek, amely többnyire 
azon szükséglet tudatosításához köthető, hogy talán ma a  leg-
fontosabb Istenért élni. Meg kell értenünk, hogy miként élhet-
jük teljes mértékben a várakozók odaadó életét. „Tartsd meg, ami 
nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat” (Jel 3:11) – írta 
János apostol. Ugyanez érvényes a diákévekre is, amelyek során 
örvendhetünk annak, hogy láthatóvá válnak a keresztény, adven-
tista értékek, amelyek az élet illatát terjesztik az életre (2Kor 2:16) 
a romániai egyetemeken, de másutt is. A „Gyertek, legyünk bará-
tok!” jelmondatunk mindezt magába foglalja. 

A jászsári AMiCUS a jellemformálás elkötelezett képviselője. 
„A valódi jellemtulajdonság a lélek jósága, ami a cselekedetekben 
és az életvitelben nyilvánul meg” (Ellen G. White: Gyermekneve-
lés, 161. o.). Az információk, a gazdasági és a társadalmi kapcso-
latok terén is bizonytalan világban csak Isten örök. Ismerd meg 
Őt, és maradj mellette. A jó és a rossz, az állam és a vallás me-
tamorfózisának korszakában Isten kijelenti magáról, hogy örök, 
nem változik, és nem ember, hogy hazudjon (4Móz 23:19; 1Sám 
15:29). Oszd meg Őt másokkal! A technológia és a folyamatos 
„frissítések” korában Isten végtelen, a szeretet folyamatos megis-
merésének végső változata. 

Isten országa stabil, valóságos és leellenőrizhető – ezt a va-
lóságot hirdeti a Biblia és a Biblia Királya. A Szentírás háború 
és halál árnyéka nélkül szavatolja a békét, a fejlődést, az ismere-
tet és a barátságot. Isten mondta: „Jaj azoknak, akik tervet visz-
nek véghez nélkülem, és szövetséget kötnek, de nem lelkem ál-
tal!” (Ézs 30:1). Amikor az ismeret és a létezés törékenynek tűnik, 
kérdezd meg az Urat, a Bibliára alapozva hozz döntést Vele, élj 
állandó imaéletet, és a mindennapjaid igazolják, hogy Tőle ta-
nultál magad és a világ javára. „Ami a legszebb, az még előttünk 
áll”, mondta C. S. Lewis. n

Daniel Bursuc, a jászvásári AMiCUS káplánja

A JELLEM 
FORMÁLÁSA

DANIEL
BURSUC

gyasztásával zárulnak, a könyvklub, a gyermekvá-
ros, a jótékonysági vásár, a rászorulók étkezdéje 
és a különböző projektek egyesítik örömben, esz-
ményképekben, fiatalságban, döntésekben, viták-

13 A jászvásári AMiCUS Adventista Diákegyesület  «  



A 227/2015-ös adótörvény értelmében az adófizető polgárok kérvényezhetik, hogy a fizetésből származó adójuk 3,5%-át 
non-profit nem kormányzati szervezeteknek vagy egyházaknak utalják át. 

Ennek érdekében a 230-as nyomtatványt kell kitölteni (a fizetéssel vagy nyugdíjjal rendelkezők esetében), vagy a 212-es 
nyilatkozat I. fejezetének 1.8. szakaszát (a független tevékenységekből, javak bérbeadásából, mezőgazdasági tevékenység-
ből, haltenyésztésből, gyümölcstermesztésből és más tevékenységből származó jövedelemszerzés esetén).

•  Az űrlap az ANAF weboldaláról tölthető le:
– https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/230.html 
– https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/declaratie_unica.html
pdf-formátumban (soft A), amely az elektronikus változatban is kitölthető.
•  Megjelölendő:
– Az átutalásra szánt összeg. Amennyiben az adófizető nem jelöl meg összeget, akkor azt az adóhivatal fogja kiszámítani; 
– A támogatandó non-profit szervezet vagy egyház neve, adószáma és IBAN-kódja.
•  Hol és hogyan kell benyújtani a kérvényt? 
– Elektronikus úton. A 230-as nyomtatványt be lehet nyújtani az adóhivatal okmányiktató irodáján is, vagy postán, 

ajánlott levél formájában.
Benyújtási határidő: 2022. május 25.

IRÁNYÍTSD JÖVEDELMED ÉVES ADÓJÁNAK 3,5%-ÁT A ROMÁNIAI HETEDNAPI  
ADVENTISTA EGYHÁZ, VALAMINT AZ EGYHÁZ ÉGISZE ALATT MŰKÖDŐ  
NON-PROFIT NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA!

AZ ADVENTISTA EGYHÁZHOZ TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK, AMELYEK KÖLTSÉGVETÉSI ELLENŐRZÉSÉT AZ ADVENTISTA EGYHÁZ VÉGZI

Nr. Non-profit szervezet neve Adószám IBAN-kód Megjegyzések

1 UNIUNEA DE CONFERINȚE 4752219 RO39 BRDE 445S V237 2751 4450 Bukarest

2 Asociația Centrului Media Speranța 29930109 RO03 RNCB 0479 1273 4860 0001 Bukarest

3 Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – ADRA România 14355291 RO73 RNCB 0074 0292 1540 0001 Bukarest

4 Universitatea Adventus din Cernica 8883136 RO80 RNCB 0087 0081 1693 0001 Cernica

5 Asociația pentru Sănătate, Educație și Familie 12525349 RO92 BRDE 445S V592 1875 4450 Bukarest

6 Asociația Sănătate și Educație 13817422 RO69 BRDE 445S V615 3169 4450 Bukarest

7 Asociația Sola Scriptura 14297964 RO81 BRDE 445S V475 0525 4450 Bukarest

8 Asociația Serviciul Umanitar pentru Penitenciare 5108446 RO87 BRDE 445S V917 3616 4450 Bukarest

9 Asociația Conștiință și Libertate 26601411 RO15 BRDE 445S V346 2206 4450 Bukarest

10 Asociația „Ridică-te și umblă” 32373890 RO91 RNCB 0073 1380 7216 0001 Bukarest

11 Asociația „Exploratori pentru Viitor” 14027189 RO59 BRDE 445S V512 2467 4450 Bukarest

12 Asociaţia biblică „Casa Bibliei” 27075455 RO96 RNCB 0073 0347 7094 0001 Bukarest

13 Școala Postliceală Sanitară „Dr. Luca” 17871521 RO38 RNCB 0048 0534 8328 0001 Brăila

14 Școala Postliceală Sanitară „Dr. Luca” 35572277 RO52 RNCB 0091 1492 7932 0001 Cernica

1 BISERICA CREȘTINĂ ADVENTISTĂ DE ZIUA A ȘAPTEA, CONFERINȚA BANAT 5776798 RO68 RNCB 0015 0492 7245 0001 Arad

1 BISERICA ADVENTISTĂ DE ZIUA A ȘAPTEA, CONFERINȚA MOLDOVA 4277072 RO97 RNCB 0026 0126 6680 0001 Bákó

2 Fundaţia umanitară „Dr. Luca” 14078913 RO15 RNCB 0026 0308 9377 0001
Podiș-i Életmódközpont

1 BISERICA ADVENTISTĂ DE ZIUA A ȘAPTEA, CONFERINȚA MUNTENIA 4733390 RO98 RNCB 0074 0292 3624 0001 Bukarest

2 Filiala Muntenia a ASEF 15890683 RO36 RNCB 0074 0292 2390 0001 Bukarest

3 Școala Primară „Dr. Luca” 35100908 RO88 BRDE 090S V472 1080 0900 Brăila

4 Asociația Școala „Dumitru Florea” 30240129 RO98 RNCB 0205 1278 6740 0001 Ploiești

5 Asociația Școala „Wilhelm Moldovan” 26392757 RO11 RNCB 0114 1142 6003 0001 Konstanca

6 Asociaţia Liceul Teoretic „Mihai Ionescu” 12483090 RO21 RNCB 0084 0107 6864 0001 Bukarest

7 Asociația Prestigimedica 32312485 RO10 RNCB 0082 0010 8546 0002 Bukarest

8 Asociația Respiro 33421979 RO24 RNCB 0082 1410 6836 0001 București

9 Asociația Opinia Production 36673873 RO02 BTRL RONC RT03 7443 3201 Constanţa

1 BISERICA ADVENTISTĂ DE ZIUA A ȘAPTEA, CONFERINȚA OLTENIA 4553216 RO75 RZBR 0000 0600 0046 0472 Krajova

2 Asociaţia pentru Sănătate, Educaţie şi Familie – filiala Oltenia 17643477 RO72 RZBR 0000 0600 0657 9189 Krajova

1 BISERICA ADVENTISTĂ DE ZIUA A ȘAPTEA, CONFERINȚA TRANSILVANIA 
DE NORD

4547087 RO75 RNCB 0106 0265 9081 0001 Kolozsvár

1 BISERICA ADVENTISTĂ DE ZIUA A ȘAPTEA, CONFERINȚA TRANSILVANIA 
DE SUD

8364740 RO37 RNCB 0193 0159 6750 0001 Marosvásárhely



AZ ADVENTISTA EGYHÁZZAL EGYÜTTMŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK, AMELYEK KÖLTSÉGVETÉSI ELLENŐRZÉSÉT AZ ADVENTISTA EGYHÁZ VÉGZI

Nr. Non-profit szervezet neve Adószám IBAN-kód Megjegyzések Helység
UNIUNEA DE CONFERINȚE

1 Fundația Casa Pâinii 17510993 RO40 RNCB 0052 0188 2287 0001 Társadalmi intézmény Viziru
CONFERINȚA BANAT

1 Asociația Grădina Speranței 23658243 RO91 RNCB 0015 1260 7077 0001 Cuvin óvoda Arad

2 Școala „Speranța” Macea 38586374 RO94 RNCB 0015 1607 9283 0001 Iskola Mácsa
3 Asociația Familia Speranței  România 13437490 RO88 RNCB 0249 0492 7554 0001 Salem óvoda Arad
4 Asociația Familia Speranței  România 13437490 RO59 RNCB 0015 0492 7554 0001 Betania óvoda Temesvár
5 Asociația Casa Speranței Banat 28238372 RO44 RNCB 0015 1213 1580 0001 Hátrányos helyzetű idős személyek 

gondozása
Arad

6 Asociația Studențească Amicus –  
Filiala Timișoara

18620862 RO83 RNCB 0255 0403 4775 0001 Diák-projektek Temesvár

7 Asociația Teenjoy 34567671 RO20 RNCB 0015 1489 7486 0001 Táborok szervezése Arad

CONFERINȚA MOLDOVA
1 Asociația Proexcelența 29572604 RO07 RZBR 0000 0600 1443 7165 Celestino óvoda Bákó
2 Asociația Bambi 14109939 RO23 RZBR 0000 0600 0386 6981 Bambi óvoda Galac
3 Asociația EVISS 35958350 RO66 RNCB 0310 1615 3123 0001 EVISS ÓVODA Jászvásár
4 Filiala Asociației Bambi 18177642 RO94 RNCB 0142 1129 9409 0001 Elemi iskola + általános iskola Matca
5 Asociația T.C. Mărgăritare 23824060 RO86 BRDE 280S V258 7033 2800 Mărgăritare óvoda Roman
6 Asociația Studențească Amicus - 

