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A Hetednapi Adventista Egyház észak-amerikai eredetű protestáns felekezet, 
amit J. Gordon Melton, az amerikai vallások szakavatott (metodista) kutatója az 
adventista felekezeti család keretei közé sorolt be. Nyolcvanhárom vallási irányzat 
tartozik e családba, melyeket Melton részben az istentisztelet napja (vasárnap, illetve 
szombat), részben egy-egy specifikus tantétel alapján további alcsoportokba sorolt.1  
A Hetednapi Adventista Egyház a szombatünneplő adventisták legismertebb, a 
világ 208 országában tevékenykedő ága.2 Hazánkban is ez az irány terjedt el; azok 
az adventista közösségek, melyek – a Hetednapi Adventista Egyház mellett – önálló 
szervezeti egységekké váltak, ebből az egyházból váltak ki, és a hetednapi adventista 
tanítások egy-egy sajátos értelmezését képviselik. 

Az egyház nevében a „hetednapi” szó arra utal, hogy az adventisták a hét hetedik 
napját, a szombatot tekintik az istentisztelet napjának (2Móz 20,8-11). Mivel a he-
tednapi adventisták legszembetűnőbb vonása a szombatünneplés, az adventistákat 
itthon nevezik „szombatistáknak” is, megkülönböztetve őket a „szombatosoktól”, 
akik a reformáció egyik radikális irányzatát képviselték, és elsősorban Erdélyben 
tevékenykedtek.

Az „adventista” név a latin „advent” szóból származik, ami eljövetelt, megér-
kezést jelent. A hetednapi adventisták azért választották ezt a nevet, mert Krisz-
tus közeli (második) eljövetelét várják. Szólni kell az „egyház” szóról is, amit a 
hetednapi adventisták nem minden nyelvterületen használnak, mert szívesebben 
tekintik magukat mozgalomnak, mint elintézményesedett egyháznak. Hazánkban 
azért ragaszkodunk az „egyház” névhez, mert ezzel kifejezzük azt az apostoli hitet, 
hogy a Hetednapi Adventista Egyház annak az egy, szent és egyetemes egyháznak 
a része, melyet Jézus Krisztus alapított (Mt 16,18).

1 MELTON, J. GOrDON: Encyclopedia of American Religions, Gale research Incorporation, 
Detroit, Washington, London, 4. kiadás, 1993, 563-602. p. 

2 http://www.adventist.org/ 
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AZ EGYHÁZ EGYETEMES TÖrTÉNETE

Mivel a Hetednapi Adventista Egyház egyesíti magában a radikális reformáció, 
valamint az észak-amerikai megújulási mozgalmak örökségét, a hetednapi adven-
tisták a reformáció örököseinek, folytatóinak, és beteljesítőinek tekintik magukat. 

Szorosabb értelemben, az adventista egyház az úgynevezett „nagy advent-
mozgalomból” fejlődött ki.3 A nagy adventmozgalom alapítója William Miller 
(1782-1849), amerikai baptista igehirdető volt, aki a Dániel könyve alapján arra a 
következtetésre jutott, hogy „Krisztus valamikor 1843. március 21. és 1844. március 
21. között visszatér a földre, és magával hozza minden szentjét, és akkor megjutalmaz 
minden embert cselekedetei szerint”. Miller 1831-ben előbb egyedül hirdette ezt a 
hitet, majd 1838-tól számos lelkész csatlakozott hozzá: Joshua Himes (1805-1895), 
Charles Fitch (1805-1844), Josias Litch (1809-1886), Samuel S. Snow (1806-1870), 
George Storrs (1796-1879), Elon Galusha (1790-1856). Mivel Krisztus nem tért 
vissza a meghatározott időben, új időpontot határoztak meg: a zsidó egyházi év 
hetedik hónapjának tizedik napját (1844. október 22). Amikor ez az időpont is 
elmúlt, „nagy csalódás” érte a híveket, ami a mozgalom széthullásához vezetett. 
Közvetlenül a nagy adventmozgalomból hét egyház fejlődött ki, s ezek közül négy 
maradt fenn, de számos olyan felekezet van, melyek közvetett formában vitték 
tovább a mozgalom örökségét.

