Elnöki köszöntô
Tisztelt Olvasó!
A kezében tartott kis füzet segítségével
szeretnénk röviden megismertetni Önnel
a Hetednapi Adventista Egyház – egy
Magyarországon több mint száz éve
jelenlévô újprotestáns vallási közösség –
életét és társadalmi szerepvállalását. Fontos
számunkra, hogy mi jut eszébe az „adventista” szó hallatán. Nemcsak magunkért,
hanem elsôsorban Önért és minden embertársunkért, hogy tudják: itt vagyunk
és segítünk.
Gyülekezeteink a lelki béke megtapasztalását, a hitbeli fejlôdés lehetôségét
és egy baráti közösség támogatását nyújtják azoknak, akik közénk akarnak
tartozni. Hitünk szerint Jézus Krisztus az egyedüli reménysége ennek a világnak
– és megoldás annak problémáira. Megígért eljövetelének várása életünk
legfontosabb célja.
Programjainkon és társadalmi szolgálatunkon keresztül legalább három
fontos értéket kínálunk fel, amelyekre minden embertársunknak – hitbeli vagy
világnézeti elkötelezettségtôl függetlenül – szüksége van.
Egészségnevelô és -megôrzô programjaink a kiegyensúlyozott fizikai és
mentális élet fenntartásához segíthetik az általunk szervezett Egészség Expók
és életmódklubok látogatóit.
Szeretetszolgálatunk (a nemzetközileg is elismert ADRA – lásd késôbb)
igyekszik enyhíteni a rászorulók és bajban lévôk fizikai, anyagi szükségleteit.
Segélyezôhelyeink jó néhány településen megtalálhatók.
A Bibliai Szabadegyetem, az egyházunk által fenntartott Adventista Teológiai
Fôiskola ismeretterjesztô programja minden embertársunknak segítséget nyújt
az európai kultúra egyik legmeghatározóbb értékének, a Bibliának a
megismerésében.
Szeretnénk, ha ez a néhány oldal felkeltené az érdeklôdését irántunk, és
élne az általunk felajánlott segítséggel, hogy értékesebb, lelkileg gazdagabb
és egészségesebb életet élhessen.
Szilvási András egyházelnök
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Krisztusvárók

Kik az adventisták?
Az adventista szó krisztusvárót jelent. Az elnevezés nem véletlen, ha
valami igazán meghatároz ugyanis bennünket, akkor ez az. Az egyház
legfôbb hite, amely egyben az Újszövetségi írások egyik legfontosabb
üzenete is, hogy Krisztus visszajön a földre, hogy a rossz irányba haladó
emberiség történelmének véget vetve új világot hozzon létre, amelyben
már nem lesz bûn, gonoszság, erôszak stb. A Megváltó ünnepélyes
eljövetele, az új világ reménysége, és az annak való elkötelezettség
nyilvánul meg a nevünkben.
Magyarországon közel 100 településen, mintegy 4600 tag látogatja
gyülekezeteinket (és majdnem még egyszer ennyi, akik hivatalosan még
nem tagjai az egyháznak, de rendszeresen velünk ünnepelnek), akik
hétrôl hétre átélik a remek közösség és az Istenbe vetett bizalom
megnyugtató érzését. A fenti adatokkal az ország protestáns kisközösségei
között találhat meg bennünket, ám ha kitekintünk a világba, a kép kissé
megváltozik, mivel az adventista egyház az egész bolygót átfogó, egységes
közösség.
A világon közel 15 millió tagunk van, a tagsággal még nem
rendelkezôkkel együtt mintegy 25 millióan járnak gyülekezeteinkbe.
Létszámunk az utóbbi idôben évente több mint egymillióval növekszik,
ezzel mi vagyunk a világ egyik leggyorsabban növekvô egyháza. Mire a
kis füzet végére ér, már több mint 100 taggal gyarapodtunk. Mintegy 69
ezer gyülekezetünk áll nyitva az érdeklôdôk elôtt, közösségeink a világ
szinte minden országában megtalálhatók.
Tudta, hogy ezek mellett több mint öt és fél ezer iskolát, oktatási
intézményt tartunk fenn számos országban? És mindehhez hozzáadódik
166 kórház, közöttük a világ egyik leghíresebbje, a Loma Linda Egyetem
kórháza (lásd késôbb).
Mégis, ha feltenné valaki a kérdést ezek után, hogy kik is vagyunk
valójában, nem ezeket említenénk meg, hanem egy ettôl lényegesen
fontosabb részt: bibliai értékeket közvetítô egyház vagyunk.
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Értékeket közvetítô egyház