Filiala Iași
14032304 RO57 BRDE 240S V391 3153 2400 Diák-projektek Jászvásár

7 Școala Gimnazială Matca 35853876 RO21 RNCB 0142 1502 4355 0001 Elemi iskola + általános iskola Matca
8 Asociația „Viitorul Azi” 35965225 RO22 UGBI 0000 2020 12642RON  „Elisei” óvoda Karácsonkő

CONFERINȚA MUNTENIA
1 Asociația pentru Educație Creștină 25717257 RO84 BTRL 0450 1205 J700 51XX Micii Valdenzi óvoda – Popa Tatu Bukarest
2 Asociația Speranță pentru Mâine - 

Grădinița Licurici
22470550  RO31 RNCB 0082 0940 7366 0001 Licurici óvoda – Cuza Vodă Bukarest

3 Asociația Umanitară EDUSTAR 22740441 RO69 BTRL 0100 1205 1246 0XX Edustar óvoda Buzău
4 Asociația Grădinița Curcubeul Spe-

ranței
26362950 RO49 BTRL 0190 12053 7713 8XX Curcubeul Speranței óvoda Giurgiu

5 Asociația Școală „Dumitru Florea” – 
Școala Excelsis

30240129 RO98 RNCB 0205 1278 6740 0001 Óvoda + elemi iskola + általános 
iskola

Ploieşti

6 Asociația Şcoala Eden Paradisul 
Copiilor

30304052 RO87 RNCB 0208 1281 0575 0001 Óvoda + elemi iskola Băicoi

7 Asociația „Pro Eirene” 23967109 RO46 BRDE 230S V177 6186 2300 Micul Prinț óvoda Slobozia
8 Asociația Speranţa 21642801 RO04 RNCB 0128 0749 3570 0001 Speranța óvoda Târgoviște
9 Asociația Speranță pentru Mâine 22470550 RO38 RNCB 0289 0940 7366 0001 Priki óvoda – Militari Bukarest

10 Asociația Internațional Christian 
Academy

35395876 RO07 INGB 0000 9999 0560 1371 Óvoda Cernica

CONFERINȚA OLTENIA
1 Asociația Creștină pentru Educație și 

Sănătate
28468827 RO90 CECE AG01 30RO N090 7163 Eden óvoda Piteşti

2 Asociaţia „Holistic Education” 31908979 RO85 RZBR 0000 0600 1582 9360 Licuricii óvoda Roşiori de Vede
CONFERINȚA TRANSILVANIA DE NORD

1 Asociaţia „Cristian Education for  
Romania” 

22623018 RO87 BTRL 0130 1205 M114 29XX 6 óvodával rendelkezik: Kolozsvár

Kinderfreunde Kolozsvár
Albinuța Halmi
David Moisei
Emanuel Marosújvár
Tudor Máramarossziget
Happy Kinder Betlen 

2 Grădinița „ANA" 36983505 RO13 BTRL RONC RT03 8296 2601 Óvoda Săpânța
CONFERINȚA TRANSILVANIA DE SUD

1 Asociația Educație pentru o Viață 
Sănătoasă

16832621 RO23 BTRL 0270 1205 1167 05XX Óvoda + elemi iskola + általános 
iskola

Mezőfele

2 Fundația pentru Spitalul Oncologic 
Târgu Mureș

42898021 RO02 CECE C001 9460 0950 7631 Egészségügyi intézmény és kórház Marosvásárhely

3 CSMPR – Herghelia 5994199 RO83RNCB0193 0159 6949 0001 Egészségügyi intézmény Mezőménes
4 Liceul „Dr. Lind” 32712716 RO57 RNCB 0188 1503 2488 0001 Líceum Mezőfele
5 Asociaţia „Advent Kindergarten – 

Filiala Reghin”
22740913 RO13 BACX 0000 0010 9174 1000 Emanuel óvoda Szászrégen

6 Asociația Puterea Educației 26333378 RO06 BTRL 0330 1205 P955 84XX Licurici óvoda Nagyszeben
7 Asociaţia „Sonnenschein Schassburg” 25502444 RO13 RNCB 0191 1095 6393 0001 Sonnenschein Schassburg óvoda Segesvár
8 Asociația Familie și Educație pentru 

Copii 
25505050 RO31 RNCB 0188 1092 7112 0001 Óvoda + elemi iskola + általános 

iskola
Vaideiu

9 Centrul de Sănătate Educație și Fami-
lie Sanogen

32469421 RO89 BTRL RONC RT23 2343 901 Egészségügyi és szociális projektek 
– befolyásközpont

Marosvásárhely

10 Fundaţia OMEGA 9914800 RO41 BTRL 0270 1205 M590 30XX Elemi iskola + általános iskola Marosvásárhely



A Romániai Unió 2021-ben tanulmányt készí-
tett a tagok által felajánlott tizeddel kapcsola-
tosan. A kutatásban az Észak- és a Dél-erdé-

lyi Egyházterületek vettek részt. Az alábbiakban 
bemutatjuk a tanulmány módszertanát és követ-
keztetéseit.

A tanulmány célja
A tanulmány azzal a céllal készült, hogy ada-

tokat gyűjtsön a tagoknak a tizedfizetésben tanú-
sított hűségéről a kor, a földrajzi terület és a tagok 
anyagi lehetőségeinek a függvényében.

Tanulmányozott időszak
A 2019-es év adatait gyűjtöttük be és dolgoz-

tuk fel.

Módszertan
Az adatokat a gyülekezetek dokumentumai-

ból (nyugták, tizedfizetési jegyzék, tagsági név-
sor) gyűjtöttük be. Ennek érdekében szükség volt 
a kincstárnokok, lelkipásztorok, pénzügyi fel-
ügyelők, valamint az egyházterületi és gyüleke-
zeti pénztárosok hozzájárulására. Az egyházterü-
letek kidolgozták a maguk munkamódszereit, és 
kinevezték a tanulmány elkészítésének felelőseit. 

A minél pontosabb következtetések érdeké-
ben a különböző egyházterületekhez tartozó ta-
gok legalább 30%-ának adatait dolgoztuk fel. Az 
elemzés magába foglalja az egyházterületekhez 
tartozó összes megyében található kis, közepes 
és nagy gyülekezeteket, városi és falusi környe-
zetben egyaránt. Amennyiben egy házaspárnak 
csupán az egyik tagja tizedfizető, mindkettőjü-
ket adományozónak tekintettük, hasonlóképpen 
a szüleikkel élő tanulókat és egyetemistákat is.

Megnevezések
Aktív tag – Romániában él és részt vesz az 

isten tiszteleteken
Adományozó – tizedfizető tag 
Kis gyülekezet – kevesebb mint 50 tag
Közepes gyülekezet – 50–100 tag 
Nagy gyülekezet – több mint 100 tag 
Névtelen tized – a tizedfizetési jegyzékbe név-

telenül bevezetett összeg
A tizedfizető tagok által befizetett tized átlaga 

– a tized teljes összege elosztva az adomá-
nyozók számával

TIZEDDEL KAPCSOLATOS TANULMÁNY

Sáfárság   » » » » »   

„TISZTELD AZ URAT 
A TE MARHÁDBÓL, 

A TE EGÉSZ JÖVE-
DELMED ZSENGÉ-
JÉBŐL” (PÉLD 3:9).

„KI-KI AZ Ő KÉPES-
SÉGE SZERINT 

ADJON, AZ ÚRNAK, 
A TE ISTENED-

NEK ÁLDÁSA 
SZERINT, AME-

LYET ÁD NÉKED” 
(5MÓZ 16:17).

„KI-KI AMINT 
ELTÖKÉLTE SZÍ-

VÉBEN, NEM 
SZOMORÚSÁGBÓL, 
VAGY KÉNYTELEN-

SÉGBŐL; MERT 
A JÓKEDVŰ ADA-

KOZÓT SZERETI AZ 
ISTEN” (2KOR 9:7).

„HOZZÁTOK BE 
A TIZEDET MIND 

AZ ÉN TÁRHÁ-
ZAMBA, HOGY 

LEGYEN ENNIVALÓ 
AZ ÉN HÁZAMBAN, 
ÉS EZZEL PRÓBÁL-

JATOK MEG ENGEM, 
AZT MONDJA 

A SEREGEKNEK 
URA, HA NEM NYI-
TOM MEG NÉKTEK 
AZ EGEK CSATOR-
NÁIT, ÉS HA NEM 

ÁRASZTOK REÁTOK 
ÁLDÁST BŐSÉGE-
SEN” (MAL 3:10).
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Kutatást végző személyek
Ioan Câmpian Tătar – a projekt kezdeményezője 
Emil Jigău – a kutatási kritériumokat a romániai helyzethez igazította 
Costel Aruxandei – alapos kutatómunkát végzett, a begyűjtött adatokat rendszerezte
Doina Pîrlitu – a könyvelés terén szerzett tapasztalatával segítette a munkánkat 
Ioan Feier –  meggyőzött bennünket arról, hogy bár nagyon sok munkával jár, az emberek szeretik a sta-

tisztikákat 
Iacob Nădășan – a kutatásban kincstárnoki és pénztárosi minőségében vett részt 
Francisc Ianosi – minden apró részletre odafigyelt

Eredmények – Dél-Erdély 
1. a tized teljes összege – 15480296 ron
2. tagság – 9284
3. átlag tized/tag – 1674 ron
4. átlag tized/tizedfizető tag – 2363,5 ron
5. átlag tized/tizedfizető tag falun – 2211,07 ron
6. átlag tized/tizedfizető tag városon – 2515,92 ron

Városi környezet Falusi környezet
Tagsági névsorban 
szereplő tagok ado-
mányozói aránya

Aktív tagok ado-
mányozói aránya

Tagsági névsorban 
szereplő tagok ado-
mányozói aránya

Aktív tagok ado-
mányozói arányaÉletkor

20–39 év 24% 31% 30% 41%

40–59 év 31% 39% 40% 50%

60 év fölött 50% 67% 54% 78%

ÖSSZESEN 37% 48% 43% 58%

Névtelen tized aránya a Dél-erdélyi Egyházterületben: 15,23%.

