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FAQ 

Részt vett a Hetednapi Adventista Egyház A fegyvertelen katona című film 
gyártásában? 

Nem, az Egyház nem vett részt a film előállításában. Viszont létrehozott egy 
életmű gondozó bizottságot 2000-ben – melynek neve Desmond Doss Tanács 
(www.desmonddoss.com) – azzal a céllal, hogy Doss személyéről, történetéről, 
életéről és hitéről valós és hiteles információk kerüljenek bemutatásra.


Van a Hetednapi Adventista Egyháznak olyan hitpontja, amely tiltja a 
fegyverviselést vagy a fegyveres szolgálatot? 

Az adventisták hiszik, hogy Jézus Krisztus nem azért jött a világra, hogy 
elpusztítsa az emberi életet, hanem hogy megtartsa és jobbá tegye. Ezért az 
Egyház arra ösztönzi tagjait, hogy ne vegyenek részt harci cselekményekben. 
Ezen álláspont elfogadása nem előfeltétele az egyházi tagságnak, de 
egyértelmű útmutatás, amelyet az Egyház hirdet és tanít. Az Egyház azonban 
meghagyja az egyéneknek a lehetőséget, hogy lelkiismereti szabadságuk 
alapján szabadon döntsenek e kérdésben.

	 Az Egyház bátorítja a törvénykövető magatartást és az állampolgári 
kötelességek teljesítését. Az Egyház bátorítja a hazaszeretet és emberszeretet 
kinyilvánítását háború és béke idején is olyan területeken, amelyek nem 
igénylik harci cselekmények végrehajtását. Ezért az adventisták lehetőséget 
kérnek, hogy oly módon vehessenek részt a szolgálatban, ami nem sérti 
lelkiismereti szabadságukat.

	 Az egyház hivatalos állásfoglalása itt olvasható: …?


Az film eseményei valósak? 

A film Desmond Doss igaz történetét viszi vászonra. Természetesen a kétórás 
film a műfaj bevett gyakorlata szerint dramatizálja a történetet, ez azonban nem 
változtatja meg Doss életének történeti tényeit.

	 Amennyiben az események dokumentumfilm jellegű feldolgozása és az 
események tényszerű változata érdekli, akkor nézze meg Terry Benedict A 
fegyvertelen hős című dokumentumfilmjét, illetve olvassa el Frances M. Doss: 
A fegyvertelen katona — Egy rendhagyó történet című könyvét, mely 
hamarosan kapható lesz a könyvesboltokban.
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Desmond Doss hetednapi adventista volt? 
Igen, Desmond Doss az Egyház megkeresztelt, aktív tagja volt haláláig, 2006-ig 
(az Adventista Egyház az alámerítéses, hitvalló keresztséget gyakorolja, ami 
általában felnőtt korban történik).


Kik a hetednapi adventisták? 

A Hetednapi Adventista Egyház a keresztény egyházak csoportjába tartozó 
protestáns felekezet. Hitük alapelveit az adventisták kizárólag a Szentírásra 
alapozzák. Nevük tükrözi hitük két hangsúlyos pontját: a szombatünneplést és 
Jézus Krisztus visszajövetelének várását, melyek a mindennapokban 
életmódbeli és etikai gyakorlatot is jelentenek. Szerte a világon 216 országban 
19 millió megkeresztelt adventista él, és a családtagokat és a látogatókat is 
beszámítva több mint 30 millióan látogatják istentiszteleteiket. Magyarországon 
mintegy tízezer fő vallja magát adventistának. 

	 Működésük céljainak tartják a Biblia alapján a szociális segélyezést és 
fejlesztést, a családi és emberi kapcsolatok erősítését, az egészséges életmód 
terjesztését, a tudományos alapokon nyugvó gyógyítást, a teljes emberi létet 
felölelő nevelést, a negatív szociális hatások enyhítését, az emberek közötti 
béke és testvériség növelését, valamint a lelkiismereti és vallásszabadság 
elősegítését. További információk: http://adventista.hu/kik-az-adventistak/ .


Doss és az adventisták miért nem dolgoznak szombaton? 

Az adventisták hitük alapelveit a Bibliából veszik, így a tízparancsolat hetedik 
napjának, vagyis a szombatnak a megünneplését is. Rohanó és stresszel 
terhelt világunkban aktívan kell tennünk emberi kapcsolataink építéséért, 
egészségünk megőrzéséért, valamint hitünk ápolásáért. „A jóságos Teremtő a 
teremtés hat napja után a hetedik napon megpihent, és a szombatot minden 
ember számára a teremtés emlékévé rendelte. Isten megmásíthatatlan 
törvényének negyedik parancsolata Jézus, a szombat Ura, tanításával és 
gyakorlatával összhangban megkívánja a hetedik napi szombatnak, mint a 
nyugalom, az imádkozás és szolgálat napjának megtartását. A szombat az 
Istennel és egymással való bensőséges kapcsolat napja. Ez a Krisztusban 
történt megváltás jelképe, megszentelődésünk jele, hűségünk záloga és Isten 
eljövendő örök országának előíze.” (http://adventista.hu/kik-az-adventistak/
hitelveink/#toggle-id-20)


Minden adventista vegetáriánus, mint Doss? 