Mit nyújt egyházunk a ma emberének?
Lelki békét: Hiszünk Istenben, aki elküldte Jézust, hogy megváltson minket. A megváltás meggyôzött bennünket
arról, hogy érdemes a világ Teremtôjére hagyatkoznunk. Tudjuk, hogy hozzá bármikor fordulhatunk. A Szentlélek által
bûnbocsánatot, kegyelmet és örök életet ajándékoz nekünk. Mindez olyan lelki békét nyújt számunkra, amit korábban
nem tapasztaltunk.
Nyugalmat: Bízunk Istenben, így nyugalmat kapunk a mai rohanásban és a világ nyugtalan forrongásában. Hisszük
és valljuk, hogy Isten azért adta nyugalomnapját (a Bibliában ez a szombat), hogy megpihenhessünk az élet rohanásától.
Célja az volt, hogy egy napot neki szentelve, és teremtésére emlékezve lelkileg feltöltôdjünk. Hétrôl hétre érezzük,
mennyire igaza van a Szentírásnak, amikor egy teljes napra pihenésre hív.
Egészséget: Tudta, hogy az adventisták átlagban tíz évvel tovább élnek,
mint mások? Meggyôzôdésünk, hogy testünk egészségének ôrzése keresztény
kötelességünk, amely örömet, tisztaságot és szabadságot ad az életünknek.
A Biblia megtanított bennünket arra, hogyan vigyázzunk testünk épségére,
mit tegyünk és mit nem, hogy a legjobb karban tartsuk szervezetünket.
Közösséget: Hisszük, hogy az egyház Isten családja. Ezért azokkal, akik
Jézust Uruknak és Megváltójuknak vallják, közösséget alkotunk az egész
emberiség szolgálatára és az evangélium egész világon való hirdetésére.
Közösséghez tartozásunk jele a felnôttkeresztség. Segítô gyülekezeteink
igazi családként teszik egésszé mindennapjainkat.
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Értékeket közvetítô egyház

Szellemi táplálékot: Hisszük, hogy a teljes Szentírás Isten írott üzenete.
Meggyôzôdésünk, hogy Teremtônk ezen keresztül közölt az emberiséggel mindent,
ami a megváltáshoz és helyes életvitelhez, értékrendje kialakításához szükséges, és
ami erôt adhat a hétköznapok terhének elviselésében.
Jövôt: Hisszük, hogy Krisztus második eljövetele – amely személyes, az egész világon
látható esemény lesz – elhozza majd azt a harmóniát, amelyet az emberiség elvesztett
az Istentôl való elfordulás miatt (bûnbeesés). Ígéretünk van rá, hogy Megváltónk
érkezésekor a halottak feltámadnak, az igaz élôk pedig elragadtatnak a feltámadt
igazakkal együtt, hogy soha véget nem érô örömben élvezzék a világ felfoghatatlanul
sok és értékes ajándékát, Alkotónkkal együtt.
Életcélt: Hisszük, hogy Isten képes
rajtunk keresztül eljuttatni az
emberekhez szeretetét,
megismertetni gondoskodását, és válaszokat ad a
az élet kérdéseire. Életcélunk ennek az elhívásnak
eleget tenni, hogy minél
többen érhessék el a világ
Teremtôje által kitûzött célt: a
boldog jövôt.
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Történelmi vázlat

William Miller,
az advent mozgalom elindítója

Ellen G. White,
a korai adventista egyház egyik meghatározó egyénisége
Az 1800-as évek elején a világ számos pontján – egymástól függetlenül
– emberek tucatjai fordultak a bibliai jövendölések felé, és állapították
meg, hogy a föld történelme fordulóponthoz érkezett. Nyomukban
mozgalmak indultak el, amelyek a Dániel és Jelenések könyvére
alapozva Jézus hamarosan bekövetkezô második eljövetelét hirdették,
mondván: „Térjetek meg, mert elérkezett a mennyeknek országa!”
Amerikában, a legjelentôsebb mozgalomból született meg az Adventista
Egyház. Az alapítók legszentebb kötelességüknek és hivatásuknak a
Biblia elmélyült tanulmányozását tartották, felismerve a próféciák
alapján, hogy a világ történelme az utolsó szakaszába lépett.
1863-ra olyannyira megduzzadt a krisztusvárók mozgalma, hogy
belátták, új kereteket kell adni a bibliai üzenet hirdetésének. Így alakult

James White,
az egyház egyik alapítója
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meg az egyház, amely bár kicsiben indult, néhány évtized elmúltával
világközösségé vált.

Történelmi vázlat

M. Belina Czehowski,
az elsô adventista, aki Magyarországon járt

Louis R. Conradi,
az európai misszió nagy úttörôje

John F. Huenergard,
a magyarországi egyház megszervezôje

Tudta Ön, hogy az Egyház 1998-ban ünnepelte magyarországi fennállásának
100. évfordulóját?
Az elsô magyar adventista csoportok az 1890-es években alakultak meg Erdélyben. A mai Magyarország területén
1902-ben jött létre az elsô gyülekezet Békéscsabán, majd 1904-ben Budapesten.
Mivel az egyház gyorsan gyarapodott, 1925-ben – Budapesten – hivatalosan megalakult a Magyar Unió (az
egyház egy-egy országot – nagyobb területeket – átfogó egységét nevezzük uniónak). Az egész országot behálózó
könyvterjesztô munka és bibliai elôadás-sorozatok nyomán újabb gyülekezetek születtek. Az egyház Tábita-csoportjai
kelengyét készítettek a nagycsaládosoknak, enni adtak és ruhát varrtak a rászorulóknak. Az 1930-as évek a sok külsô
és belsô nehézség, válság ellenére a megerôsödés évei voltak.
1939-ben azonban az egyház mûködését az állam betiltotta. A közösség illegalitásba kényszerült, a fejlôdés viszont
tovább folytatódott, bár természetszerûleg lassult. A tagok öntevékeny miszziómunkássá váltak, házi bibliakörök
alakultak. Az arra rátermett gyülekezeti tagokat ún. népevangélistáknak képezték ki, akik saját felelôsségre vitték az
evangélium jó hírét szerte az országban. 1941 elején sikerült az egyházat Bibliakövetôk Felekezete néven elismertetni,
de ezzel a megpróbáltatások még nem szûntek meg.
Ebben az idôben az egyház missziójának legfôbb területei az irodalmi, valamint a világháború évei alatt kibontakozó
szociális és egészségügyi munka voltak, amelyek hamar éreztették hatásukat: a második világháború után már több
mint száz gyülekezetben több ezer tagot számlált a közösség. A taglétszám 1952-re meghaladta a nyolcezret. 1957tôl ismét elismert felekezet lettünk Hetednapi Adventista Egyház néven.
A 90-es évek a felszabadulás évei voltak,
és nagy változásokat hoztak a közösség életében.
Felépült a kiadó (saját nyomdával), a teológiai
fôiskola és az unióközpont. Sok-sok külföldi és
magyar elôadóval ismét széles körben
elindulhattak az egész országban a bibliai
elôadások és egészségügyi sorozatok.
Az új évezredbe már egy évszázados múlttal
bíró közösség lépett, elkötelezetten az országért,
az evangéliumért, hogy továbbvigye a sok értéket,
amit ez idô alatt megalapozott, amely
Segélycsomagok készítése magyar családok részére
tevékenységeiben ölt testet, s amelyekrôl a kis
Amerikában (1946).
füzet további oldalain olvashat.
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Egyház az emberekért

