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A hetednapi adventisták olyan keresztények, akik Jézus Krisztusra és a Biblia
tanításaira alapozzák hitüket, amely egész életüket meghatározza. Az egyház
hitelvei a Szentíráson alapulnak, és Isten képmását rajzolják meg.
A világ szükségleteinek kielégítése – jobbá teszik a világot
A hetednapi adventisták elkötelezettek az egyetemes és egyéni
vallásszabadság képviseletében. Azon munkálkodnak, hogy senkit ne lehessen
megkülönböztetni vallási, faji, nemzetiségi vagy nemi okok miatt.
Az egyház szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi programjai és
intézményei világszerte évente milliók életét könnyítik meg. Kórházakat,
szanatóriumokat, rendelőket működtet, köztük a Kaliforniában (USA) működő
Loma Linda Egyetem és Szanatóriumot, ahol világviszonylatban is kiemelkedő
kutatásokat végeznek. Összesen mintegy 600 intézményben évente
csaknem 18 millió beteget látnak el.
A Hetednapi Adventista Egyház működteti a világ egyik legnagyobb
integrált oktatási rendszerét, melynek keretében csaknem 7500 oktatási
intézményben – óvodáktól egyetemekig – megközelítőleg 1,8 millió diák tanul
évente.
Közösségi alkalmainkon igyekszünk segítséget nyújtani azok számára is,
akik le szeretnék győzni a rossz táplálkozási szokásaikat, a dohányzást,
alkoholizmust és drogfüggőséget. Az egyház kiterjedt szolgálatot végez a
családi élet, a házassági kapcsolatok megerősítéséért. Számos nyári táborral
és programmal segítjük azokat, akik szeretnék megerősíteni családi életüket,
házasságukat és Istennel való kapcsolatukat.
A Hetednapi Adventista Egyház humanitárius szervezete az ADRA
(Adventist Development and Relief Agency – Adventista Fejlesztési és Segély
Alapítvány), egy nemzetközi szervezet, amit azért alapítottak, hogy segítsék a
különböző országokat humanitárius és fejlesztési szükségleteikben, valamint
katasztrófák esetén.
Az egyház nevéről
A „hetednapi adventista” elnevezés két fontos bibliai tanításból fakad.
„Hetednapi” – Utalás a szombatra, ami a hét hetedik napja. Mivel a Bibliában a
szombat kiemelten szerepel az istentisztelet napjaként, és Jézus is szombatot
ünnepelt, a hetednapi adventisták szintén megemlékeznek a szombatnapról.
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Hiszik, hogy a világ legrégebbi jogai az Isten tiszteletéhez, a pihenéshez és a
szerető kapcsolatokhoz való jogok, melyek mind a teremtéstörténet
szombatjában gyökereznek. „Adventista” – Utalás Jézus Krisztus második
eljövetelére, ami az emberiség legnagyobb reménysége. Hiszik, hogy a világ
sorsát nem az esztelen környezetpusztítás vagy a nukleáris fenyegetés
pecsételi meg, hanem egy szerető és kegyelmes Isten fog véget vetni a bűn
rombolásának, és kialakítja a szeret, a jóság és a béke tökéletes világát.
Az egyházról
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.
Az adventisták célja, hogy Jézus Krisztus kereszthalála által felkínált,
kegyelemről szóló üzenetet minden emberhez eljuttassák. 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.
A Hetednapi Adventista Egyház a világ egyik legdinamikusabban fejlődő
protestáns egyháza, amely egységes világszervezettel, hitelvekkel rendelkezik.
Az egyháznak közel 20 millió aktív, megkeresztelt tagja van, akik a világ 237
országából 216 országában szervezett módon élik hitéletüket. Az adventisták
több mint 140.000 gyülekezetben élik meg hitüket, mintegy 950 nyelven
hirdetve Isten Igéjét. A világon az egyháznak több mint 260.000 aktív dolgozója
van, amelyből közel 19.000 felszentelt lelkipásztor.

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 adventista életmódról: Dr. Ősz-Farkas Er nő, 06306643007,
oferno@adventista.hu
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