Eredmények – Észak-Erdély
1. a tized teljes összege – 9589906 ron
2. tagság – 7409
3. átlag-tized/tag – 1294 ron
4. átlag-tized/tizedfizető tag – 2704 ron
5. átlag-tized/tizedfizető tag falun – 2460 ron
6. átlag-tized/tizedfizető tag városon – 2773 ron

Városi környezet Falusi környezet

Tagsági névsorban 
szereplő tagok ado-
mányozói aránya

Aktív tagok ado-
mányozói aránya

Tagsági névsorban 
szereplő tagok ado-
mányozói aránya

Aktív tagok ado-
mányozói arányaÉletkor

20–39 év 13% 17% 18% 23%

40–59 év 37% 47% 33% 44%

60 év fölött 22% 37% 37% 52%

ÖSSZESEN 25% 55% 33% 45%

Névtelen tized aránya az Észak-erdélyi Egyházterületben: 12%.

GYAKORLATI 
HŰSÉG

CIPRIAN 
ŞANDRU

Ciprian Șandru, Sáfárság Osztály

„A FÖLDNEK 
MINDEN TIZEDE, 
A FÖLD VETÉSÉ-
BŐL, A FA GYÜ-

MÖLCSÉBŐL AZ 
ÚRÉ; SZENTSÉG 

AZ AZ ÚRNAK” 
(3MÓZ 27:30).
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Miközben nyilvánvaló, hogy az Újtestamen-
tum középpontjában a Megváltó személye 
áll, úgy tűnik, hogy a számos ótestamentumi 

leírás, életrajz és beszámoló közt viszonylag ne-
héz megtalálni azt a „főszereplőt”, aki még olyan 
kiemelkedő hősök fölé is emelkedhet, mint Ábra-
hám, Mózes, Dávid vagy Salamon. 

Ennek ellenére egy ilyen személy nemcsak hogy 
létezik, hanem még emblematikus személyisége 
is az Ótestamentumnak, noha névlegesen nem 
tűnik fel az ószövetségi narratívában. Hogy a dol-
gok valóban így állnak, azt Isten testet öltött Fiá-
nak bizonyságtevése is igazolja: „Tudakozzátok az 
Írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti 
örök életetek; és ezek azok, amelyek bizonyságot 
tesznek rólam” (Jn 5:39). 

Azok számára, akik fenntartásokat táplálnak 
a kinyilatkoztatott Ige hitelességével kapcsolato-
san, a címbeli kijelentést alátámasztandó legalább 
négy érvelési irányzatra fogunk kitérni az aláb-
biakban. 

Messianisztikus próféciák
A prófécia isteni módszer, amellyel az Isten-

ség kinyilatkoztatja önmagát az embernek, főleg 
mi után a bűn befolyása egyre inkább megnehezí-
tette az isteni üzenet akadálymentes közlését. 

Szorosan kapcsolódva az ókori keleti kultúrá-
hoz, a próféciák a héber Bibliában jelentős szere-
pet töltenek be, egyes szerzők szerint a nem ke-
vesebb mint 1239 jövendölés az Ótestamentum 
közel 30%-át teszi ki.1 Más kutatók a jobbára 
profetikus tartalommal rendelkező bibliai köny-
vekre hívják fel a figyelmet, mint például: Zakariás 
(89%), Náhum (74%), Ezékiel (64%) vagy Ézsa-
iás (58%).2 Ami azonban jelen tanulmányunkra 
nézve is fontos, az az, hogy a kutatók szerint Jézus 
Krisztus nem csupán a próféciák központi üzene-
tét képezi, hanem azok célját és témáját is, aminek 
értelmében több mint 300 jövendölés tekinthető 
messianisztikus próféciának.3  

Nem kevésbé érdekfeszítő tény az sem, hogy 
nagyjából huszonöt személy hirdette a profeti-
kus üzenetet legalább háromezer éven át – figye-

lembe véve az Énokh és a Malakiás kora közt el-
telt időszakot. Ezenkívül közel négyszáz év telt el 
az utolsó messianisztikus jövendölés elhangzása 
és annak beteljesedése között, melynek pontos 
részletei bizonyítják, hogy a próféciák nem csu-
pán intelligens feltételezések.4 Minden kétséget 
kizáróan kijelenthetjük: nem tévedünk, ha oszt-
juk a véleményt, mely szerint a messianisztikus 
próféciák tényleg a Szentírás központi „magvát” 
képezik. 

Ami pedig a próféciák tartalmát illeti, olyan le-
írásokkal találkozunk, amelyek kijelentik a Mes-
siás istenségét és öröktől fogva való létezését; 
a zsidó nemzethez való tartozását; Ábrahámon, 
Izsá kon, Júdán, később pedig Isain és Dávidon át 
vezető származását; születésének helyét, idejét és 
körülményeit; Keresztelő Jánost mint útkészítő-
jét; Jézus küldetését, bűntelen életét, kínhalálát, 
feltámadását, mennybemenetelét és természete-
sen dicsőséges második eljövetelét. 

Az első messianisztikus próféciát maga Isten 
hirdette ki közvetlenül az ember bűnbeesése után, 
amikor a jövendőbeli Megváltóra mint az asszony 
utódjára (mag) utalt, aki majd szembeszáll az ör-
dög munkásságával, de szenvedni fog miatta, vé-
gül pedig véglegesen legyőzi a gonoszt: „És ellen-
ségeskedést szerzek közötted és az asszony között, 
a te magod között, és az ő magva között: az ne-
ked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardo-
sod” (1Móz 3:15). 

Időrendi sorrendben Énokh próféciája követ-
kezne, aki Jézusra mint Bíróra utalt. Ez a prófécia 
azonban nem található meg az Ótestamentum-
ban, viszont az egyik újtestamentumi apostol utal 
rá (Júd 1:14-15). 

A „tebenned és a te magodban megáldatnak 
a földnek minden nemzetségei” kijelentés, amely 
többszörösen meg lett ismételve Ábrahámnak, 
Izsáknak és Jákobnak, mintegy előrevetíti  Jézus 
nemzetségi vonalát. Bálám szavai utalnak arra, 
hogy ehhez a származási lánchoz tartozik Jákob is: 

„Csillag származik Jákobból, és királyi pálca támad 
Izráelből” (4Móz 24:17). Abból pedig, hogy Jákob 
áldásban részesült, azt értjük meg, hogy Júda is 
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a  Messiás nemzetségéhez soroltatott: „Nem mú-
lik el Júdától a fejedelmi bot, sem a vezéri pálca 
térdei közül; míg eljő Siló, és a népek néki enged-
nek” (1Móz 49:10). 

A mennyei Küldött ígérete Mózes által is hir-
detve volt: „Prófétát támasztok nékik az ő aty-
jukfiai közül, olyat mint te, és az én igéimet adom 
annak szájába, és megmond nékik mindent, amit 
parancsolok néki” (5Móz 18:18). 

Mózes öt könyvében további messianisztikus 
utalásokat találunk Melkhisédek atipikus papsá-
gára, a bárány vére általi engesztelésre, vagy a réz-
kígyó krisztusi előképére vonatkozóan. 

A korai próféták írásaiból megemlítjük a Dá-
vidnak adott ígéretet, amely részben teljesedett 
fia, Salamon idejében, viszont amelynek teljes 
megvalósulása később, Jézus kettős természeté-
ben fog bekövetkezni („Én fogok utódot támasz-
tani neked” szemben az „Én az Atyja leszek, Ő pe-
dig a fiam lesz nékem” kijelentéssel), különösen 
az örök ország megalapítására vonatkozóan: „És 
állandó lészen a te házad, és a te országod mind-
örökké tiéd lészen, és a te trónod erős lészen 
mindörökké” (2Sám 7:12–16). 

Természetesen a messianisztikus jövendölé-
sek a kései próféták által érték el a csúcspontot, 
különösen Ézsaiás révén, akit az Ótestamentum 
evangélistájaként tartunk számon. Hétszáz évvel 
korábban jövendölt arról, hogy a Megváltó szűz-
től születik (Ézs 7:14), és írt Jézusnak „a Jordán 
túlsó partját és a pogányok határát” (Ézs 9:1–2) 
magába foglaló munkásságáról. Ezzel rámutatott 
Krisztus kettős, egyfelől dávidi, másfelől isteni 
származására, és hangsúlyozta fontosabb tulaj-
donságait (Csodálatos, Tanácsos, Erős Isten, Örök-
kévalóság Atyja, Békesség Fejedelme – Ézs 9:6–7). 

A próféta a 11. fejezetben Vesszőszál és Virág-
szál megnevezésekkel vázolja a Messiás természe-
tét és küldetését, a 25. fejezetben pedig megjö-
vendöli Isten Fiának végső munkáját: dicsőséges 
visszajövetelét, ünnepélyes megkoronázását, az 
elválás megszüntetését, az ismeret korlátainak el-
távolítását, valamint a fájdalom és a halál eltörlé-
sét. Még a Messiás eljövetelének Keresztelő János 
általi előkészítését is megjövendölte (40. fejezet). 

Az Úr Szolgája perikópa első felében csopor-
tosul egy sor olyan prófécia, amely Jézus Krisz-
tus földi küldetését és küldetésének jellegét írja 
le (Ézs 42:1–7). Egy következő profetikus szakasz 
pedig Jézusra mint Szolgára utal, valamint kettős 
jellegére: egyfelől mint az emberiség tanítójára és 
fenntartójára, másfelől pedig az Atya akaratának 
teljesítőjére, Aki nem hátrált meg a megvetés és 
a szenvedés előtt (Ézs 50:4–7). 

Ha még ezek után is felmerül némi kétség az 
Úr Szolgájának azonosságára vonatkozóan, az 52. 
fejezet záró versei, mint ahogy a következő fejezet 
is a lehető legérthetőbben jelenti ki, hogy a fel-
használt jelzőket egyedül csak Jézus Krisztusra vo-
natkozóan lehet értelmezni. P. L. Maier történész 
írja: „Ézsaiás 53. fejezete párhuzamos magyarázat-
tal szolgál mindarra vonatkozóan, ami nagypén-
teken történt.”5

Ézsaiás könyvének a krisztusi jel-
képekre utaló további támpontjai: 
a szegletkő; Jézus, az Úr Szolgájának 
mint Megváltónak eleve elrendelése; 
világméretű munkássága a Szentlélek 
vezetése alatt; megaláztatása és meg-
vettetése, amelyben itt a földön ré-
szesült; az Atya értékelése; a Mes siás 
örök szövetsége és megváltói minő-
sége. És természetesen folytathatnánk 
a felsorolást. 