Egészséges egyház – Ahol fontos a testi-lelki jólét
• A Hetednapi Adventista Egyház az élet és egészség megôrzését bibliai alapokon
nyugvó erkölcsi kötelességként tanítja.
• Éppen ezért egyik legfontosabb feladatának tekinti az egészséges életmód népszerûsítését.
• Tagjai nem dohányoznak, nem fogyasztanak alkoholt és kábítószereket.
• Az egyház a húsmentes táplálkozást javasolja, mint bizonyítottan jobb, minôségi és
hosszabb életet eredményezô táplálkozási formát.
• A legújabb kutatások nap mint nap igazolják a közösség által képviselt egészségügyi
tanácsok idôszerûségét és hatékonyságát, melynek eredményeként az adventisták
életmódja az utóbbi 40 évben tudományos kutatások tárgyát képezi.
A jól ismert Loma Linda Egyetem és Orvosi Központ Dél-Kaliforniában található, és
1905-ben hozták létre. Az intézmény híres az eredményes szívátültetéseirôl és a
protonterápiáról, amelyet prosztata- és mellrákkal küzdô betegek kezelésére itt fejlesztettek
ki és használtak elôször a világon.
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Egyház az emberekért

Mit teszünk az Ön
és környezete egészségéért?
• Az egyház által kidolgozott és gyakorolt Lélegezz
szabadon! program (az Országos Dohányfüstmentes
Egyesület hivatalos programja is) segítségével eddig mintegy
húszmillió ember szokott le a dohányzásról a világon.
• A szakembereink által kifejlesztett Gyôzelem a stressz
felett címû szeminárium százezrek életét tette
tehermentesebbé.
• Az ország számos pontján találkozhat az ún. Egészség
Expo sorozatainkkal. Az egyhetes program alatt
szakembereink 24 óriáspanel felhasználásával mutatják
be az egészséges életmód egyszerû alapelveit.
• Életmódklubok: Számos városban mûködô klubjaink az
egészséges életmód gyakorlati megvalósításában igyekeznek
támaszt nyújtani a változást akaróknak.
• Boldog Élet családi életmódmagazin: 48 oldalon, kéthavonta jelenik meg elismert szakemberek írásaival, étkezési tanácsokkal,
családterápiával stb. foglalkozó írásokkal. Az ország minden pontján vannak lelkes olvasóink.
• Életmódtáborok: Munkatársaink nyaranta életmódtáborokat szerveznek, amelyek emberek tucatjait vonzzák évrôl évre.
• Az egyház könyvkiadója egyik legfontosabb küldetésének tekinti, hogy olyan könyveket jelentessen meg, amelyek eligazítják
az egészségesebb életre vágyókat.
• Alkalmanként, ill. felkérésre:
• drogprevenciós sorozatokat,
• játszóházat
• és kismamaklubokat szervezünk, igény szerint.
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Szolgáló egyház – összefogás a rászorulókért

A Hetednapi Adventista Egyház egész világot átölelô segélyszervezete az ADRA (Adventist
Development and Relief Agency). Magyarországon az ADRA – Adventista Fejlesztési és Segély
Alapítvány néven dolgozik az elesettekért immár 15 éve. Kiemelten közhasznú szervezet.
Célja, hogy segítse a hátrányos helyzetû, napi gondokkal, betegséggel küzdô vagy
katasztrófát átélt embereket életminôségük javításában, nehézségeik megoldásában,
fajra, nemre, politikai és vallási hovatartozásra való tekintet nélkül.
Mivel az ADRA világszervezet, az országhatárok sem jelentenek akadályt, ha a világ
bármely pontján emberek kiáltanak segítségért. A 2004-es nagy szökôár után a világ
segélyszervezetei közül elsôként nyújtottunk segítséget a helyszínen a tragédiát átélt
embereknek, de a 2006-os romániai árvizeknél is kinyújtottuk segítô jobbunkat a
kétségbeesetteknek. Mindezek természetesen csak kiragadott példák a sok-sok tevékenység
közül, amelyek fémjelzik munkánkat. A látássérültekért végzett szolgálatunk a Világosság
Üzenete Alapítvány tevékenységében ölt testet.
Keressen minket, ha tudunk, segítünk!
ADRA Hungary Alapítvány
1171 Budapest, Borsfa u. 55.
Tel.: (06–1) 253 7627
Fax: (06–1) 253 7628
E-mail: adrahungary@t-online.hu
Honlap: www.adra.hu; www.adra.org
Adószám: 19661414-1-42
Számlasz.: (OTP) 11707024-20425539
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Világosság Üzenete Alapítvány
1149 Budapest, Bíbor u. 5. földszint 1.
Tel.: 30/487-2386,
20/341-1478
E-mail: csengeri.karoly@LSAG.com
Honlap: www.vilagossaguzenete.hu
Adószám: 18153309-1-42
Számlaszám: 11714006-20354301

