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Függetlenül attól, hogy milyen különböző egyedi nézetek jelentek meg az
adventisták között és az adventistákról a háborúval és a katonai szolgálattal
kapcsolatban, a Hetednapi Adventista Egyház többször és hivatalosan
nyilatkozott erről a kérdésről a fegyver nélküli szolgálat mellett téve le voksát.
1972-ben a Hetednapi Adventisták Generál Konferenciája, ami az Egyház
legmagasabb szintű globális küldöttgyűlése, elfogadta az alábbi állásfoglalást,
amely lényegében egy 1954-es állásfoglalás megismétlése volt:
„A hiteles kereszténységet többek között az állampolgári hűség és a
törvénykövető magatartás jellemzi. Háború kitörése semmilyen módon nem
változtatja meg azt a tényt, hogy a keresztény a legmagasabb rendű hűséggel
és felelősséggel Istennek tartozik, ami egyben azt jelenti, hogy nem
változtathatják meg kötelezettségeiket és hitük gyakorlatát, hanem Istent kell
mindenek elé helyezni.
Az az Istennel kötött szövetség, mely Jézus Krisztus által jött létre - aki
nem azért jött e világba, hogy elpusztítsa az emberi életet, hanem, hogy
megmentse - arra kötelezi a Hetednapi Adventistákat, hogy ne harcoló
szerepkörben szolgáljanak, hanem követve Mesterüket ne életeket oltsanak,
hanem tegyenek meg mindent, hogy életeket mentsenek. Miközben elfogadják
állampolgárságuk előnyeit és kötelességeit egyaránt, a kormányzat iránti
hűségük azt követeli meg, hogy önként szolgálják az államot bármilyen
fegyvertelen feladatkörben, akár civilként vagy katonaként, mind háborúban,
mind békeidőben, mind egyenruhában, mind anélkül. Tegyenek meg mindent,
hogy életeket mentsenek, csak azt kérvényezve, hogy olyan feladatkörben
szolgálhassanak, amely lehetővé teszi lelkiismereti meggyőződésük
gyakorlását.
Ez az állásfoglalás nem egy merev álláspont, amely kötelezi az
egyháztagokat, hanem olyan iránymutatás, amely az egyént segíti, hogy
sajátos helyzetében a helyes döntést hozhassa.”1
Az egyház ezen álláspontját sohasem vonta vissza. „Keletkezése óta a
Hetednapi Adventista Egyház erőteljesen azt tanácsolta tagjainak, hogy ne
harcoljanak háborúban. Ezt az álláspontot, amit az amerikai polgárháború
során alakítottak ki, megerősítette az Észak-Amerikai Divízió nyilatkozata 1917.
április 8-án: ’Ezennel megerősítjük következő nyilatkozatunkat. Petícióban
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kérvényezzük, hogy vallásos meggyőződésünket ismerjék el a hatóságok, és
hogy hazánkat olyan szerepkörben szolgálhassuk, amely nem sérti lelkiismereti
kötelezettségünket Isten törvényével szemben, ahogyan az megjelenik a
Tízparancsolatban, és ahogyan azt Krisztus tanításaiban értelmezi, valamint
bemutatja élete által.’” 2
1923-ban az Európai Divízió is elfogadott egy hasonló állásfoglalást. További
hasonló álláspontot fogadott el a Generál Konferencia 1951-ben, 1952-ben,
majd 1954-ben nagyobb változtatások nélkül. Az egyetlen jelentősebb
kiegészítés az 1972-es nyilatkozatban történt, miután 1969-ben az ÉszakAmerikai Divízió kiadott egy nyilatkozatot, mely támogatta a fegyver nélküli
szolgálatot, de emellett az egyház támogatását adta azon gyülekezeti tagoknak
is, akik pacifista nézetet vallottak. Ez azért volt szükséges, mert a vietnami
háború során az Egyesült Államok nem vette figyelembe a lelkiismereti okokra
hivatkozást, kivéve, ha az adott személy egyháza támogatta a pacifizmust.3
Évtizedeken keresztül a Hetednapi Adventista Egyház többször is állást foglalt
a fegyver nélküli szolgálat mellett. A Nyilatkozat a békéről című
dokumentumban a következőket olvashatjuk: „A gyűlölettel és küzdelemmel
teli világban, amely tele van ideológiai és katonai harcokkal, a hetednapi
adventisták vágya, hogy arról legyenek ismertek, hogy „béketeremtők”, akik
szerte a világon az igazságért és a békéért munkálkodnak Krisztus, az
emberiség fejének vezetése alatt.”4 Egy korábbi dokumentum szerint: „Az
adventisták – példájukkal és befolyásukkal – álljanak ki és munkálkodjanak a
békéért és a jó akaratért minden ember irányában, és így legyenek
békességteremtők és hídépítők.”
A témában 2002-ben kiadott legutóbbi
nyilatkozat pedig megerősíti: „Jézus Krisztus, a Békesség Fejedelme, azt
kívánja követőitől, hogy béketeremtők legyenek társadalmukban és ezért
áldottnak nevezi őket (Máté evangéliuma 5:9).” 6
1 Autumn Council of the General Conference Committee: General Actions, October 14-29, 1972, Mexico
City, s. 17.
2 Seventh-day Adventist Encyclopedia, wyd. II popr., M-Z, Review and Herald and Publishing
Association, Hagerstown 1996, s. 184.
3 Noncombatancy, Information provided by Adventist Chaplaincy Ministries.
4 "A Statement of Peace," in Statements, Guidelines & Other Documents: A Compilation, ed. by Ray
Dabrowski (Silver Spring: General Conference Communication Department, 2000), 50.
5 "A Statement on the Peace Message to All People of Good Will," in Statements, Guidelines & Other
Documents: A Compilation, ed. by Ray Dabrowski (Silver Spring: General Conference Communication
Department, 2000), 51.
6 A call for peace https://www.adventist.org/en/information/oﬃcial-statements/statements/article/go/-/
call-for-peace/

Örömünkre szolgál, ha még több információt adhatunk.
Az egyházról általában, illetve a lelkiismereti és vallásszabadságról: Ócsai
Tamás, 06 30 664 3248, otamas@adventista.hu
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Az egyházról általában, illetve a filmről és Desmond Doss életéről: Csizmadia
Róbert, 06306643075, csizmadiarobert@adventista.hu
Az adventista életmódról: Dr. Ősz-Farkas Er nő, 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
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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