Jeremiás próféta két ízben is át-
veszi a bölcs, igazságot és békét hozó 
Megváltó, a Vesszőszál témáját: „Ímé, 
eljőnek a napok, azt mondja az Úr, 
és támasztok Dávidnak igaz magvat, 
és uralkodik, mint király, és bölcsen cselekszik és 
méltányosságot és igazságot cselekszik e földön. 
Az ő idejében megszabadul Júda, és Izráel bátor-
ságosan lakozik, és ez lesz az ő neve, amellyel ne-
vezik őt: Az Úr a mi igazságunk!” (Jer 23:5–6).6

Ugyancsak Jeremiás hangsúlyozza a dávidi 
származású Király megjelenését, előrevetíti a kis-
dedek megöletését, és részletezi a Krisztus általi új 
szövetség támpontjait (Jer 31:31–34). 

Ezékiel próféta jövendöl az újtestamentumi jó 
Pásztorról és az örök országról, amelyet második 
visszajövetelekor Jézus megalapít. „És az én szol-
gám, Dávid lesz a király ő rajtok, s egy pásztora 
lesz mindnyájuknak. És laknak a földön, melyet 
adtam vala az én szolgámnak, Jákobnak, amelyen 
laktak a ti atyáitok; és laknak azon ők és fiaik és 
fiaiknak fiai mindörökké, és az én szolgám, Dávid 
az ő fejedelmük örökké. És szerzek velük békes-
ségnek frigyét, örökkévaló frigy lesz ez velük; és 
elültetem őket és megsokasítom, és helyeztetem 
az én szenthelyemet közéjük örökké. És lesz az én 
lakhelyem felettük, és leszek nékik Istenük és ők 
nékem népem” (Ez 37:24–27). 

A Biblia egyik legcsodálatosabb jövendölését 
Dániel könyvében találjuk. A nap = év értelmezési 
kulcsot figyelembe véve, a hetven hétre vonatkozó 
prófécia alapján meghatározhatjuk a Messiás ke-
resztségének, valamint halálának az időpontját 
(Dán 9:24–27). 
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A többi próféta közül Hóseás jövendölt az egyip-
tomi Gyermekről, Jóel a Szentlélek kitöltetéséről, 
továbbá előre vetítette Jézus visszajövetelének 
előjeleit. Jónás Krisztus halálának és feltámadásá-
nak a messianisztikus jelképe, mivel három napig 
volt a hal gyomrában, Mikeás megjövendöli Jézus 
születésének helyét (Efratának Betleheme), Zaka-
riás újra megismétli a Vesszőszál messianisztikus 
jelképét, jövendöl a dicsőséges jeruzsálemi bevo-
nulásról, a Megváltó elárulásához használt har-
minc ezüstről, az „agyag” ellenértékéről, valamint 
a golgotai jelenetről. Végül pedig Malakiás beszél 
a hírnökről, aki megtérést prédikálva készítette az 
Úr útját. 

A messianisztikus próféciák vázlatos áttekin-
téséből azonban semmiképp sem hagyhatjuk ki 
Dávid királyt, aki Jézus egyik legjelentősebb földi 
elődje volt. A zsoltáros pontosan megjelöli a Mes-
siás, a Felkent isteni eredetét és teremtői minősé-
gét, előre vetíti Júdás árulását, a Megváltó kigú-
nyolását és szenvedéseit, kitérve olyan részletekre, 
mint a felső ruhájának elosztása, az ecettel áti-
tatott szivacs és Krisztus kiáltása a kereszten, de 
testben való feltámadását is említi, amit menny-
bemenetele és megdicsőülése követett. További 
messianisztikus elemeket képeznek a Jézus példá-
zataira, a kisgyermekek dicséretére, és a szegletkő 
metaforájára utaló írások is: „A kő amelyet az épí-
tők megvetettek, szegletkővé lett!” (Zsolt 118:22). 

Külön említést érdemel a 110. zsoltár, amely 
a messianisztikus zsoltárok ékköve. Szépségét csak 
fokozza a tény, hogy a Messiást nem csupán mint 
Királyt említi, hanem mint Aki az isteni szövetség 
alapján örökkévaló Pap a „Melkhisédek rendje 
szerint”. 

Ilyen körülmények között nehezen elfogad-
ható az egyik amerikai mennonita teológus állí-
tása, mely szerint „a messianisztikus próféciákat 
bizonyos mértékben titokzatosság övezte azért, 
hogy a zsidók ne értsék meg a jövendöléseket és 
a próféciák értelmezési módszereit.”7

A hozzá hasonló szkeptikusok véleményével 
állítjuk szembe azoknak a kutatóknak a vélemé-
nyét, akik szerint matematikai szempontból is 
képtelenség, hogy Jézus Krisztuson kívül valaki 
más feleljen meg az ótestamentumi próféciák pa-
ramétereinek. Ennek értelmében 1 az 573×106-on 
annak a valószínűsége, hogy a Megváltó kereszt-
re feszítése napjának szenvedései csupán véletlen-
szerű egybeesésnek köszönhetők.8  

Hét próféciával9 kapcsolatosan pedig a számí-
tások alapján 1 a 1038-hoz az esélye annak, hogy 
mindez isteni beavatkozás nélkül bekövetkezzen. 
Egy amerikai matematikus szerint 1 a 1017-hez 

annak az esélye, hogy egy bizonyos személy ép-
pen a nyolc próféta által megjövendölt időszak-
ban éljen, és hogy a jelen pillanatig minden rá vo-
natkozó jövendölés teljesedjen.  

Max Lucado baptista író és lelkész véleménye 
szerint az Ótestamentum 332 különálló messia-
nisztikus próféciát tartalmaz,10 amelyek véletlen-
szerűségi esélye 1 a 84×1097-hez. P. Stoner ennél 
óvatosabb volt. Az ő számításai szerint, ha a 300 
messianisztikus prófécia közül csupán 48-at ve-
szünk figyelembe,11 akkor is 1 az 10157-hez az esé-
lye annak, hogy ezek egy földi ember életére vo-
natkozóan teljesedjenek. 

Bármennyi módszertani megfigyelést is vé-
geznénk az említett számításokkal kapcsolatosan, 
nyilvánvaló, hogy teljesen kizárt a messianiszti-
kus próféciák véletlenszerű teljesedésének eshe-
tősége. Ez a következtetés annál is inkább lénye-
ges, mivel „a messianisztikus próféciák üzenete 
nemcsak a világ múltját és jelenét veszi figyelem-
be, hanem a jövőjét is. Az emberiség történelme 
nem csupán a krisztusi, hanem az eszkatológiai 
próféciák alapján is zajlik.”12 n

Dr. Dan Constantinescu, teológus, közgazdász
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EFORIE SUD-I ÜDÜLŐHÁZ – 2022
A Hetednapi Adventista Egyház Eforie Sud-i üdülőháza (Mihai Viteazu utca 49–51. szám, Konstanca megye) a következő ajánlatokkal várja 
a pihenni vágyó egyháztagokat és hozzátartozóikat: ötnapos üdülési turnusok (szállás + napi 3 étkezés [ovo-lakto-vegetáriánus és 
vegán étrenddel]) korszerű, húsz szobás épületben. A szobák kétágyasok, és saját fürdőszobával rendelkeznek. 

InformácIók és foglalás: 
A Hetednapi Adventista Egyház Nyugdíjpénztára Postacím: str. Erou Iancu Nicolae nr. 38–38A, 077190, Voluntari, Ilfov megye. 
Telefon: 0741 123 056 E-mail: rezervare.Eforie@adventist.ro 

A szolgáltatás ellenértékét az Adventista Nyugdíjpénztár bankszámlájára kell befizetni: RO70BRDE445SV23727864450 – BRD, 
a következő megjegyzéssel: „Plata sejur Eforie Sud + a név”, vagy közvetlenül a Nyugdíjpénztár kasszájánál (az Unió székhelyén).

árak: szállás + 3 étkezés/nap/fő 
Felnőttek és 14 év feletti 
gyermekek 
május  125 lej 
június  165 lej 
július/augusztus 185 lej 
szeptember  165 lej 

4 és 14 év közötti gyermekek 
külön matraccal és ágyneművel 
május  70 lej 
június  105 lej 
július/augusztus  110 lej 
szeptember  105 lej 

Négyéves 
 korig  
a szolgáltatás 
ingyenes. 

fontos! 
 A turnusok vasárnap délután 2 órakor, az ebéddel kezdődnek, és pénteken 10 órakor, a reggeli elfogyasztásával érnek véget. 
 A foglalás (telefonon vagy elektronikus postán) maximum 2 hétig érvényes. Ez idő alatt az üdülés árát a fent említett banki folyó-

számlára át kell utalni. Ellenkező esetben, legkésőbb egy hónappal a turnus kezdete előtt a foglalást töröljük. 
 Az Adventista Nyugdíjpénztár számlájára befizetett pénzt csak kivételes esetekben fizetjük vissza, a Nyugdíjpénztár Tanácsának 

a jóváhagyását követően.

SZOVÁTAI ÜDÜLŐHÁZ – 2022
A Hetednapi Adventista Egyház szovátai üdülőháza (Trandafirilor utca 64. szám, Maros megye) ötnapos üdülési turnusokat kínál 
(szállást + napi 3 étkezést [ovo-lakto-vegetáriánus és vegán étrenddel]) az egyháztagoknak és hozzátartozóiknak, korszerűsített, 
11 szobából álló épületében, ahol minden szoba saját fürdőszobával rendelkezik. 

InformácIók és foglalás:  
A Hetednapi Adventista Egyház Nyugdíjpénztára  Postacím: str. Erou Iancu Nicolae nr. 38–38A, 077190, Voluntari, Ilfov megye 
Telefon: 0756 576 600  E-mail: rezervare.Sovata@adventist.ro 

A szolgáltatás ellenértékét az Adventista Nyugdíjpénztár bankszámlájára kell befizetni: RO70BRDE445SV23727864450 – BRD, 
a következő megjegyzéssel: „Plata sejur Sovata + a név”, vagy közvetlenül a Nyugdíjpénztár kasszájánál (az Unió székhelyén). 

Az üdülőház egész évben a vendégek rendelkezésére áll.

árak: szállás + 3 étkezés/nap/fő 
4 és 14 év közötti  
gyermekek: 
május–szeptember 65 lej

Felnőttek és 14 év feletti 
gyermekek: 
május–szeptember  120 lej 

Négyéves korig  
a szolgáltatás  
ingyenes. 

fontos!  
 A turnusok vasárnap délután 2 órakor, az ebéddel kezdődnek, és pénte-

ken 10 órakor, a reggeli elfogyasztásával érnek véget. 
 A foglalás (telefonon vagy elektronikus postán) maximum 2 hétig érvényes. 