Szolgáló egyház – tevékenyen az idôsekért

Fontosnak tartjuk nem csak a fiatalokkal való törôdést, de az idôsekrôl való
gondoskodást is. Hogy tehessünk is az idôsekért, két szeretetotthont hozott létre
az egyház Tasson és Gyulán, amelyek lehetôséget adnak az idôs korban egyedül
maradt, de életük alkonyán is kedvességre, közösségre és nem utolsó sorban
emberhez méltó életre vágyó férfiaknak és nôknek, hogy szeretô gondoskodásban
legyen részük.
A tassi Öregek Szeretetotthona majdnem félévszázados múltra tekint vissza.
Az intézmény fennállásának 44 éve alatt közel 360 személyt gondozott. Jelenleg
az intézményben 30 fô elhelyezésére van lehetôség, és az ország egész területérôl
fogad idôs, rászoruló nôket, akiknek az egészségi állapota nem kíván rendszeres
kórházi ellátást, és mentálisan egészségesek.
A gyulai Adventista Szeretetotthon 1992 októbere óta áll nyitva lakói
számára, és egyszerre 50 idôs ember teljes testi-lelki jólétéhez igyekszik
hozzájárulni az élet utolsó éveiben. Az otthonon belül orvosi rendelô, fizikoterápiás
szoba és könyvtár is található.
Elérhetôségeink:
• Öregek Szeretetotthona
6098 Tass, Dózsa György u. 10.
Tel./fax: (06–76) 536 230
E-mail: advent.otthon@t-online.hu
Számlaszám: (OTP) 11732150–20020969
• Hetednapi Adventista Egyház Adventista
Szeretetotthona
5700 Gyula, Kálvária sor 11.
Tel.: (06–66) 562 680
E-mail: dorkas@nap-szam.hu
Számlaszám: (OTP) 11733027–20047067
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Élô egyház – a gyerekekért és a fiatalokért

Változó világunkban a fiatalok lelki nevelése hatalmas kihívást jelent. Mivel
sorainkban is sok fiatal található, elsôrendû feladatunknak tekintjük, hogy
tudatosan neveljük ôket, és olyan alternatívákat kínáljunk számukra
programjainkkal, amelyek által nemesebb jellemet képesek kifejleszteni, hogy
értékes felnôttekké váljanak.
Szünidei bibliatábor gyerekeknek:
Nyaranta bibliatábort szervezünk 6–14
éves korú gyerekeknek a Balaton déli
partján, Balatonlellén, illetve esetenként
más városokban is, ahol a részvevôk
játékos formában ismerkedhetnek meg
a Biblia világával. Az alkalmakon mintegy
100 gyerek vesz részt egyszerre.
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Légy résen!: A cserkészet célja egyházunkban is a nevelés. Ezért minden, amit
teszünk – legyen az túrázás, játék vagy éneklés – a nevelést szolgálja fizikai,
szellemi, és lelki téren egyaránt. Célunk, hogy minden szempontból egészséges,
széles látókörû, talpraesett fiatalokat neveljünk, akik hasznos tagjai lesznek tágabb
környezetüknek. Az adventista cserkészet hivatalos honlapja: www.tabortuz.hu
Ifjúsági táboraink: Tinédzsereinknek szervezett nyári táboraink lehetôséget
nyújtanak a közös gondolkodásra, a keresztény közösség ápolására, miközben
válaszokat keresünk a fiatalok önmagukkal és világnézetükkel kapcsolatos kérdéseire.
Ifjúsági táboraink sokszínû palettáján szerepel a Segít-hetek tábor is, amelyben
évente egy-egy város polgármesteri hivatalával együttmûködve, a fiatalok önkéntes
munkát végeznek a kiválasztott városért.
Sporttáborok: Tíz éve minden évben sporttábort szervez egyházunk az Ôrség
délnyugati peremén, Szentgyörgyvölgyben. Ezeken az alkalmakon mindenki részt
vehet, aki sportolni, kikapcsolódni vágyik. Minden tábor programjába bekapcsolódik
egy-két különleges vendég is a magyar élsportolók közül. Természetesen a lelki
nevelés is a tábor részét képezi.
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Élô egyház – a gyerekekért és a fiatalokért