William Miller követőiből Hiram Edson (1806-1882), Joseph Bates (1792-1872), 
James White (1821-1881) és Ellen G. White (1827-1915) munkálkodása következtében 
jött létre az a csoport, mely 1860-ban felvette a hetednapi adventista nevet, és Észak-
Amerika hat államában egyházterületeket szervezett. 1863-ban az egyházterületek 
generál konferenciává egyesültek, s így megalakult a Hetednapi Adventista Egyház, 
melynek akkor 3600 tagja volt.

A bevándorlók és az őshazában maradt hozzátartozók közötti levelezés következ-
tében más kontinenseken is fokozatosan nőtt az érdeklődés a hetednapi adventisták 
tanításai iránt, ezért az egyház 1874-ben John N. Andrews személyében kiküldte az 
első külmisszionáriust Svájcba, akit újabbak követtek: 1875-ben Németországban, 
1876-ban Franciaországban, 1877-ben Olaszországban, 1885-ban Ausztráliában és 
Dél-Amerikában, 1887-ben Dél-Afrikában, 1890-ben a Csendes-óceán szigetein 
és Magyarországon indult meg az adventista misszió.

A Hetednapi Adventista Egyház a világ egyik legdinamikusabban fejlődő evan-
géliumi protestáns vallásfelekezete: taglétszáma 1920-ban kétszázezer, 1940-ben 

3 LIPPY, H. CHArLES: Millennialism and Adventism, in: LIPPY-WiILLIAMS (szerk.) 
Encyclopedia of the American Religious Experience, Charles Scribner’s Sons, New York, 1988, 
2. köt, 831-844. p., SZILVÁSI JóZSEF: A nagy adventmozgalom, Az adventista teológiatörténet 
kiskönyvtára 1., Kiadja az Adventista Teológiai Főiskola, Budapest, 1997, 32 p.
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félmillió, 1960-ban 1,2 millió, 1980-ban 3,5 millió, 1996-ban 9,5 millió, 2000-ben 
12 millió, 2005-ben 14,7 millió, 2010-ben 17 millió volt. Ez a 17 millió tag a világ 
208 országában, 68 ezer gyülekezetben, 16 ezer lelkipásztor vezetése mellett gyako-
rolja hitét.  A tagság 35%-a Latin-Amerikában, 30%-a Afrikában, 15%-a Ázsiában, 
9,5%-a Észak-Amerikában, 4%-a Ausztráliában, 3%-a Európában, 3%-a Kínában 
és a szovjet utódállamokban található.4 

Az egyház növekedésével arányosan szaporodnak azok az intézmények is, 
melyek segítik az adventistákat missziójuk betöltésében. 1994-ben az adventista 
egyház tulajdonában 152 kórház, 330 szakorvosi rendelő, 79 szeretetotthon és 16 
árvaház volt. Ezekben az intézményekben egy év alatt 8,1 millió beteget láttak 
el. Tíz évvel később 167 kórház, 450 szakorvosi rendelő, 125 szeretetotthon és 34 
árvaház támogatta az egyház missziós szolgálatát. 2005-ben csaknem 14 millió 
beteget ápoltak ezekben az intézményekben. 

Az iskolák száma 1994-ben 5700 elemi-, 1040 közép-, valamint 86 főiskola és 
egyetem, a felvett tanulók száma 825 ezer fő volt. 2005-ben az elemi iskolák száma 
csökkent, 5362 volt; a középiskolák száma azonban 1462-re, a főiskoláké és egye-
temeké pedig 106-ra növekedett. 2005-ben az adventista intézményekben tanuló 
fiatalok száma 1,3 millió volt.

Hasonlóan fontos az egyház kiadói és kommunikációs tevékenysége: 2005-ben 
65 kiadó 361 nyelven adja ki az adventista irodalmat. A Hetednapi Adventista 
Egyház az egész világot átfogó rádió és műholdas televízió szolgálattal rendelkezik, 
ezeket a műsorokat tíz jelentős médiaközpontban állítják elő.

A HETEDNAPI ADVENTISTÁK HAZÁNKBAN

Magyarországon az adventista misszió első maradandó eredménye a hamburgi 
Louis r. Conradi (1856-1939) nevéhez kötődik.5 Conradi az erdélyi szombatosok 
után kutatva, 1890-ben Kolozsvárott megismerkedett a baptista rottmayer Jánossal 
és családjával, akik 1892-ben áttértek az adventista hitre. Lányuk, rottmayer Mária, 
mint a hamburgi Advent Kiadó munkatársa, három év alatt csaknem harminc 
adventista kiadványt fordított magyarra.