Ez idő alatt az üdülés árát a fent említett banki folyószámlára át kell utalni. 
Ellenkező esetben, legkésőbb egy hónappal a turnus kezdete előtt a foglalást 
töröljük.

 Az Adventista Nyugdíjpénztár számlájára befizetett pénzt csak kivételes esetekben fizetjük vissza, a Nyugdíjpénztár Tanácsának 
a jóváhagyását követően.

SLĂNIC PRAHOVA-i ÜDÜLŐHÁZ – 2022
A Hetednapi Adventista Egyház Munténiai Egyházterületéhez tartozó Slănic Prahovai-i üdülőház szállás-
lehetőséget kínál előnyös áron olyan családoknak vagy csoportoknak, akik a sóbányában vagy kellemes 
környezetben szeretnének üdülni 2022. június 1-je és szeptember 31-e között. A sóbányához közel talál-
ható üdülőház felszerelt konyhával és parkolóval rendelkezik. 
Látogassátok meg a Face book- olda lun kat is: Casa de odihnă Slănic Prahova.
Információk és helyfoglalás az alábbi telefonszámokon: 0724 204 383, 0761 635 426  
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Azt olvassuk Mk 16:1–8 verseiben, hogy az asz-
szonyok korán reggel kimentek József sírjá-
hoz megkenni Jézus testét, viszont a sír szájá-

ról el volt gördítve a kő. Ekkor egy angyalt láttak, 
aki így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! A Názáreti 
Jézust keresitek, aki megfeszíttetett; föltámadott, 
nincsen itt; ímé a hely, ahová őt helyezék” (6. v.). 

Majd a „fehér ruhába” öltözött ifjú (5. v.) 
így szólt: „De menjetek el, mondjátok 
meg az ő tanítványainak és Péternek, 
hogy előttetek megy Galileába; ott meg-
látjátok őt, amint megmondotta néktek” 
(7. v.). 

Péter nevének említése két dolgot 
jelenthet: (a) már nem számláltatott az 

„Ő tanítványai” közé; (b) ezzel többlet-
hangsúly esett a Péter nevére, miközben 
a többiek egyszerűen csak az „Ő tanít-
ványai” voltak.  

Az előbbi feltételezés nem elfogad-
ható, ha figyelembe vesszük a neki szánt 
tájékoztatást és Péter későbbi tapaszta-
latait. Itt bátorító üzenetet kapott arra 

vonatkozóan, hogy nem lett megvetve, és még min-
dig a tanítványokhoz tartozik, vagy talán – ahogy 
Jézus mondta Keresztelő Jánosról – több is, mint 
tanítvány. Viszont nem pápa, nem a  többieknél 
feljebbvaló, hanem olyasvalaki, akit az Úr külön-
leges szolgálatra hívott el. Tudjuk, hogy ez a bátor 
Péter milyen fontos szerepet töltött be pünkösd-
kor és a későbbi időszakban. 

Ismerjük Péter szomorú tapasztalatát. A Ge-
csemáné-kertben még egy óráig sem volt képes 
virrasztani Jézussal (Mt 26:40); aztán engedett a 
szörnyű kísértésnek, és háromszor tagadta meg 
Jézust, sőt esküdözött, hogy nem ismeri Őt (69-70 
versek). Vajon mi mentette meg? Figyeljétek meg, 
mint mond Lukács a tagadás utáni pillanatokról, 
amikor „megszólalt a kakas” (Lk 22:60): „És hátra 
fordulván az Úr, tekinte Péterre. És megemléke-
zék Péter az Úr szaváról, amint néki mondta: Mi-
előtt a kakas szól, háromszor megtagadsz engem” 
(61. v.). 

A kritikus pillanatban Jézus tekintete feléb-
resztette Pétert. Javaslom, olvassátok el Petre P. 
Paulini testvér prédikációját Jézus e tekintetéről, 
a Prăș tia lui David sau omiletica pe înțelesul tutu-
ror című könyv 512–514. oldalán. 

Jézus tekintete megmentő hatással volt az el-
esett tanítványra. Máté evangélista azt mondja, 
hogy Péter „kimenvén onnan, keservesen síra” (Mt 
26:75). A megtérés sírása volt ez, mivel „az Isten 
szerint való szomorúság üdvösségre való meg-
bánhatatlan megtérést szerez” (2Kor 7:10). Péter 
egész hátralevő életében bánta, hogy megtagadta 
Jézust, a megtérését viszont sosem bánta meg. 

Jézus előbb Mária Magdolnának jelent meg 
(lásd Mk 16:9), utána pedig a többi asszonynak 
(Mt 28:8-10), viszont a tizenegy tanítvány közül 
Péter látta meg először a feltámadt Krisztust. Az 
emmausi tanítványok, amikor visszatértek Jeru-
zsálembe, az apostolokat összegyűlve találták, és 

„ezt mondják vala: Feltámadt az Úr bizonnyal, és 
megjelent Simonnak!” (Lk 24:33-34). Jézus „fel-
támadt a harmadik napon az írások szerint; és 
megjelent Kéfásnak, azután pedig a tizenkettő-
nek” (1Kor 15:4–5). Péter volt „Simon” és „Kéfás” 
is. Jézus előbb neki mutatta meg magát, és csak 
utána a többi tanítványnak. 

Miért volt ez a különleges találkozása Péter-
rel, még a többiek előtt? Tudjuk, hogy miért. Péter 
a végsőkig el volt csüggedve. Istenhez tért, de va-
jon Isten elfogadta a megtérését? Talán túl mesz-
szire ment? Nyilvánvaló, hogy Jézus éppen azzal 
akarta biztosítani Pétert az elfogadásáról, hogy 
először neki jelent meg és nem a társainak. Ők 
is tudták, hogy „feltámadt az Úr, és megjelent Si-
monnak.” 

De még kellett valami: Péternek szüksége volt 
arra, hogy a tanítványtársai előtt Jézus rehabili-
tálja őt, ami meg is történt a Galileai-tenger part-
ján (Jn 21:1–14). Azzal, hogy Jézus háromszor 
kérdezte meg tőle, hogy szereti Őt, lényegében al-
kalmat adott Péternek annyiszor kifejezni a szere-
tetét a társai előtt, ahányszor megtagadta az Urat. 
Jézus feladatokat tűzött Péter elé (15–17 versek). 

Ez a rehabilitáció a tizenegy megmaradt ta-
nítvány közül hat előtt történt meg (2. v.), ami a 
tanítványok több mint felét, vagyis az egyszerű 
többségét jelenti. Ennek köszönhető, hogy a ké-
sőbbiekben egyetlen tanítvány sem kételkedett 
Péter megtérésében, és abban, hogy Jézus elfo-
gadta a megtérését. 

Milyen jó a Megváltó! n

Dr. Ștefan Radu, nyugdíjas lelkipásztor, a hittudományok doktora

„MONDJÁTOK MEG… PÉTERNEK”

MEGTÉRÉS ÉS 
REHABILITÁCIÓ
ŞTEFAN
RADU
JÉZUS ELŐBB MÁRIA 
MAGDOLNÁNAK JELENT 
MEG, UTÁNA PEDIG 
A TÖBBI ASSZONYNAK, 
VISZONT A TIZENEGY 
TANÍTVÁNY KÖZÜL PÉTER 
LÁTTA MEG ELŐSZÖR 
A FELTÁMADT KRISZTUST.
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Előjog visszatekinteni a múltba és látni, ahogy 
Isten fölépítette egyéni és közösségi életutun-
kat. Ha már visszafordulunk a múlt felé, akkor 

tegyük azt szépen és tisztelettudóan, mivel a mai 
létünk azon elődeinknek köszönhető, akik erős 
alapokat fektettek le, amelyekre elhívatásunk sze-
rint tovább kell építenünk, hogy a jövőben sem-
mit se kelljen megbánnunk. 

A nagy történész, Nicolae Iorga mondta: 
„A földön minden helynek megvan a maga törté-
nete, csak hegyezned kell a füled, hogy meghalld, 
továbbá egy csöppnyi szeretetre is szükséged van, 
hogy megérthesd mindazt, amit hallasz.” 

A „Labirint 116” egy különleges hely, amely 
jelentős mértékben meghatározta a romániai He-
tednapi Adventista Egyház történelmét, ugyanak-
kor egy utcanév és egy házszám is, amely számta-
lan okiratra, levélborítékra lett fölírva, de nagyon 
sok nyomtatott folyóiratban vagy könyvben is 
megjelent, továbbá sok ember elméjébe bevéső-
dött, akinek az élete megváltozott, miután megis-
merte Isten üdvözítő szeretetét. 

Mindig áldásban részesülünk, valahányszor 
alázattal és szent érdeklődéssel közelítjük meg en-
nek a helynek a történelmét, és megértjük, hogy 
azok az emberek, akik ezen a helyen jártak, Isten 
bőséges kegyelmében, bölcsességében és erejében 
részesültek, hogy az Ő csodáit még tisztábban lát-

hassák mindazok, akik megértették és szeretettel 
élték az igazságot. 

A „Labirint 116” fél évszázaddal később vált 
a  romániai Hetednapi Adventista Egyház törté-
nelmének részévé, miután 1870-ben M. B. Cze-
chow ski elhozta Romániába is – először 
Pi tești városába – az igazságot. A. C. Bour-
deau, Teo fil Ba bien  co, Ger hard Perk és 
Fer di nand Ado meit bukaresti misszió-
munkája nyomán 1900 körül alakult meg 
az adventhívők csoportja. A Bukarestbe 
érkező oroszországi Ginter lelkész to-
vább hirdette az evangéliumot, aminek 
eredményeképpen a csoport 1909-re már 
hozzávetőleg 37 tagot számlált. Románia 
1911-ben a Balkán Misszióterülethez tar-
tozott, 1914-ben pedig megalakult a Ro-
mán Egyházterület. Petre P. Paulini test-
vért választották elnöknek, Ște fan De-
met rescu pedig a titkári szolgálatokat lát-
ta el. Az első világháború előtt, 1916-ban, 
834 adventista tag volt Romániában. 

A Hetednapi Adventista Egyház törté-
nelmének egyik fontos támpontját képezi 
az 1920-as esztendő. Július 8. és 11. kö-
zött a bukaresti Saloanele Tomis adott he-
lyet a Hetednapi Adventista Egyház Román Egy-
házterülete közgyűlésének, amelyen 682 küldött 
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EGY HELY TÖRTÉNETE – LABIRINT 116 (I)

„NEM FÉLHETÜNK 
A JÖVŐTŐL, KIVÉVE, HA 

ELFELEJTJÜK AZT AZ 
UTAT, MELYEN AZ ÚR 

VEZETETT BENNÜN-
KET, ÉS FIGYELMEN 

KÍVÜL HAGYJUK 
A TÖRTÉNETÜNKBEN 
REJLŐ TANÍTÁSOKAT.” 

