
JÓ HA TUDOD... 

 

Mi a H.N.Adventista Egyház javaslata az „egészségügyi reformhoz” I. 

 

 

1. A természetes gyógymódok elsősorban és legfőképpen az életmódot 

jelentik. Ez legyen központi eleme a hetednapi adventista egészségügyi 

reform üzenetének. A természetes terápia vagy bármilyen más terápia 

játsszon másodlagos szerepet, amikor segítünk az embereknek, hogy Istennek 

az egészségre vonatkozó tervével összhangban gondolkodjanak érezzenek és 

cselekedjenek. 
 

JAVASLAT: Erősítsük és tegyük változatosabbá az egészségügyi nevelést 

úgy az egyházon belül, mint kívül. Ahol megvalósítható, teremtsünk 

kapcsolatot olyan szervezetekkel, amelyek az egészséges életmódot 

propagálják. Mint például a szívbetegek megsegítésére alakult szövetségek, 

a nemzeti egészségnevelő szervezetek vagy rákliga. 

 

2. Az öngyógyítás még ma is szükséges tudomány. A világon ma az 

egészségvédelem egyre háttérbe szorul, amint az egészségügyi gazdasági 

okok miatt azon személyek gondozására szűkíti az egészségügyi szolgálatot, 

akik a legakutabb és legsúlyosabb betegségben szenvednek. Át kell 

alakítanunk a pazarló, csupán kiváltságosok számára előnyöket biztosító 

egészségügyi ellátásunkat és nem szabad elhanyagolni a szegényeket sem. 
 

JAVASLAT: Tanítsuk meg az egyszerű betegségek házi gyógymódjait. Nem 

ér meg minden meghűlés egy több ezer forintos orvosi látogatást. A 

rándulásokat, horzsolásokat, csípéseket, a fejfájást az influenzát otthon is 

lehet kezelni, ha az egyház kiképzi erre annak tagjait és azok ismerőseit. 

 

3. A gyógyszerkészítmények bölcs használata ma is nagyon fontos, legyen 

szó akár gyengébb, akár esősebb készítményről. Tény azonban, hogy sokan 

túlzásba viszik a szedését. A legegyszerűbb fájdalomcsillapító is 

szükségtelenné válna, ha most is tanítanák az olyan egyszerű kezeléseket, 

mint amilyenek a vízgyógyászati módszerek. 
 

JAVASLAT: Tanítsunk egészségügyi munkásoknak gyógyszertant, beleértve 

a gyógynövények hatástanulmányát is, elsajátíttatva velük a lehető 

legegyszerűbb módszereket. Egyetemi diákok se legyenek kivételek. 

 

 

 

4. Sajnos nagyon sok konzervatív hetednapi adventista vonzódik az 

álgyógymódokhoz. Az élettan tanítása a legnagyobb védelem, amelyet 

nyújthatunk a gyógyítással kapcsolatos csalások és kuruzslások ellen. Ez 

védőbástyát jelent a spiritiszta gyógyítási módszerekkel szemben. 
 

JAVASLAT: Tegyünk nagyobb erőfeszítéseket az egészségügyi képzés terén, 

úgy az adventista oktatási rendszerben, mint egyházunkban. Tanítsunk 

általános beteggondozói szintű anatómiát és élettant. Azonosítsuk azokat a 

hamis gyakorlatokat, amelyek beszűrődnek az egyházba. Ha valaki sikeresen 

alkalmazza ezeket a misztikus gyógymódokat és diagnosztikai módszereket 

és meggyógyul, akkor már nagyon nehéz rávenni arra, hogy hagyjon fel ezzel 

a gyakorlattal. A megelőzés a védekezés legfőbb tényezője.  A lelkészeket 

jobban ki kell képezni arra, hogy miképpen ismerjék fel az álgyógyítókat. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Folytatjuk… 