4 Tekintettel arra, hogy a hetednapi adventisták – a baptistákhoz és más evangéliumi protestáns 
egyházakhoz hasonló módon – felnőtt korban, személyes hitvallomás alapján keresztelik 
meg a hívőket, az adventista istentiszteleten mindig van legalább annyi meg nem keresztelt 
családtag, gyerek és „barátkozó”, mint amennyi egyháztag. Egyes szociológusok szerint az 
evangéliumi szabadegyházak szigorú tagnyilvántartása következtében az egyház befolyási 
övezetébe tartozók számát akkor kapjuk meg, ha a taglétszámot néggyel szorozzuk. 

5 http://www.adventista.hu/ 
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Hazánkban az adventista egyház megszervezése az amerikai származású John 
F. Huenergardt (1875-1955) nevéhez kötődik, akit 1898-ban küldtek Kolozsvárra.  
Az első adventisták Kolozsvárról települtek át a jelenlegi Magyarország területére. 
1903-ban előbb Békéscsabán, majd Budapesten alakult adventista gyülekezet. Még 
ebben az évben John F. Huenergardt is Budapestre helyezte tevékenysége központját. 
A folyamatos taglétszám-növekedés következtében 1910-ben szétválasztották az 
erdélyi és a magyarországi adventistákat összefogó szervezetet, és megalakították 
a Magyar Misszióterületet. 1912-ben, miután megszervezték az Adventista Egyház 
Duna Unióját, Budapest lett az adventista misszió központja Bulgária, románia, 
Szerbia, és a történelmi Magyarország területén. J. F. Huenergardt távozása (1919) 
után a német Minck Adolf (1883-1960) vette át az adventisták vezetését a jelenlegi 
Magyarországon. Tevékenysége az egyház megerősödését hozta magával: 1924-ben 
felépült az egyház országos központja, megerősödött az iratmisszió, magyar szár-
mazású fiatalok is eljutottak a német adventista szemináriumokba, így 1932-ben, 
Zeiner Alajos személyében már magyar vezetőt választottak az egyház élére. Az 
egyház magyarországi vezetői voltak: Wentland Mihály (1935-1936), Michnay László 
(1936-1953), Pechtol János (1953-1965), Szabó Ödön (1965-1971), Szakács József (1971-
1980), Zarka Dénes (1980-1984), Szigeti Jenő (1984-1994), Szilvási József (1994-1999), 
Mayor Zoltán (1999-2004), Szilvási András (2004-2009) és ócsai Tamás (2009-).

Az adventista egyház első hazai intézménye, a Vallásos Iratok Nemzetközi Ki-
adóhivatalának Budapesti Fiókja 1911-ben alakult, s 1949-ben történt államosításáig 
kiemelkedő szerepet játszott az adventista tanítások terjesztésében. Magyarországon 
nem épült sem adventista iskola sem adventista kórház, de Tápiószelén (1937-ben), 
Vattán (1938-ban), Tasson (1958-ban) és Gyulán (1991-ben) szeretetotthonok ala-
kultak. Az utóbbi két intézmény ma is működik, és összesen 90 lakója van.

A Hetednapi Adventista Egyházat a Második Világháború idején a honvéde-
lem érdekeire hivatkozva betiltották; rövid ideig Bibliakövetők Felekezete néven 
működött, de 1945-től ismét felvehette eredeti nevét, és gyors növekedésnek indult: 
1949-ben már 7000 megkeresztelt tagja volt. Az egyház budapesti országos központja 
mellett területi központok alakultak Miskolcon, Székesfehérvárott és Szegeden. 
Kápolnák épültek Debrecenben, Békéscsabán, Pécsett és más városokban. 