(ELLEN G. WHITE, 
ÉLETÜNK ÉS MUN-

KÁNK, 196. O.)

A MÚLT 
MÉRFÖLDKÖVEI

LEONIDA 
GHIOALDĂ
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képviselte a több mint 50 gyülekezet és csoport hozzávetőleg 2000 
tagját. A fontos eseményen jelen volt a Generál Konferencia elnöke, 
A. G. Daniells, valamint L. H. Christian és Guy Dail, az Európai Di-
vízió elnöke, illetve titkára. 

Ebből az alkalomból szervezték meg a Hetednapi Evangéliu-
mi Gyülekezetek Romániai Unióját, amelynek első elnökéül Petre 
Paulini testvért választották. Szintén ekkor szervezték meg az egy-
házterületeket is: a Munténiai Egyházterületet bukaresti székhely-
lyel, az elnök Petre Paulini lett; a Moldovai Egyházterületet, amely-
nek Focșani-ban volt a székhelye, elnöke Ștefan Demetrescu testvér; 
az Erdélyi Egyházterületet segesvári székhellyel, melynek elnökéül 
Mayer Bertschi lelkészt választották; és végül a Bánáti Misszióte-
rületet bukaresti székhellyel, elnökként Petre Paulini testvérrel, aki 

mellé Constantin Popescu 
testvért rendelték asszisz-
tensként. Abban az időben 
csupán 7 felszentelt lelkész 
és egynéhány bibliamunkás 
volt Romániában. 

Szintén ez alkalomból 
fektettek le néhány tervet, 
és hoztak meg néhány fon-
tos döntést a mű előrehala-
dása érdekében: 

– Határozat született egy 
nyomda megalapításáról a 
kiadói munka fejlesztése és 
a kiadványok hatékonyabb 
terjesztése érdekében. 

– Elhatározták, hogy az 
egyház javainak ke ze lése 
érdekében létrehoznak egy 
bejegyzett gazdasági társa-
ságot, mivel abban az idő-
ben az adventista vallás nem 
tartozott a törvényesen elis-
mert felekezetek közé. A ha-

tározat értelmében megalapították a „Cu vân tul 
Evan ghe liei” Szövetkezetet, amely 1920 októberé-
ben kezdte el működését. 

– Határozat született egy, az Unió székházául 
szolgáló ingatlan megvásárlásáról, amely helyet 
ad majd a nyomdának, a kiadóhivatalnak és egy 
imateremnek. Addig az Uniónak a Turturele utca 
8. szám alatt volt a székhelye. 

Ez utóbbi határozat képezte azt a magot, amely-
ből később kicsírázott a „Labirint 116”. Az imák 
és az Isten vezette keresések nyomán került meg-
vásárlásra 1921. szeptember 29-én a Labirint utca 
116. szám alatti ingatlan a megözvegyült Dor ner 
Aná tól. Elkezdődtek az átalakítási munkálatok, 
amelyek Isten segítségével 1923-ra be is fejeződtek. 

Abban az időben a kéthetente megjelenő „Cu-
rierul Misionar” volt a romániai Hetednapi Ad-
ventista Egyház hivatalos folyóirata. 1922 utol-
só száma szerint a szerkesztőség a Turturele utca 
8.  szám alatt, a Romániai Unió akkori székházá-
nak helyén működött, s a folyóirat a Paris utca 
16.  szám alatt levő Cartea Românească nyom-
dában készült. Megjegyzendő, hogy a következő 
számban, az 1923-as év első számában a szerkesz-
tőség székhelye már a Labirint utca 116. szám, 
a  nyomda pedig a Labirint utca 116. szám alatt 
székelő „Cuvântul Evangheliei”. 

Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy 
1923-ban már be voltak üzemelve a „Labirint 116” 
alatti épületek. Ezt igazolja Petre Păunescu egyik 
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Labirint utca 116. szám

Petre P. Paulini
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önéletrajzi feljegyzése is: „Az 1923-as esztendő 
a Labirint utcában köszöntött rám, ahol az ima-
termünk volt, s amely még azon év őszén felava-
tásra került. A Berzei utcai gyülekezet ketté osz-
lott, s így alakultak meg nagyjából egy időben a 
Labirint és a Popa Tatu gyülekezetek” (Dumitru 
Popa, Eben-Ezer, 81. o.).   

Az első adminisztratív esemény a „Labirint 
116” alatt 1923-ban került megszervezésre. Itt 
tartották a Munténiai Egyházterület közgyűlését. 
A „Curierul Misionar” 1923/6. számának 87. olda-
lán a közgyűlés munkálatairól készült beszámoló 
a következőképpen kezdődik: „1923. november 7. 
és 11. között lett megtartva a Munténiai Egyház-
terület első közgyűlése a bukaresti Labirint utca 
116. szám alatti új gyülekezeti teremben.” A ki-
mutatások alapján a Munténiai Egyházterületnek 
1923. október 1-jén 1936 tagja volt. A 38 gyüle-
kezet tagságát 177 küldött képviselte a választási 
közgyűlésen. Megválasztott szolgálattevők: Petre 
Paulini – elnök; Dumitru Florea – titkár; Oscar 
Fasnacht – kincstárnok. Megjegyzendő, hogy a 
szombat délutáni istentiszteleten első alakalom-

mal került sor prédikátori felszentelésre a Labirint gyülekezetben 
(Alecu N. Darie és M. Gehann). 

A „Labirint 116” egy másik adminisztratív jellegű rendezvény-
nek is a helyszínéül szolgált. 1924. szeptember 9–14. között itt tar-
tották meg a Romániai Unió közgyűlését. Akkoriban az Uniónak 
hozzávetőleg 5000 tagja volt, őket 53 küldött képviselte a válasz-
tási közgyűlésen. Az ezt megelőző években figyelemreméltó módon 
gyarapodott a tagság: míg az Unió megalapításának idején, 1920 
júliusában 1985 tag volt Romániában, az év végére az egyház már 
3225 tagot számlált, 1922 végén 3795 tagot, egy évvel később 4543-
at, 1924 őszére pedig a létszám már meghaladta az 5000-et. A köz-
gyűlésen jelen volt a Generál Konferencia vallásszabadságért felelős 
szolgálattevője, C. S. Longacre lelkész, valamint W. E. Read, az Euró-
pai Divízió Külmisszió Osztályának titkára. A megválasztott szolgá-
lattevők a következők voltak: Petre Paulini – elnök, Dumitru Florea 

– titkár, Oscar Fasnacht – kincstárnok és pénzügyi felügyelő, Petre P. 
Păunescu – belső misszióért felelős titkár, Mihail Manea – ifjúsági 
titkár, Oscar Fasnacht és Elma Gaede szombatiskolai titkárok („Cu-
rierul Misionar” 1924/5, 70–76. o.). 

Ilyenképpen nyílt meg az út a „Labirint 116” azon eseményei 
előtt, amelyek 64 éven keresztül jelentős mértékben meghatározták 
a romániai adventizmus történelmét. Innen terjedt el az egész or-
szágba az evangélium hirdetésének lelkes munkája. n

Leonida Ghioaldă, nyugdíjas lelkipásztor  
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bantott ki. Az összecsapások eltartottak néhány hé-
tig, végül pedig vérbe lettek fojtva. A tíz év körüli 
Jézus épp ekkor készült élete első fontosabb esemé-
nyére – felmenni a Templomba. 

Később, Jézus küldetésének kezdetén, Pilátus 
a héber elöljárók megkérdezése nélkül használta fel 
a templomi kincsek egy részét vízvezetékek építé-
sére. A döntés ellen fellázadtak a jeruzsálemiek, sőt 
még a környező települések lakói is. A kormányzó 
kivezényelte a katonaságot, és a lázadás ismét vér-
fürdőbe torkollt. Jézus azonban egyáltalán nem 
 lépett közbe. Tovább prédikált és gyógyította a be-
tegeket.  

A Szentlélek kitöltetése után, amikor az apos-
tolok épp több ezer embert kereszteltek meg Jeru-
zsálemben, kitört egy másik háború. Kr. u. 34-ben 
a  samáriaiak Pilátus ellen lázadtak, ezért a római 
sereg kardélre hányta Samária lakóit. Olyan kegyet-
len mészárlást végeztek, hogy a túlélők panaszt tet-
tek Vespasianusnál, aki azonnal elrendelte Pilátus 
leváltását. A tanítványok ezután Samáriában is pré-
dikálták az evangéliumot. 

Kr. u. 66 nyarán tört ki az első zsidó háború, ami 
októberre már Palesztina egész területére kiterjedt. 
A háború több mint 4 évig tartott. Flavius szerint 
„egész Galilea tűztengerré vált, vérben és romok-
ban hevert, és minden elképzelhető szenvedést átélt 
abban az időben” (J. Flavius: Guer. Giud., III, 4. 1). 
A háború 70-ben Jeruzsálem és a templom lerom-
bolásával ért véget. Titus óriási károkat okozott. Az 
összetűzésben 20000 római katona vesztette életét, 
míg a zsidók veszteségei 600000 és 1000000 közé 
tehetők, ezen kívül 97000 zsidót vetettek rabszol-
gaságba. 

Újabb háború dúlt 115 és 117 között, amelyben 
a zsidók is részt vettek. Az összetűzés végigsöpört 
Egyiptomon, Líbián és Palesztinán, és több tízezer 
ember halálát okozta. Később, 132 és 135 között 
zajlott a III., a legnagyobb és legpusztítóbb zsidó 
háború. Simon Bar Kokheba sereget verbuvált, és 
megsemmisítette a XXII. Római Légiót. Válaszlé-
pésként újabb légiók érkeztek, és a két évig tartó 
mészárlásnak az lett az eredménye, hogy meghalt 
600000 zsidó, 50 bekerített várat és 985 helységet 
töröltek el a föld színéről, az életben maradt lako-
sokat pedig elhurcolták. 

Ezt a kérdést számtalanszor hallottam ezekben 
a napokban. A világ több mint három hete a há-
borútól retteg, és mindenki azon gondolkozik, 

hogy mit kellene tennie. Ha figyelmesek vagyunk, 
felfedezhetjük, hogy két szinten zajlik a háború: 
egy közvetlen konfrontáció Ukrajnában, és a mé-
dia hozzájárulásával egy közvetett, egész világra ki-
terjedő háború. A kívülálló szemlélő is egy közve-
tett harcos, aki érzelmeivel – és néha döntéseivel – 
részt vesz a harcokban. A frontvonalat sok esetben 
éppen azok húzzák meg, akik nem is vesznek részt 
a közvetlen csatában. A világjárvány hozadékaként 
a tehetetlenség, a bizonytalanság, a félelem, a ha-
lál szörnyűségének látványa egyre fékevesztettebb 
reak ció kat vált ki belőlünk. Keresztényekként is fel-
tesszük a kérdést: mit tehetünk? Mindenki tenni 
akar valamit… Mi az a fontos dolog, amit megte-
hetünk? 