ÉS-napok → Ének- és Sportnapok: Ahol nagyszerû sportolási lehetôséget találnak résztvevôink, miközben
remek közösségek alakulnak, amint Istent dicsôítik a fiatalok énekeikkel, együtteseikkel, kórusaikkal. A programhoz
kapcsolódik egy jótékonysági koncert is, amelynek révén több százezer forintos segítséget tudunk biztosítani egyes
egészségügyi intézményeknek. Vendégeink voltak többek között: a White Kórus, Schmidt Vera a Megasztárból, a
Cotton Club Singers és a Bell’s együttes.
Sziget Fesztivál – Lelki Betérô: A Hajógyárisziget multikulturális Civilfalujában évrôl évre
megjelenünk lelkigondozói sátrunkkal, ahol az
egyház fiatal lelkészei, teológushallgatói és szociális
munkásai várják a lelki problémákkal küzdôket.
Minden évben százak látogatnak meg bennünket,
hogy megosszák velünk gondjaikat, s segítséget
kapjanak. Vannak köztük rendszeresen visszatérô
„betérôk” is.
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Élô egyház – a gyerekekért és a fiatalokért

Mentés Másként Ifjúsági Iroda: Budapest belvárosában, az esti
órákban biztosítunk közösséget a drog- és alkoholmentes szórakozást, baráti társaságot keresôknek. Ingyenes nyelvtanfolyam, beszélgetôs estek, sportprogramok,
kulturális estek és ifjúsági istentisztelet is szerepel kínálatunkban.
Elérhetôségeink:
1065 Budapest (VI. kerület)
Weiner Leo u. 11. Tel.: (06–70) 262 4260
E-mail: save_as@freemail.hu, Honlap: www.weboldalunk.hu
Fiatalokért Kulturális és Szociális Egyesület: Sportprogramokat, kulturális
elôadásokat, szociális segítségnyújtást szervezünk, hogy ezzel vegyünk részt a társadalom
kulturális és szociális életében. Elsôsorban a Debrecenben és környékén élô, illetve tanuló
fiatalokra igyekszünk figyelni.
Elérhetôségeinket a www.fiatalokert.hu honlapon találhatja meg.

15

A tanító egyház – tudással az evangéliumért

Adventista Teológiai Fôiskola
Az Adventista Teológiai Fôiskola (államilag elismert, akkreditált
felsôfokú intézmény) jelenleg egyszakos, nyolc féléves
képzést biztosít, és teológus diplomát ad. A 2006–2007-es
tanévtôl hároméves képzés indul. A hároméves alapképzés
végén a hallgatók megkapják a fôiskolai (BA) diplomát. Ezt
követôen pedig lehetôség nyílik arra, hogy egy - másfél éves
szakirányú továbbképzésen vegyenek részt.
Az intézet saját szakkönyvtárral (12 000 kötettel és
több mint 40 folyóirattal) rendelkezik, és levéltárat is
mûködtet.
A fôépület mellett három kollégiumi épület, futball- és
kosárlabdapálya áll a hallgatók rendelkezésére.
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A tanító egyház – tudással az evangéliumért

Bibliai Szabadegyetem
A Bibliai Szabadegyetem az Adventista Teológiai Fôiskola egyik kiemelt programja. Tanáraink az ország több pontján
(jelenleg: Salgótarján, Debrecen, Gödöllô, Budapest-Kôbánya, Sátoraljaújhely, Budapest-Rákoscsaba, Pécel) tartanak
elôadásokat, hogy bemutassák a Biblia írásait. A heti egy alkalommal tartott sorozat keretében két év alatt vezetik végig
az érdeklôdôket a Biblia 66 könyvén, mélyebb ismereteket nyújtva korunk és világunk eme fontos, ma reneszánszát
élô könyvérôl.
Elérhetôségeink:
Adventista Teológiai Fôiskola
2119 Pécel, Ráday u. 12.
Tel.: (06–28) 547 295
Fax: (06–28) 547 285
E-mail: atf@adventista.hu
Honlap: www.atf.adventista.hu
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Modern egyház – lépést tartva a korral

Evangelizációs központunk a technika legmodernebb eredményeit használja, hogy az embereknek közvetítse Isten
üzenetét. A központ része egy minôségi hang- és képfeldolgozásra alkalmas stúdió, ahol bibliai és egészségnevelési
témájú DVD-ket, CD-ket és magnókazettákat, zenei felvételeket, hangjátékokat és sorozatokat készítünk. Kisfilmjeink
kábel- és kereskedelmi, valamint közszolgálati televíziók számára is elérhetôek, de egyéni érdeklôdôket is kiszolgálunk.
2006 folyamán indítottuk el internetes rádiónkat. Adásainkat a www.remeny.info elérhetôségen hallgathatja.

Csak nálunk – Biblia Levelezô Iskola (BLI)
Evangelizációs központunk egyik kiemelt programja az országban egyedülálló Biblia Levelezô Iskola, amelynek bárki
a hallgatója lehet – elkötelezettség nélkül. Az érdeklôdôk több, otthon megismerhetô, más-más nehézségû és mélységû
sorozat által betekintést kaphatnak, illetve mélyebb ismeretekre tehetnek szert a Biblia tanítása, az életvezetés és az
egészséges életmód nagy témáin belül. Nyaranta a Balaton déli partján (Balatonlellén) külön tábort szervezünk a
kurzusokon résztvevôk számára.
Levelezési címünk: Bibliai Levelezô Iskola 1069 Budapest, Székely Bertalan u. 13.
az Internetes BLI elérhetôsége: http://www.felfedezesek.hu/bli/index.htm
Elérhetôségeink:
Reménység Evangelizációs Központ
2119 Pécel, Ráday u.12.
Tel.: (06–28) 547 360
Fax: (06–28) 452 229
E-mail: rek@adventista.hu
Honlapok: www.felfedezesek.hu; www.remeny.info
JóHír Média Központ
4029 Debrecen, Fazekas M. u. 7.
Honlap: www.johir.net
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Könyvek egyháza - kiadványokkal az evangéliumért