Az Advent Kiadó államosításával (1949-ben) megszűnt az iratmisszió. A hatósá-
gok betiltották az evangelizáló előadásokat, megszüntették az egyház rádiófélóráit. 
Előbb teljesen felfüggesztették, majd korlátozták a hitbuzgalmi iratok (bibliatanul-
mányok, énekeskönyvek stb.) kiadását, a világszervezettel való kapcsolattartást, 
valamint a külföldön történő lelkészképzést. Az Állami Egyházügyi Hivatal 1957-
ben elismerte az egyházat, de 1958-ban feloszlatták az egyházterületeket, így az 
unió lett az egyetlen működő egyházszervezeti egység az országban. A misszió 
korlátozása, valamint az egyházpolitika által gerjesztett szakadások következtében 
a rendszerváltás idejére az egyház taglétszáma csaknem a felére csökkent.
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E korszakban a Hetednapi Adventista Egyház azzal járult hozzá a hazai evangé-
liumi protestantizmus fejlődéséhez, hogy otthont adott a Szabadegyházak Tanácsa 
Lelkészképző Szemináriumának. Ez az intézmény – miután a Szabadegyházak 
Tanácsa testvéri megállapodást kötött a Debreceni református Teológiai Akadé-
miával, majd a Budapesti Evangélikus Teológiával – derekas részt vállalt abban, 
hogy a hazai evangéliumi egyházak (metodisták, adventisták, pünkösdiek, stb.) 
egyetemi végzettséggel rendelkező lelkészeket állíthassanak szolgálatba. 

Az egyház megújulása még a rendszerváltás előtt elkezdődött: 1976-tól a lel-
készek ismét az egyház külföldi főiskoláin és egyetemein (Franciaországban, 
Ausztriában, Németországban, Angliában és az Egyesült Államokban) képezhették 
magukat. Újjászerveződött az Advent Kiadó. Az egyházterületek visszanyerték 
önállóságukat. Újra megjelentek az egyház lapjai: 1989-ben a Boldog Élet című 
családi, 1990-ben pedig az Adventhírnök című gyülekezeti lap. 1990-ben a Sza-
badegyházak Tanácsa Lelkészképző Szemináriumának jogutódaként megalakult 
az Adventista Teológiai Főiskola. Az egyház 1991-ben reménység Hangja néven 
rádióstúdiót alapított, amit később médiaközponttá bővítettek. Az egyház taglét-
száma ismét meghaladta az 5000 főt.

Új területi központ épült Debrecenben. Adventista imaházak létesültek Buda-
pesten, Csengerben (Makovecz Imre tervei alapján), Kisvárdán, Nagykanizsán, 
Nemesvámoson, Orosházán, Szegeden, Szolnokon, Várpalotán, Veszprémben, 
Zalaegerszegen és más városokban.  Pécelen felépült a teológiai főiskola, az országos 
központ és a stúdió új épülete. A Magyarországi Adventista Egyház bekapcsolódott 
a külmisszióba: 1996-tól Egyiptomban, Pakisztánban, Kuvaitban és ruandában 
dolgoztak; Libanonban és Dél-Szudánban jelenleg is vannak magyar adventista 
missziómunkások. 

SArKALATOS TANÍTÁSOK

A hetednapi adventisták evangéliumi protestánsok, akik a Bibliát tekintik hitük 
egyedüli alapjának (2Pét 1,20-21, 2Tim 3,16-17). Az egyház kialakulásának kez-
detén ez azt jelentette, hogy az adventista egyház vezetői ellenezték a hetednapi 
adventista tanítások hitvallási iratban való rögzítését. Az egyház hitének rövid 
összefoglalását először 1872-ben tették közé, amit 1931-ben egy újabb huszonkét 
pontból álló dokumentum követett.6 Ma a hetednapi adventistáknak huszonnyolc 

6 A hetednapi adventisták hitelvi nyilatkozatait magyar fordításban megtaláljuk az alábbi 
kiadványban: SZILVÁSI JóZSEF: A hetednapi adventizmus eredete és fejlődése, Az adven-
tista teológiatörténet kiskönyvtára, 2.  Kiadja az Adventista Teológiai Főiskola, Budapest, 
1997,34-66. p. 
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alapvető hitelve van, amiből 27-et 1980-ban, egyet 2005-ben fogadott el az egyház 
legfőbb döntéshozó testülete, a generál konferencia plenáris ülése.7

E hitelvek arról tanúskodnak, hogy a hetednapi adventisták tanításaiban jelen 
van az egyetemes keresztény hitvallások öröksége (az adventisták szentháromság-
hívők, Krisztust tekintik az ember egyedüli megváltójának, hiszik az egyetemes 
egyházat, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet), valamint a 
történelmi protestáns hitvallások tanításának (hit általi megigazulás, keresztség, 
úrvacsora) számos eleme is. Ezért a hetednapi adventista tanítások olyan neves ku-
tatói, mint Walter ralph Martin, amerikai szektakutató és Donald Grey Barnhouse, 
presbiteriánus lapkiadó és rádió evangelizátor, a hetednapi adventistákkal folytatott 
párbeszéd után kijelentették: olyan evangéliumi keresztény testvéreiknek tekintik a 
hetednapi adventistákat, akik (szerintük) képviselnek ugyan néhány eretnek tant, 
de többségükben újjászületett keresztény emberek.8