Ha meg akarjuk válaszolni a kérdést, előbb ki 
kell indulnunk egy másik kérdésből: mit tett volna 
Jézus egy ilyen helyzetben és egy ehhez hasonló 
időszakban? Hogyan viselkedtek volna a tanítvá-
nyok vagy az első keresztények? Meghívlak tehát, 
tekintsük át az ősegyház történelmi hátterét. 

Jézus gyermekkorában számos rómaiak elleni 
lázadás dúlt, közülük némelyik akár egész régiókra 
kiterjedt, és mindegyik vérfürdővel végződött. Az 
első ilyen lázadás Galileában tört ki, amelynek epi-
centruma Szeforisz, egy Názárethez közeli helység 
volt. Közvetlenül Heródes halála után, Kr. u. 4-ben, 
a  galileai Júdás és néhány zélóta társa megroha-
mozták a királyi palotát, fegyvereket tulajdonítot-
tak el, és Jose phus Fla vius szerint hadsereget alapí-
tottak, amellyel aztán háborút szítottak egész Ga-
lileában. A lázadásnak a Római Légió vetett véget. 
Miután legyőzték a zsidó sereget, Szeforisz várát 
egyszerűen eltüntették a föld színéről. Kétezer em-
bert feszítettek keresztre, asszonyokat és gyermeke-
ket ítéltek rabszolgasorsra (J. Fla vius: Guer. Giud., I, 
16, 2; V, 5, 4). Ez pontosan Jézus születésének ide-
jében történt. 

A lázadások azonban nem szűntek, ezért Augus-
tus császár elhatározta, hogy Samáriát és Galileát 
közvetlenül Róma ellenőrzése alá vonja, emellett 
pedig Kr. u. 6-ban új népszámlálást rendelt el. A nép 
ellenségesen reagált. Egy Júdás nevű férfi, akit egy 
Saddok nevezetű farizeus támogatott, lázadást rob-
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Mit tett Jézus, miközben a katonák egymást öl-
dökölték a harcmezőn? Mit tettek a tanítványok 
a lázadások és a vérfürdők közepette? Mit tett Péter, 
János vagy Pál az első zsidó háború idején? Mit tet-
tek a misszionáriusok és az első keresztények a má-
sodik vagy a harmadik háború alatt? Ezekre a kér-
désekre válaszolva lényegében választ adunk a ránk 
is vonatkozó kérdésre: Mit tehetünk mi ma? 

Az evangéliumokból kitűnik, hogy Jézus, a vi-
lág Békessége a békességet prédikálta. Engedelmes-
ségre és megalázkodásra szólította fel hallgatóit. 
Sosem vett részt egyetlen lázadásban sem. A tanít-
ványok is ezt vallották: „Minden lélek engedelmes-
kedjék a felső hatalmasságoknak” (Róm 13:1). Mi-
közben az egyház növekedett, az üldözéstől és a há-
borútól való félelmükben a zsidók szétszéledtek 
a Római Birodalom különböző szegleteibe. Keresz-
tények is voltak közöttük. A rövid békeidőben Pé-
ter, Pál és más misszionáriusok missziós utakat tet-
tek, és új gyülekezeteket alapítottak. Az első zsidó 
háború (66–68) idején is támogatták a gyülekeze-
teket. Pál intenzív missziómunkát végzett a börtön-
ből, ahol számos levelet írt. Péter tanítványa, Márk 
ekkor írta meg az első evangéliumot. Néhány év-
vel Jeruzsálem eleste után íródott meg a többi evan-
gélium és apostoli levél. A pusztulás, a halál és az 
éhség időszaka alatt az apostoli egyház csodálatos 
módon fejlődött.  

Az apostoli levelekben található felhívások 
a gyülekezeti életről, a szegények megsegítéséről, 
az özvegyek és árvák támogatásáról, az evangé-
lium prédikálásáról mind a legzavarosabb idő-
szakban és a legnagyobb szenvedések, háborúk 
idején hangzottak el. A halál pusztítása 
közepette az evangélium reménységet és 
üdvösséget kínálva érintette meg az em-
berek szívét. A tanítványok a remény-
ség katonái voltak. Ez volt a küldetésük, 
és ez a mi küldetésünk is ezekben a na-
pokban. Az akkori időkhöz hasonlóan 
mi is arra hívattunk, hogy reménységet 
vigyünk a  körülöttünk élő embereknek. 
Pál a háborús időkben mondta: „Mert 
nem vér és test ellen van nékünk tusa-
kodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, 
a  hatalmasságok  ellen, ez élet sötétségé-
nek világbírói ellen…” (Ef 6:12). Krisztus 
katonái, a reménység vitézei vigaszt, örö-
möt és támogatást nyújtanak a rászoru-
lóknak, hirdetik az evangéliumot, és tá-
mogatják Krisztus egyházát. A remény-
ség katonái egy nap majd örömmel fogják felis-
merni, milyen nagy áldást jelentett egy általuk 
felkínált pohár víz, vagy egy bátorító szó. n

Dr. Benone Lupu, lelkipásztor, Róma, Olaszország
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2022. február 24-én hajnalban bekövetkezett 
a szomorú igazolása annak, amitől mindannyian 
tartottunk: Oroszország fegyveres támadást in-
dított a szomszédos Ukrajna ellen, amire a XXI. 
század modern, demokratikus világtársadalmá-
ban kevesen számítottak. 

A Harkov főterén térdeplő, imádkozásra gyűlt 
polgárok képe mutatja, mit kell tennünk mind-
annyiunknak ebben a helyzetben. 

A legfrissebb események kontextusában a Ro-
mániai Hetednapi Adventista Egyház imádko-
zásra és böjtölésre hívja Önöket február 26-án és 
március 5-én, szombaton. 

A háború nyers jelenetei igazolják, mennyire 
bizonytalan az élet ezen a földön. Ezúton fejez-
zük ki együttérzésünket Ukrajna lakosságával, és 
imádkozunk mindazokért, akiknek szenvedniük 
kell a kegyetlen háború borzalmai miatt. 

A mai nap folyamán gyűlést tartottunk a hat 
Egyházterület elnökeivel annak érdekében, hogy 
megoldásokat találjunk az ukrajnai adventista 

menekültek befogadására. Összegezzük a beér-
kező információkat a tranzitközpontok gyanánt 
működtethető szálláslehetőségekről. Az Etnikai 
Csoportok Osztály munkatársai által meghatároz-
zuk azokat a lehetőségeket és módszereket, ame-
lyek által a romániai adventista lakosság kifejez-
heti vendégszeretetét és keresztény nagy lel kű ségét. 

Térdet hajtunk és imában kérjük Istenünket, 
hogy úgy vezesse az eseményeket, ahogy azt szent 
akarata jelenünkre és jövőnkre nézve eltervezte. 

„Senkinek gonoszért gonosszal ne  fizessetek! 
A  tisztességre gondotok legyen minden ember 
előtt! Minden emberrel békességesen éljetek! Ma-
gatokért bosszút ne álljatok, szerelmeseim, hanem 
adjatok helyet ama haragnak; mert meg van írva: 
Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja 
az Úr!” (Róm 12:17–19). n

A Romániai Hetednapi Adventista Egyház Uniója, 
 INFO ADVENTIST – 2022. február 24.
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Kedves adventhívők, drága barátaim!

Üzenetemben az egyházzal kapcsolatos híre-
ket szeretném vázlatosan bemutatni. Remélem, 
hogy a szombat ünnepe egészségben, hitben és 
isteni békességben köszönt rátok! 

A két éven át tartó járványügyi korlátozások 
után a gyülekezeti istentiszteleteink visszatértek 
a  régi kerékvágásba. Az elmúlt szombattól kez-
dődően már nincsenek érvényben az összejöve-
teleinkkel, a távolságtartással, a résztvevők szá-
mának korlátozásával vagy a rövidebb program-
mal kapcsolatos korlátozások. Örüljünk tehát en-
nek, és a  nyilvános istentiszteleteinket újból iga-
zítsuk a  jelenlevők szükségleteihez. Most ismét 
alkalmunk van minden korlátozás nélkül tevé-
kenységeket szervezni. Használjuk fel bölcsen az 
időt, mert nehéz időket élünk, éppen ezért „int-
vén egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy 
ama nap közelget” (Zsid 10:25). 

A Hetednapi Adventista Egyháznak konkrét 
válaszai vannak azokkal az új történésekkel kap-
csolatban, amelyekkel immár három hete Romá-
nia is szembesül. Igaz, hogy számunkra szokatlan 
a háború, viszont emlékszünk a Zsoltárok köny-
vének figyelmeztetésére: „Örvény örvényt hív elő” 
(Zsolt 42:8). Egyházként bebizonyítottuk: a jár-
vány örvényei nem tudták megsemmisíteni tett-
rekészségünket az új válsággal szembesülve. Az 
adventisták készen álltak fogadni az észak-keleti 
határainkhoz érkező menekülteket. Újra felfedez-
tük az idegenek megsegítésének küldetését, az ad-
ventista szolgálat szociális vetületét. 

Felettébb dicséretesnek tartom tagjaink ön-
kéntes munkáját, a közös erőfeszítéseket annak ér-
dekében, hogy állandó ügyeletet biztosíthassunk 
mind a tíz határátkelőnél. Az egyház talán első íz-
ben igazolja létezését és missziós lelkületét ilyen 
körülmények között. Több mint száz adventista 
képviselőnk végez napi szolgálatot a határon és 
két nagyobb vasútállomáson, ahol élelmet, sze-
mélyes szükségleti cikkeket, szállítási szolgáltatást 
és szállást, vagy fordítói munkát és tanácsadást 
nyújtanak. 

Moldva területén a menekülteket nyolc, a fő-
városban pedig hét gyülekezetben szállásoltuk el. 