Nem minden adventista vegetáriánus. Az Egyház azonban az egészséges 
életmódra ösztönöz. Az egyik adventista hitelv szerint: „…mivel testünk a 
Szentlélek temploma, értelmesen kell gondot viselni róla. A megfelelő 
mozgással és pihenéssel együtt a lehető legegészségesebb étrendet is el kell 
fogadnunk, és a Szentírásban meghatározott tisztátalan ételektől 
tartózkodnunk kell. Mivel az alkoholtartalmú italok, a dohányzás, a 
gyógyszerek és a kábítószerek felelőtlen használata szervezetünkre ártalmas, 
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ugyancsak tartózkodjunk ezektől. (…) Krisztus azt akarja, hogy egészségesek, 
boldogok és jók legyünk.“ (http://adventista.hu/kik-az-adventistak/hitelveink/
#toggle-id-22). Az egyház a lakto-ovo vegetáriánizmust ajánlja, mint olyan 
étrendet, amely segíti egészségünk megőrzését.


Meddig tartott a film elkészítése és hogyan történt? 

A gondolat, hogy Doss életéről film készüljön, nagyon régi. Már korábban is 
híres rendezők keresték fel Dosst, hogy történetét megfilmesíthessék, azonban 
Desmond Doss nem akarta, hogy úgy ábrázolják, mint egy hőst, illetve 
kifogásai voltak a filmipar bizonyos gyakorlataival szemben is. A jelenlegi film 
előkészítése 17 évvel ezelőtt kezdődött, miután Dosst meggyőzte az adventista 
Stan Jensen és a hollywoodi producer Gregory Crosby, biztosítva őt, hogy 
személyiségét, hitét és történetének hitelességét nem torzítaná el a 
megszületendő film.


Miért akar a Hetednapi Adventista Egyház Dossról beszélni? 

Desmond Doss tö r téne te függe t l enü l a t tó l , hogy könyvben , 
dokumentumfilmben vagy mozifilmben jelenik meg, az egyetemes erkölcsi 
értékeket emeli magasba. Története nem csupán egy adventista története, 
hanem egy olyan emberé, aki nehéz körülmények között is lelkiismeretének és 
hitének szavára hallgatva egy célt szolgált: másokat segíteni. Ezért története 
inspiráció lehet olyan hívő és nem hívő emberek számára, akik háborúkkal és 
erőszakkal terhelt világunkban tenni akarnak az emberségért és a szeretetért.


Örömünkre szolgál, ha még több információt adhatunk.


Az egyházról általában, illetve a lelkiismereti és vallásszabadságról: Ócsai 
Tamás, 06 30 664 3248, otamas@adventista.hu 

Az egyházról általában, illetve a filmről és Desmond Doss életéről: Csizmadia 
Róbert, 06306643075, csizmadiarobert@adventista.hu 

Az advent ista életmódról : Dr. Ősz-Farkas Ernő , 06306643007, 
oferno@adventista.hu 


A Hetednapi Adventista Egyház a keresztény egyházak csoportjába tartozó 
protestáns felekezet. Hitük alapelveit az adventisták kizárólag a Szentírásra 
alapozzák. Nevük tükrözi hitük két hangsúlyos pontját: a szombatünneplést és 
Jézus Krisztus visszajövetelének várását, melyek a mindennapokban 
életmódbeli és etikai gyakorlatot is jelentenek. Szerte a világon 216 országban 
19 millió megkeresztelt adventista él, és a családtagokat és a látogatókat is 
beszámítva több mint 30 millióan látogatják istentiszteleteiket. Magyarországon 
mintegy tízezer fő vallja magát adventistának. 


Működésük céljainak tartják a Biblia alapján a szociális segélyezést és 
fejlesztést, a családi és emberi kapcsolatok erősítését, az egészséges életmód 
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terjesztését, a tudományos alapokon nyugvó gyógyítást, a teljes emberi létet 
felölelő nevelést, a negatív szociális hatások enyhítését, az emberek közötti 
béke és testvériség növelését, valamint a lelkiismereti és vallásszabadság 
elősegítését. További információk: www.adventista.hu.
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