Azok a specifikus adventista tanítások, melyekkel a fent említett két kutató 
vitába szállt, a „feltételes halhatatlanság” tana, miszerint az ember természeténél 
fogva nem halhatatlan, az örök életet Jézus Krisztus adományaként nyeri el. To-
vábbá a „szentély tana”, ami azt jelenti, hogy a mennyben van szentély (Zsid 8,1-2). 
Jézus Krisztus e szentélyben közbenjár az emberért, mint pap és főpap. Krisztus 
szolgálatának szerves része a „vizsgálati ítélet”, melynek során feltárul, hogy kik 
azok, akik valóban elfogadták Jézus Krisztust, mint személyes megváltójukat, és 
e hitükkel összhangban is éltek. 

Sajátos hetednapi adventista tanítás az is, hogy az istentisztelet napja az újszö-
vetségi gyülekezetben is a Tízparancsolatban szereplő szombat, ami a hét hetedik 
napja. E nap a teremtés emlékünnepe, olyan szövetségi jel (Ezékiel 20,20), amivel 
kifejezzük a Teremtő Isten és a Megváltó Jézus Krisztus iránti hűségünket és 
elkötelezettségünket.

Az adventista életmódnak szintén vannak más keresztény felekezetektől eltérő 
vonásai, amit „egészségügyi reformnak” neveznek. Hiszünk abban, hogy üdvös-
ségünk egyedüli forrása Jézus Krisztus megváltói szolgálata, és abban is, hogy 
e megváltói szolgálat gyümölcseit a Jézus Krisztusba vetett hit által nyerhetjük 
el. Hitünk azonban cselekedetekben mutatkozik meg (Jak 2,14-26), ezért „okos 
istentiszteletként” odaszánjuk magunkat Istennek „élő és szent áldozatul” (rm 
12, 1-2), elfogadva, hogy nemcsak lelkünk, de testünk is „a Szentlélek temploma”, 
ezért dicsőítenünk kell Istent testünkben (1Kor 6,19-20). A hetednapi adventisták 

7 E hitelvek részletes magyarázata: A hetedik napot ünneplő adventisták hitelvei, A 27 alapvető 
hitelv bibliai magyarázata, Advent Kiadó, Budapest, 1997, 413 p. 

8 SZILVÁSI József: A hetednapi adventisták és az evangéliumi kereszténység párbeszéde, 
Adventista Szemle, az Adventista Teológiai Főiskola lapja, Második évfolyam 1-2. szám, 
(2000), 19-47. p.
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tartózkodnak a tisztátalannak nevezett ételektől (3Móz 11), az alkoholtól, a do-
hánytól, a kábítószerektől, az egyház számos tagja vegetáriánus életmódot folytat. 

Az adventisták hisznek abban, hogy Isten igaz egyháza láthatatlan, ezért Jézus 
Krisztusnak minden egyházban vannak igaz követői, ugyanakkor azt is tanítják, 
hogy Istennek mindig volt és ma is van „maradék népe”, akik sajátos küldetést kaptak 
Istentől. A hetednapi adventisták küldetése az örökkévaló evangélium hirdetése 
úgy, ahogy az a Jelenések könyvében szereplő három angyal szimbolizmusában 
tárul fel (Jel 14,6-12). Ezért a hetednapi adventisták egyik sajátossága a világmisszió, 
valamint a világ szellemi áramlataival folytatott párbeszéd. 

A hetednapi adventisták hisznek abban, hogy Isten kegyelmi ajándékokat ad 
gyülekezetének, így a „prófétaság lelkét” is, ami megnyilatkozott Ellen G. White 
szolgálatában. Ez nem azt jelenti, hogy a hetednapi adventisták – a mormonokhoz 
hasonlóan – állítják, hogy a bibliai kinyilatkoztatás kiegészítésre szorul. Ellen G. 
White írásai nem többek, mint Isten Lelke által ihletett tanácsok és útmutatások, 
melyek segítik a híveket a bibliai üzenet megértésében és alkalmazásában.