Az Élet és Egészség Könyvkiadó a Hetednapi Adventista Egyház hivatalos
magyarországi kiadója. Alapvetô tevékenysége az evangélium hirdetésében
felhasználható könyvek és a lélek és test egészségének megôrzését segítô
kiadványok megjelentetése. Kiemelt célja a Biblia válaszának továbbítása
egy-egy aktuális társadalmi, erkölcsi, egészségügyi kérdésre.
Tevékenysége által ma már könyvtárak, könyvesboltok éppúgy
hozzáférnek például a világhírû Ellen G. White írásaihoz, mint az egyház
tagjai.
Kuriózum! A kiadó gondozásában jelent meg a híres Baja Béla Bibliakódex is, amely a magyar könyvkiadás egyik ritkasága (ekkor még Advent
Kiadó néven).
Elérhetôségeink:
Élet és Egészség Könyvkiadó Kft.
Cím: 1171 Budapest, Borsfa u. 55.
Tel./Fax: (06–1) 256 5205
E-mail: eek@eek.hu;
Honlap: www.eek.hu
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A befogadó egyház – magunkról, rólunk
„15 éven keresztül rendszeresen jártam egy bibliai elôadássorozatra, amelyet az ELTE Jogi Karán tartottak. A Bibliát megismerve úgy véltem, hogy az adventmozgalom az, amelyik a
Bibliát az elsô szótól az utolsóig magáénak érzi.
Az adventistákat a valóság érdekli. Ebben az összefüggésben
a próféciák a hitet erôsítik bennem is, mert a valóság elôtt
meg kell hajolni.”

Lehotka Gábor
orgonamûvész

„Adventista családban nôttem fel. Kamaszként azonban lázadni kezdtem, olyannyira,
hogy nemcsak a vallást, hanem anyukámat és szeretett nagymamámat is elhagytam.
Érettségi után elvégeztem a fôiskolát, tanár lettem, s férjhez mentem. Három
gyermekünk született. S mivel párttag voltam, úttörô csapatvezetô, így természetes volt, hogy gyermekeimet, tanítványaimat úgy tanítottam, neveltem, hogy »nincs
Isten«. Harminc év telt el istentagadásban. Ekkor beteg lettem. Éveken át fájdalmas
mûtétek sorát szenvedtem el. Egyik mûtét elôtt végül Istenhez fordultam. Annyit
kértem az Úrtól, ha elszólít, az enyéimet mentse meg. Amennyiben életben hagy,
attól a perctôl fogva hirdetem az evangéliumot. Fél év elteltével megkeresztelkedtem,
a Hetednapi Adventista Egyház tagjává váltam. Azóta mindennap azon vagyok, hogy
az Istennek tett ígéretemet beváltsam.”

Soós Józsefné
matematikatanár, mentálhigiénés csoportvezetô

„Gyerekkoromban nagymamám sokat mesélt a mennyországról, nagyon szerettem
ôt hallgatni. Felnôve sajnos teljesen másról szólt az életem: egyre többet ittam,
dohányoztam – azonban folyton izgatott a tudat, mit szól Isten az életemhez. A
vallásokat nem igazán szerettem, de Isten megismerésére nagyon vágytam. Egy lelki
probléma a Bibliához vezetett, ûzött.
A Szentírás megdöbbentôen mélyen érintett, és meglepôen sokat kínált. Elôször
féltem a döntéstôl, végül nem tudtam nemet mondani Alkotómnak. Elhatározásom
után sok idôt töltöttem azzal, hogy megtaláljam azt a közösséget, amely a Biblia
tanításait – ahogy magam is találtam – teljes egészében magáénak vallja. Itt jutottam
révbe.”

Gyetvai Gellért
szerkesztô – újságíró

20

Rólunk mondták
„Majd 40 esztendôvel ezelôtt, amikor elôkészítettem a Magyar Rádió 1971ben kezdôdött mûvelôdéstörténeti sorozatát, a Biblia világát, rengeteg könyvet
böngésztem át, keresve, hogy mi lenne a legalkalmasabb, legvonzóbb stílus a
beszélgetésre épülô rádiós mûfajban. Ez idô tájt került kezembe a Hetednapi
Adventista Egyház két kiadványa, a Pátriárkák és próféták és a Próféták és
királyok.
A szerzô bibliai történetek szereplôirôl írt szellemes jellemrajzai, portréi
megragadó látványként keltették életre a »könyvecskék világát«. Azt mondják,
hogy Ellen G. White prófétanô volt. Akárhogy is volt, beutazta a fél világot,
termékeny, poétikus hangulatú vallási író volt. Egyik mondata örökre megmaradt
bennem: »Az angyalok eltakarják arcukat, amikor Isten nevét kiejtik.«”

Dr. Rapcsányi László
szerkesztô, mûsorvezetô (Magyar Rádió)

„A Hetednapi Adventista Egyház által szervezett rendezvények közül a 2005ben megrendezett sporttáborban vettem részt elôször. Rendkívül pozitív volt a
résztvevôk szeretetteljes viszonyulása. Ott ismertem meg az adventisták
egészségügyi programját, amelyet kiválónak tartok. Igazi közösséget alkotnak,
ami nekem mint sportembernek mindig a siker kulcsát jelentette. Ezért szívesen
részt veszek a jövôben is az adventisták által szervezett programokon,
rendezvényeken.”

