Hetednapi Adventista Egyház

Hetednapi adventista állásfoglalás a globális szegénységrõl

A
szegÃ©nysÃ©g minden tÃ¡rsadalomban jelen van. A szegÃ©nysÃ©g megfosztja az emberi
lÃ©nyeket a legalapvetõbb jogaiktÃ³l. Ã‰hezÃ©sre Ã-tÃ©l, megfoszt az orvosi
ellÃ¡tÃ¡stÃ³l, a tiszta vÃ-ztõl, az oktatÃ¡stÃ³l, a munkalehetõsÃ©gtõl, Ã©s gyakran a
tehetetlensÃ©g, remÃ©nytelensÃ©g Ã©s egyenlõtlensÃ©g Ã©rzetÃ©t eredmÃ©nyezi. Naponta
tÃ¶bb mint 24Â 000 gyermek hal meg a szegÃ©nysÃ©g okozta, megelõzhetõ
kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyek miatt.

A hetednapi adventistÃ¡k hiszik, hogy a szegÃ©nysÃ©g Ã©s az
azzal egyÃ¼tt jÃ¡rÃ³ igazsÃ¡gtalansÃ¡gok csÃ¶kkentÃ©sÃ©re irÃ¡nyulÃ³ intÃ©zkedÃ©sek
fontos
rÃ©szÃ©t kÃ©pezik a keresztÃ©ny szociÃ¡lis felelõssÃ©gÃ©rzetnek. A Biblia
vilÃ¡gosan
kinyilatkoztatja Isten kÃ¼lÃ¶nleges Ã©rdeklõdÃ©sÃ©t a szegÃ©nyek irÃ¡nt Ã©s az Õ
elvÃ¡rÃ¡sait arra vonatkozÃ³an, hogy kÃ¶vetõi hogyan viszonyuljanak azokhoz,
akik
kÃ©ptelenek magukrÃ³l gondoskodni. Minden emberi lÃ©ny Isten kÃ©pmÃ¡sÃ¡t
hordozza, Ã©s
rÃ©szesÃ¼l Isten Ã¡ldÃ¡sÃ¡ban (Lk 6:20). A szegÃ©nyekÃ©rt vÃ©gzett munkÃ¡ban
JÃ©zus
pÃ©ldÃ¡jÃ¡t Ã©s tanÃ-tÃ¡sÃ¡t kÃ¶vetjÃ¼k (Mt 25:35-36). Mint lelki kÃ¶zÃ¶ssÃ©g, a
hetednapi
adventistÃ¡k kiÃ¡llnak a szegÃ©nyek igazsÃ¡ga mellett, felemelik a hangjukat
azokÃ©rt, akik kÃ©ptelenek magukat megvÃ©deni (PÃ©ld 31:8), Ã©s fellÃ©pnek
azok
ellen, akik â€želraboljÃ¡k nÃ©pem
szegÃ©nyeinek igazsÃ¡gÃ¡t" (Ã‰zs 10:2). EgyÃ¼ttmûkÃ¶dÃ¼nk Istennel, aki â€žigazsÃ¡got
szolgÃ¡ltat a szegÃ©nynek"
(Zsolt 140:13, kat. ford.).

A szegÃ©nysÃ©g Ã©s az Ã©hÃ-nsÃ©g csÃ¶kkentÃ©sÃ©re irÃ¡nyulÃ³ munka
sokkal tÃ¶bbet jelent, mint egyÃ¼ttÃ©rzÃ©st tanÃºsÃ-tatni a szegÃ©nyek irÃ¡nt.
Azt
jelenti, hogy kÃ¶zbenjÃ¡runk a kÃ¶zÃ©rdek kÃ©pviseletÃ©ben, amely
igazsÃ¡gossÃ¡got Ã©s
mÃ©ltÃ¡nyossÃ¡got biztosÃ-t a szegÃ©nyeknek felhatalmazÃ¡suk Ã©s emberi jogaik
terÃ©n.
Azt jelenti, hogy tÃ¡mogatunk Ã©s rÃ©szt veszÃ¼nk olyan programokban,
amelyek a
szegÃ©nysÃ©g Ã©s az Ã©hÃ-nsÃ©g lekÃ¼zdÃ©sÃ©re irÃ¡nyulnak, Ã©s egy elviselhetõ
Ã©letvitel
kialakÃ-tÃ¡sÃ¡hoz segÃ-tik az embereket. Az igazsÃ¡gossÃ¡g irÃ¡nti
elkÃ¶telezettsÃ©g
szeretetbõl fakadÃ³ cselekedet (Mik 6:8). A hetednapi adventistÃ¡k hiszik,
ez is
arra szÃ³lÃ-t, hogy egyszerû Ã©s mÃ©rtÃ©kletes Ã©letet Ã©ljÃ¼nk, amely az
anyagiassÃ¡g
Ã©s a gazdagsÃ¡g kultÃºrÃ¡ja ellen tesz tanÃºbizonysÃ¡got.
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A hetednapi adventistÃ¡k tÃ¡mogatjÃ¡k az ENSZ egÃ©sz vilÃ¡gra
kiterjedõ Millenniumi FejlõdÃ©si CÃ©lkitûzÃ©sek programjÃ¡t, amely a
szegÃ©nysÃ©get
legalÃ¡bb 50%-kal kÃ-vÃ¡nja csÃ¶kkenteni 2015-re. Ennek elõsegÃ-tÃ©se Ã©rekÃ©ben
a
hetednapi adventistÃ¡k a civil tÃ¡rsadalom, a kormÃ¡nyzatok Ã©s egyÃ©b
szervek tÃ¡rsaikÃ©nt
azon munkÃ¡lkodnak velÃ¼k egyÃ¼tt helyileg Ã©s globÃ¡lisan egyarÃ¡nt, hogy
rÃ©szt
vegyenek Isten maradandÃ³ igazsÃ¡gossÃ¡got lÃ©tesÃ-tõ munkÃ¡jÃ¡ban, ez
Ã¶sszetÃ¶rt
vilÃ¡gban.

Krisztus kÃ¶vetõikÃ©nt eltÃ¶kÃ©lt remÃ©nysÃ©ggel kÃ¶telezzÃ¼k el
magunkat erre a feladatra, melyhez Istennek az Ãºj Ã©grõl Ã©s az Ãºj fÃ¶ldrõl
szÃ³lÃ³
lÃ¡tomÃ¡sÃ¡nak Ã-gÃ©rete ad erõt, ahol nem lesz szegÃ©nysÃ©g Ã©s
igazsÃ¡gtalansÃ¡g. A
hetednapi adventistÃ¡k arra hÃ-vattak el, hogy az Isten orszÃ¡gÃ¡rÃ³l szÃ³lÃ³
eme
lÃ¡tomÃ¡s alapjÃ¡n fantÃ¡ziadÃºs Ã©s hûsÃ©ges Ã©letet Ã©ljenek azÃ¡ltal, hogy mÃ¡r
most
vÃ©get vetnek a szegÃ©nysÃ©gnek.
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