A hetednapi adventisták, ahogy nevük is mutatja, hisznek Jézus Krisztus máso-
dik eljövetelében. Ezt az egyetemes keresztény hittételt az egyes felekezetek eltérő 
módon közelítik meg, a hetednapi adventisták a megváltott ember és a teremtett 
világ teljes helyreállítását látják benne. Hiszik, hogy Jézus Krisztus valóságosan, 
személyesen és láthatóan (Jel 1,7) tér vissza a földre, és amikor eljön, feltámadnak 
a halott szentek, és az élő igazakkal együtt a mennybe ragadtatnak (1Thess 4,13-
18). Krisztus második eljövetelét követi a millennium (Jel 20, 1-6), ami a meghalt 
gonoszok feletti vizsgálati ítélet ideje. Amikor ennek az ítéletnek vége lesz, a go-
noszok feltámadnak, hogy megkapják méltó büntetésüket (Jel 20,11-14), a teljes 
megsemmisülést. Így a világegyetem örökre megszabadul a bűntől és a bűnösöktől. 
Isten örökkévaló otthont, az örök élethez tökéletes környezetet biztosít a megvál-
tottaknak (Jel 21,1-7).  

ADVENTISTA ISTENTISZTELET

Az adventista hitélet központi eseménye a szombati istentisztelet, amit csoportos 
bibliatanulmányozás (szombatiskola) vezet be. Az istentisztelet központjában az 
igehirdetés áll, amit imádság, ének és zenei szolgálatok egészítenek ki. A liturgia 
kötetlen, de főbb elemeiben megegyezik az evangéliumi protestáns istentiszteleti 
renddel: közös ének, ima, adománygyűjtés, ének vagy zene, igehirdetés, ima, közös 
ének és áldásmondás.9

9 Hetednapi adventista lelkészi kézikönyv, Advent Kiadó, Budapest, 1996, 131-142. p. 
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Az adventista gyülekezetek általában negyedévente tartják a keresztséget és 
az úrvacsorát. E két szertartáson csak az egyház felszentelt lelkészei és presbiterei 
szolgálhatnak. Más istentiszteleti cselekményt bármelyik gyülekezeti tag végezhet. 
Az úrvacsora két szín alatt történik, kovásztalan kenyérrel és erjedetlen szőlőlével. 
A hívek az úrvacsorára egymás lábának megmosásával készülnek. A férfiak és a 
nők külön-külön teremben gyakorolják a krisztusi alázatnak ezt a szimbolikus 
cselekményét (Jn 13).10

Az újszülötteket az evangéliumokból ismert módon „bemutatják” a gyülekezet-
ben, ami azt jelenti, hogy a lelkész a gyülekezet előtt imádkozik a kisgyermekért, 
és kézrátétellel megáldja őt. Az egyházban a kézrátételt gyakorolják a diakónusok, 
a presbiterek és a lelkészek felszentelésénél is.

Az egyház legfőbb ünnepe a szombat, amit az adventisták péntek naplementé-
től, szombat naplementéig teljes munkaszünettel ünnepelnek meg. Az adventisták 
megemlékeznek az üdvtörténeti ünnepekről (karácsony, húsvét, pünkösd) is, de 
ezeken nem tartanak a szombathoz hasonló teljes munkaszünetet.

ADVENTISTA EGYHÁZSZErVEZET

A Hetednapi Adventista Egyház közel áll a római katolikus egyházhoz abban, hogy 
az egész világot átfogó egységes szervezete van, eltér viszont abban, hogy e szervezet 
képviseleti elven nyugszik.11 Az egyházszervezetnek négy lépcsőfoka van: helyi 
gyülekezet, egyházterület, unió, generál konferencia. Az alsóbb szervezet küldöttei 
választják meg a felsőbb szervezet végrehajtó bizottságát, melyben a lelkészek és a 
laikusok aránya megközelítőleg 50-50%. A végrehajtó bizottságot az elnök vezeti, 
akit a titkár, a pénztáros, valamint az osztályvezetők támogatnak munkájában. 
Az osztályvezetők feladata az egyházi szolgálat egy-egy szakterületének (nevelés, 
misszió, hitoktatás, ifjúsági, gyermek és családi szolgálat, kommunikáció, vallás-
szabadság stb.) művelése. 