Bardóczky Kornél
1998 óta a magyar teniszválogatott tagja

„Munkám során számos esetben találkoztam a hetednapi adventistákkal. Az
egyház tagjai aktív közösségi életet élnek. Fontos számukra a nyitottság a
társadalom felé. Ez megmutatkozik kiadványaikban, illetve a rádióban és a
televízióban tett bizonyságtételeikben. Példamutató, hogy a bibliai tizedet komolyan veszik, a szombati ünnepnapot megszentelik és elkülönítik a többi hat naptól.
Nemesvámosi szolgálatom idején jól mûködtünk együtt a helyi gyülekezettel.
Gondot fordítanak a gyermektanításra, táborozásaik egyedülállóak a hazai
keresztény egyházak között. És egyik felekezet sem törôdik annyit az egészséggel,
mint az adventisták, pedig a Szentírás arra tanít bennünket, hogy testünk a
Szentlélek temploma.”

Dusicza Ferenc
református lelkipásztor, az RTL Klub vallásos mûsorainak szerkesztôje, mûsorvezetôje
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HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ (ORSZÁGOS KÖZPONT)
2119 Pécel, Ráday u. 12.
Tel.: (06–28) 547 360 Mobil: (06–30) 280 1451
Fax: (06–28) 452 229 Honlap: www.adventista.hu
Az egyház 1%-os technikai száma: 0248
DUNAMELLÉKI EGYHÁZTERÜLET
TISZAVIDÉKI EGYHÁZTERÜLET
1062 Budapest, Székely Bertalan u. 13.
4029 Debrecen, Fazekas Mihály u. 7.
Tel.: (06–1) 311 6869
Tel.: (06–52) 502 191
Fax: (06–1) 269 4041
Fax: (06–52) 502 191
Mobil: (06–30) 664 3102
Mobil: (06–30) 664–3191
E-mail: det@t-online.hu; det@adventista.hu
E-mail: tet@adventista.hu
Honlap: www.det.adventista.hu
Honlap: www.tet.adventista.hu

GYÜLEKEZETEK
Bács-Kiskun megye
Baja, 6500 Petôfi u. 44.
Dávod, 6524 Dózsa Gy. u. 53.
Izsák, 6070 Petôfi S. u. 13.
Kecskemét, 6000 Liszt F. u. 28.
Kiskôrös, 6200 Petôfi tér 3. (volt zsinagóga)
Kiskunhalas, 6400 Bethlen G. tér 3. I. em.
Solt, 6320 Petôfi S. u. 6.
Tass, 6098 Dózsa Gy. u. 10.

Baranya megye
Hidas, 7696 Kossuth L. u. 119.
Mohács, 7700 Jókai u. 45.
Pécs, 7630 Buzsáki I. u. 5.

Békés megye
Békés, 5630 Kert u. 1.
Békéscsaba, 5600 Jókai u. 21.
Bucsa, 5527 Kossuth u. 46.
Dombiratos, 5745 Béke u. 22.
Gyula, 5700 Laktanya u. 16.
Gyula – szeretetotthon, 5700 Kálvária sor 11.
Kamut, 5673 Arany J. u. 19.
Kétegyháza, 5741 Úttörô u. 8.
Kondoros, 5553 Deák F. u. 28.
Medgyesegyháza, 5666 Damjanich u. 25.
Nagyszénás, 5931 Szabadság u. 37.

Orosháza, 5900 Zombai u. 45.
Szabadkígyós, 5712 Ókígyósi u. 158.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Gönc, 3895 Rákóczi u. 59.
Izsófalva, 3741 Szabadság u. 7.
Kazincbarcika, 3700 Kiserdô sor 31.
Miskolc, 3530 Apáczai Csere J. u. 1.
Ózd, 3600 Bajcsy Zs. u. 4/1.
Sátoraljaújhely, 3980 Kossuth L. u. 12.
Szerencs, 3900 Kazinczy u. 3.

Budapest
Budapest – Buda
1118 Szüret u. 19.
Budapest – Csepel
1212 Petôfi S. u. 81.
Budapest – Ifjúsági gyülekezet (teaház)
1065 Weiner Leó u. 11.
Budapest – Józsefváros
1083 Práter u. 12.
Budapest – Óbuda
1034 Beszterce u. 27.
Budapest – Pesterzsébet
1205 Kossuth L. u. 128.
Budapest – Pestlôrinc
1182 Petôfi S. u. 22.

Elérhetôségeink
Budapest – Rákoscsaba
1171 Borsfa u. 55.
Budapest – Sashalom
1163 Kócs u. 24.
Budapest – Terézváros
1062 Székely Bertalan u. 13.
Budapest – Újpest
1048 Kordován tér 10.
Budapest – Zugló
1147 Kerékgyártó u. 28/A

Csongrád megye
Csongrád, 6640 Csemegi Károly u. 15.
Deszk, 6772 Dózsa Gy. u. 24.
Földeák, 6922 Pacsirta u. 19.
Hódmezôvásárhely, 6800 Bercsényi u. 31.
Makó, 6900 Deák F. u. 37.
Szeged, 6722 Batthyány u. 13–15.
Szentes, 6600 Bercsényi u. 24/a.