Ukrajnában és Lengyelországban számos adven-
tista imaház változott át menekülteket befogadó 
szálláshellyé. Eddig 3000 személynek segítettük 
a tovább utazását, és összesen közel 10000 mene-
kültet szállásoltunk el, akik közül 500-an ukrán 
adventisták voltak. Több mint ezer ad-
ventista család nyitotta meg az otthonát 
az idegenek előtt, és némely esetben, egy 
időben akár 10–20 személyt is befogadott 
egy-egy család. Az adventista vállalkozók 
ingyenes szállást biztosítottak panzióik-
ban vagy idősek otthonában, egyházunk 
pedig átutazóban levő menekülteket fo-
gad a Suceava megyei Coșnán, a  Maros 
megyei Szovátán, a Brassó megyei Alsó-
moécsen és az Arad megyei Soborsinen 
található központokban, ahol eddig több 
mint ezer menekült fordult már meg. 
Egyes gyülekezetek áramfejlesztőket és 
gyógyszereket küldtek a Cernăuți-ban ta-
lálható adventista klinika részére. Minde-
zekért dicséret illet benneteket, és kérjük 
az Urat, hogy adjon bölcsességet a közép- 
és hosszú távú terveinkre vonatkozóan. 
Az Adventista Egyház a hat területi egy-
ségével (Bánát, Moldova, Munténia, Ol-
ténia, Dél- és Észak-Erdély), valamint az 
ADRA hozzájárulásával élelmiszereket és 
más szükségleti cikkeket tartalmazó adományok-
kal támogatta a tíz határátkelőnél végzett szolgá-
latot, és tíz humanitárius konvojt szervezett a ha-
táron túli területekre, Cernăuți-ra és Teceu Mare 
helységbe. A tizenkettedik konvojunk a követke-
ző napokban érkezik meg Odesszába. A gyüleke-
zetek által erre a célra felkínált eddigi adomány 
értéke meghaladta a 250000 eurót. Ezek mellett 
az Inter-európai Divízió 100000 euróval támogat-
ta humanitárius erőfeszítéseinket. 

Kedves testvérek és testvérnők, az eddigi ma-
gatartást érdemes továbbra is fenntartani. Úgy te-
gyünk jót, hogy semmit se várjunk cserébe, mert 
erre tanított az Úr Jézus, Aki megígérte, hogy 
a Magasságos Isten gyermekei majd nagyobb ju-
talomban fognak részesülni (Lk 6:35). Láthatjuk, 
hogy különleges munkaterület nyílt ifjaink és ön-
kénteseink előtt. Járjunk Isten előtt kedvesen, és 
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böjtöljünk ezekben a válságos időkben, ahogyan 
a Biblia is tanácsolja: „Nem az-é, hogy az éhező-
nek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosó-
kat házadba bevigyed, ha meztelent látsz, felru-
házzad, és tested előtt el ne rejtsd magadat?” (Ésa 
58:7). 

Ezen a héten az adventista ifjak imacsoporto-
kat szerveztek Ukrajnáért, és az ifjúsági imahét 
keretében „Az Úré a Föld” című tanulmányt be-
szélik meg. Meghívlak, hogy szombaton értékel-
jétek a tevékenységüket, sőt, ti is használjátok az 
ifjak tanulmányozási útmutatóját. Én magam is 
fellapoztam a tanulmányt, és értékesnek találtam 
környezetvédelemmel kapcsolatos kiegyensúlyo-
zott álláspontját. Íme, néhány gondolat: „Mi va-
gyunk az első nemzedék, amely teljes mértékben 
megérti a klímaváltozás kérdését, de az utolsó 
nemzedék is, amely még tehet valamit a megfé-
kezésére.” „A szombat a bolygónk számára egy 
szükséges és fenntartható rendszer emlékeztetője. 

„Ha a keresztények komolyan veszik a bolygót, az 
emberek is komolyan fogják venni az evangéliu-

mot, mivel a környezeti problémák legfőbb oka az 
önzés, a kapzsiság és a közöny.” 

Isten áldja meg gyermekeinket és ifjainkat, 
hogy véghez tudják vinni azokat a nagy kulturális 
és lelki változásokat, amelyeket várnak a tudósok, 
de amiket nem tudnak kieszközölni. 

Bákóban folytatódik a „Teljes tagbevonás” el-
nevezésű kampány. Az egészségügyi szolgálatok 
eddig sosem tapasztalt módon kerülnek meg-
szervezésre. Dr. Ana-Maria Zanfir, az Egészség-
ügyi Osztály igazgatójának kezdeményezésével és 
Costel Iosub lelkész, a Podiș-i Egészségközpont 
igazgatójának hozzájárulásával több mint ezer 
személy részesülhet ingyenes ultrahang kivizs-
gálásban, orvosi ellátásban és különböző labor-
vizsgálatokban. Ugyancsak ebben az időszakban 
további szociális, megelőző vagy környezetvédő 
rendezvények várnak megvalósításra, a Jézus visz-
szajöveteléről szóló evangelizációk mellett. 

Az elmúlt héten találkoztam divíziónk elnöké-
vel, titkárával és kincstárnokával. Szó esett a di-
vízió hozzájárulásairól a romániai egyház erőfe-
szítéseihez, valamint közös tevékenységeinkhez. 
A szlovéniai Portorozban találkoztunk, az ADRA 
közgyűlés keretében. Érintettük a menekült kér-
dést, és kiscsoportokban kidolgoztuk a következő 
öt év stratégiáit. Örömmel jelenthettem be, hogy 
az idei év októberében megszervezzük az Adven-
tista Orvosok VII. Kongresszusát. A munkálatok 
során tudományos előadások is elhangzanak, és 
a szombatra tervezett lelki vonatkozású program 
az alkalomhoz illően fogja képviselni az egyház 

„jobbkezét”,  az időszerű advent üzenet legkedvel-
tebb követeit. 

Végül pedig idézni szeretnék egy szent szö-
veget, amely kifejezetten találó a jelen helyzetre: 

„Jelenünk olyan korszak, amely minden élőt ha-
talmas feszültségben tart. Uralkodók és állam-
férfiak, bizalmi állásokat betöltő, tekintéllyel bíró, 
gondolkodó férfiak és nők minden figyelmüket 
a körülöttünk zajló eseményekre irányítják. Ébe-
ren figye lik a nemzetek egymás közötti viszonyát” 
(Ellen G. White: Evangelizálás, 194. o.). 

Kedveseim, imádkozzunk azért, hogy a Szent-
lélek segítsen még jobban megértenünk a jelent, 
de különösen a jövőt! Fohászkodjunk azért, hogy 
a próféciák világossága vezesse a hitéletünket, és 
tetteink siettessék Jézus Urunk visszajövetelét. n

Aurel Neațu, a Romániai Unió elnöke   

IMÁDKOZZUNK 
AZÉRT, HOGY 

A SZENTLÉLEK 
SEGÍTSEN MÉG JOB-

BAN MEGÉRTENÜNK 
A JELENT, DE KÜLÖ-

NÖSEN A JÖVŐT! 
FOHÁSZKODJUNK 

AZÉRT, HOGY 
A PRÓFÉCIÁK VILÁ-
GOSSÁGA VEZESSE 

A HITÉLETÜNKET, ÉS 
TETTEINK SIETTES-
SÉK JÉZUS URUNK 
VISSZAJÖVETELÉT.
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A LÉLEK GYÜMÖLCSE
A. Ha helyes sorrendbe helyezed az alábbi betűket, sorra felfedezed a Szentlélek 

gyümölcseit, amelyeket a Bibliában is megtalálsz Gal 5:22–23 verseiben.

1. tetsrzee – __ __ __ __ __ __ __ __ 
2. ömör – __ __ __ __
3. sébéeskg – __ __ __ __ __ __ __ __  
4. kebéűrtsé – __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
5. zíssveség – __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
6. sóájg – __ __ __ __ __ 
7. űgéhs – __ __ __ __ __
8. slídszége – __ __ __ __ __ __ __ __ __
9. értékemlestégs – __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

B. Rajzolj egy papírlapra egy kosarat! Színes papírlapokra írd fel a Szentlélek gyümölcseit, majd 
a cetliket ragaszd rá a kosárra. Az alkotásról készíts fényképet, majd tedd közzé a Facebookon!

C. Biztosan hallottál már a 2021. január 17-én útjára indított „Olvasd ki először a Bibliát!” 
elnevezésű projektről. Az olvasási terv alapján minden nap újabb fejezeteket fogsz elolvasni. 
Ha még nincs a birtokodban az olvasási terv, itt az ideje, hogy igényeld a lelkipásztorodtól. 
Ne feledd, hogy a jutalom egy különleges kiadású Biblia! Ha részt veszel a terv szerinti 
olvasáson, válaszolj a következő kérdésekre:

1. Mivé változott Lót felesége, amikor Sodomából  
menekülve hátrafordult?
a)  Tűzoszloppá
b)  Kőoszloppá
c)  Sóbálvánnyá

2. Mi volt annak a két városnak a neve,  
amelyet Isten elpusztított lakosai  
bűnei miatt?
a)  Kádes és Gomora
b)  Sodoma és Gomora
c)  Sodoma és Báred

3. Hogyan pusztította el Isten a két várost?
a)  Vízözönnel
b)  Tornádóval
c)  Kénköves tűzzel Megoldás: A. 1. szeretet; 2. öröm; 3. békesség; 4. béketűrés; 5. szívesség; 

6. jóság; 7. hűség; 8. szelídség; 9. mértékletesség. B. 1 – c; 2 – b; 3 – c.

Alina Chirileanu,  
az Unió Gyermekosztálya 

igazgatójának asszisztense

OLVASOK ÉS 
FELFEDEZEK

ALINA
CHIRILEANU

Gyermekek oldala   » » » » » 

f i a t a l o k  

Bibliája
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✓  A képzés időtartama: 3 év. 

✓  A felvételi az iratdosszié értékelése és interjú nyomán történik.

✓   Iratkozz fel előre a felvételire február 1-től kezdődően, és költségmen-
tes pályaválasztási tanácsadásban, valamint ingyenes mezőménesi 
látogatásban részesülsz.

MIÉRT MEZŐMÉNESEN TANULD MEG AZ ORVOSASSZISZTENSI SZAKMÁT? 
✓  ÁLTALÁNOS ORVOSASSZISZTENSI oklevelet szerzel. 

✓   Lehetőséged lesz Románia és Európa teljes területén gyakorolnod 
a szakmád, közalkalmazottként vagy a privát szférában, vagy akár 
a „Lifestyle” Életmód Központok valamelyikében. 

✓   Elsajátítod a „Lifestyle” Központokban alkalmazott gyógymódokat: 
masszázs, táplálkozás, hidroterápia, természetes gyógymódok, stb. 

✓   Szakmai gyakorlatodat Marosvásárhely legjobb kórházaiban végezheted. 

✓  Lehetőséged van ösztöndíjat kapni. 

INFORMÁCIÓK ÉS BEIRATKOZÁS: www.herghelia.org/scoala-sanitara 

scoala@herghelia.org

Școala Postliceală 
 Sanitară Herghelia 

0746.936.229
58424