Magyarországon 115 gyülekezet, két egyházterület (a Dunamelléki Egyházterü-
let budapesti, a Tiszavidéki Egyházterület debreceni központtal) és egy unió van. 
Az unió központja Pécelen található. Az egyházterületek vezetőit háromévenként 
választják meg a gyülekezetek küldöttei, az unió vezetőit ötévente választják meg 
az egyházterületek küldöttei. 

Az uniók küldötteiből álló generál konferenciai ülés ötévente választja meg a 
világszervezet vezetőit. A világszervezet – a misszió hatékonyságának növelése 
érdekében – tizenhárom divíziót (regionális képviseletet) hozott létre. A Hetednapi 

10 SZILVÁSI JóZSEF: Az úrvacsoráról szóló adventista tanítás, Theológiai Szemle, 1981, 
266-269. p. 

11 Hetednapi Adventista Egyház: Gyülekezeti kézikönyv, Pécel, 2008, 49-52. p. 
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Adventista Egyház Magyar Uniója a londoni székhelyű, Transzeurópai Divízióhoz 
tartozik. 

Az összehangolt ügymenet érdekében a gyülekezetek életét a világon minden-
ütt egységes „Gyülekezeti kézikönyv”, az egyházterületek, az uniók és a Generál 
Konferencia tevékenységét pedig azonos minta alapján készült egyházi Alkotmány 
és Munkarend szabályozza. Ezek a dokumentumok publikusak. 

AZ ADVENTISTÁK ÉS AZ ÖKUMENÉ

Az ökumenikus mozgalom abból az igényből nőtt ki, hogy a keresztény egyházak 
elkerüljék szükségtelen rivalizálást a misszióterületen. A Hetednapi Adventista 
Egyház, mint erőteljes világmissziós elkötelezettséggel rendelkező felekezet először 
a missziótársaságokkal való kapcsolatra vonatkozó alapelveket fogalmazta meg. 
Eszerint a hetednapi adventisták elismerik más egyházak missziós erőfeszítéseit, 
őszinte és becsületes párbeszédre törekszenek e missziótársaságokkal. Elismerik 
továbbá az egyén jogát, hogy hitbeli meggyőződése alapján személyesen döntse el, 
hogy melyik egyházban érzi otthon magát, tartózkodnak viszont attól, hogy bárkit 
befogadjanak, akit önző érdek, vagy más felekezettel szembeni előítélet késztet arra, 
hogy csatlakozzon hozzájuk. Az adventista egyház nem korlátozza tevékenységét 
egy adott földrajzi területre, átengedve ezzel más területeket, más missziós társasá-
goknak. Ezzel párhuzamosan a hetednapi adventisták elismerik a többi keresztény 
felekezetnek azt a jogát, hogy földrajzi korlátozások nélkül működjenek.

A hetednapi adventisták ugyanezeket az irányelveket követik az ökumenikus 
mozgalommal kapcsolatban is: megfigyelőként részt vesznek az ökumenikus taná-
csok által rendezett konferenciákon, esetenként együttműködnek más egyházakkal 
és ökumenikus szervezetekkel a bibliakiadás, a vallás- és lelkiismereti szabadság, 
a társadalmi segítségnyújtás területén anélkül, hogy az egyház szervezetileg elkö-
telezné magát az ökumenikus tanácsokban.

A felekezetek közötti bizalom erősítése, valamint egymás jobb megismerése 
érdekében a hetednapi adventisták kétoldalú párbeszédet folytattak a legjelentősebb 
történelmi egyházakkal, és erről olyan tájékoztató anyagokat és nyilatkozatokat 
adtak ki, melyek alkalmasak arra, hogy elősegítsék egymás jobb megértését és 
kölcsönös tiszteletét. A legjelentősebb párbeszédek, a már említett észak-ame-
rikai párbeszéd mellett, a hatvanas és hetvenes évek elején folytak az Egyházak 
Világtanácsának képviselőivel,12 majd 1994-1998-ig a Lutheránus Világszövetség 

12 A dokumentumokat kiadta az Egyházak Világtanácsa: „So much in common”, World Council 
of Churches, Geneva, 1973, 116 p., magyarul: ATF Szemle, Az Adventista Teológiai Főiskola 
lapja, III. évfolyam, 2002/1. szám, 18-32. p.
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képviselőivel,13 2001-ben a református Egyházak Világszövetségével,14 2000-től a 
római katolikusokkal, ez utóbbi párbeszéd azonban 2003-ban megszakadt.15 