Pest megye
Albertirsa, 2730 Pesti út 93.
Cegléd, 2700 Déli u. 3.
Érd, 2030 Hivatalnok u. 36.–38.
Farmos, 2765 Tavasz u. 6.
Gödöllô, 2100 Nap u.21.
Gyömrô, 2230 Szent István u. 75/B
Isaszeg, 2117 Március 15. utca 42–44.
Pilisszántó, 2095 Bem J. u. 4.
Vác, 2600 Dr. Csányi László út 15.
Vecsés, 2220 Petôfi u. 14/A

Somogy megye
Balatonlelle, 8638 Határ u. 3.
Kapoly, 8671 Szabadság u. 63.
Kaposvár, 7400 Rippl Rónai u. 1/A
Siófok, 8600 Bajcsy–Zs. u. 92.

Fejér megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Lovasberény, 8093 Vásár u. 19.
Székesfehérvár, 8000 Kégl Gy. u. 5.

Beszterec, 4488 Petôfi u. 23.
Biri, 4235 Vörös Hadsereg u. 16.
Csenger, 4765 Tisza u. 2.
Fehérgyarmat, 4900 Rákóczi F. u. 6.
Kisvárda, 4600 Szent László u. 18.
Mátészalka, 4700 Tompa M u. 7.
Nagykálló, 4320 Kossuth L. u. 14–18.
Nyíregyháza, 4400 Csillag u. 12.
Nyírbogdány, 4511 Kôrösi Csoma S. u. 35.
Nyírmeggyes, 4722 Ady E. u. 37.
Nyírpazony, 4531 Béke u. 4.
Nyírtura, 4532 Arany J. u. 37.
Tunyogmatolcs, 4731 Kölcsey F. u. 8.
Újfehértó, 4244 Kossuth L. u. 46.

Gyôr-Moson-Sopron megye
Gyôr, 9027 Soproni u. 31.
Sopron, 9400 Petôfi tér 6.

Hajdú-Bihar megye
Berettyújfalu, 4100 Mártírok u. 4.
Debrecen, 4029 Fazekas M. u. 7.
Debrecen – Józsa, 4225 Völgy u. 33/A
Gáborján, 4122 Rákóczi u. 1.
Hajdúböszörmény, 4220 Újvárosi u. 16.
Hajdúhadház, 4242 Csokonai u. 35.
Hajdúszoboszló, 4200 Szabó László zug 9.
Komádi, 4138 Árpád u. 20.
Polgár, 4090 Damjanich u. 15.

Heves megye
Eger, 3300 Eger, Tizeshonvéd u. 20/a.
Gyöngyös, 3200 Batthyány tér 2.

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Kunmadaras, 5321 Nagy I. u. 11.
Kunszentmárton, 5440 Pozsonyi út 17.
Szolnok, 5000 Kápolna u. 19.

Komárom-Esztergom megye
Dorog, 2510 Schiller u. 11.
Tatabánya, 2800 Árpád u. 34.

Nógrád megye
Balassagyarmat, 2660 Szabó L. u. 10.
Salgótarján, 3100 Munkásotthon tér 5.

Tolna megye
Dombóvár, 7200 Bajcsy–Zs. u. 31/A
Szekszárd, 7100 Vak B. u. 6. sz.

Vas megye
Vasi Misszió
Egyházasrádóc, 9783 Mátéfa u. 18.
Kôszeg, 9730 Borsmonostori u. 8.

Veszprém megye
Balatonfüred, 8230 Vak B. u. 1.
Nemesvámos, 4248 Fészek u. 2.
Várpalota, 8100 Zichy I. u. 33.
Veszprém, 8200 Szigethy J. u. 14 .

Zala megye
Hévíz, 8380 Kossuth Lajos u. 2.
Nagykanizsa, 8800 Csokonai u. 1/A
Zalaegerszeg, 8900 Juhász Gyula u. 4.

További információkat a www.adventista.hu, ill. a www.adventista.lap.hu honlapokon találhat.
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Tudta Ön, hogy…
• a világ elsô csecsemô-szívátültetését az adventista Loma Linda Egyetemi
Kórházban hajtották végre?
• a kukoricapehely feltalálója, dr. Kellog is adventista volt? (Kellog’s Cornflakes)
• Michnay László, a magyarországi Hetednapi Adventista Egyház volt elnöke
emlékfát kapott a jeruzsálemi Yad Vashem Emlékparkban, amiért a második
világháború ideje alatt üldözött zsidókat rejtegetett és gondozott?
• hogy a National Geographic magazin szerint „A hetednapi adventistákról
közismert, hogy hosszú, egészséges életet élnek”? És, hogy egy adventistákon
végzett felmérés bebizonyította, hogy táplálkozásuk csökkenti bizonyos rákfajták
és a szívbetegségek kialakulásának veszélyét? (Részletes információk a
www.geographic.hu honlapon.)
• hogy az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) kitüntette az Adventista
Egyházat sikeres dohányzásleszoktató programjáért, amelynek segítségével
milliók szakítottak káros szenvedélyükkel?
Ha még többet szeretne tudni rólunk, olvassa el kiadványunkat!
www.adventista.hu