Az adventista világszervezet vallásszabadsági ügyekben illetékes munkatársa 
így értékelte e beszélgetéseket: „Az adventisták mindig törekedtek arra, hogy jó 
kapcsolatokat építsenek ki más egyházakkal és vallási csoportokkal, miközben 
hűek maradtak saját hitükhöz és küldetésükhöz. Az adventisták tisztelik a többi 
keresztényt, ugyanakkor hiszik, hogy Isten kiválasztotta őket az utolsó napokban, 
hogy egy sajátos missziót végezzenek és egy specifikus üzenetet hirdessenek a 
világnak. Más keresztényekkel folytatott párbeszédük lehetőséget ad számukra, 
hogy megismertessék küldetésüket anélkül, hogy feladnák identitásukat és hitü-
ket. Az adventista törekvések központjában nem az ökumené áll, hanem a jó és 
kiegyensúlyozott kapcsolatok építése.”16

E kapcsolatokból a hetednapi adventisták éppen úgy gazdagszanak, mint 
ahogy ők maguk is gazdagítanak másokat. Az adventista teológia fejlődésére 
termékenyítőleg hatnak azok a kérdések és észrevételek, melyeket más egyházak 
teológusai fogalmaznak meg, ugyanakkor több adventista teológus elősegítette 
kutatásaival olyan kérdések tisztázását, melyek hosszú ideje foglalkoztatják a 
keresztény teológia egészét. 

EGYHÁZ ÉS TÁrSADALOM

A hetednapi adventisták – felekezeti kapcsolataikhoz hasonlóan – társadalmi 
szerepvállalásukat is sajátos hitükből és küldetésükből vezetik le.17 Legfőbb szol-
gálatukkal az emberek fizikai jólétének és egészségének előmozdítását szolgálják, 
valamint erkölcsi és szellemi jólétét mozdítják elő, de a politikai állásfoglalástól 
sem riadnak vissza akkor, ha veszélybe kerül az emberi méltóság és szabadság.

A hetednapi adventisták az egészségügyi reformot a tizenkilencedik századi 
evangéliumi protestánsoktól vették át, és oly mértékben integrálták hitéletükbe, 

13 Lutherans and Adventists in Conversation, Report and Papers Presented 1994-1998, General 
Conference of Seventh-day Adventists – Lutheran World Federation, 2000, 319 p. 

14 report of the International Theological Dialogue between the Seventh-day Adventist Church 
and the World Alliance of reformed Churches Jongny sur Vevey, Switzerland, April 1-7 2001, 
http://www.warc.ch/dt/erl1/22.html 

15 rODrÍGUEZ, A. M.: Conversation Between Adventists and Catholics.  http://biblicalresearch.
gc.adventist.org/ 

16 Graz, John: Is the General Conference Involved in Ecumenism? http://biblicalresearch.
gc.adventist.org/ 

17 SZILVÁSI JóZSEF: Az én országom nem e világból való, Egy szabadegyházi lelkész a társada-
lomról, Heti Magyarország, 1992, július 24. 9. p. 
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hogy ma már egyedülálló felekezeti sajátossággá lett.18 Az egészségügyi reform 
célja a betegségek megelőzése, az életminőség javítása és az élet meghosszabbítása. 
Ma már széleskörű tudományos kutatások igazolják, hogy a hetednapi adventisták 
várható életkora hét évvel meghaladja a nem adventista polgárokét. Ez szorosan 
összefügg az alkoholtól, a dohánytól, a kábítószerektől való tartózkodással, vala-
mint bizonyos húsételek fogyasztásának tilalmával. A hetednapi adventisták által 
kifejlesztett prevenciós programok, valamint az „ötnapos dohányzásról leszoktató 
program” az egész világon ismertek és elterjedtek.19

Az egészségügyi reform a hetednapi adventistáknál nem természetgyógyászat 
és nem kuruzslás, az adventista kórházak, klinikák és orvosi egyetemek ott vannak 
a legfejlettebbek között a világon. A világ legelső gyermekszív átültetéseit, az ad-
ventista egyház tulajdonában lévő Loma Linda Kórházban végezték. Hazánkban az 
Adventista Teológiai Főiskola két olyan szakirányt is elindított, melyek az emberek 
testi és lelki egészségének előmozdítására képeznek ki embereket.20 Az életmód-
tanácsadó lelkigondozó szakirány elsősorban életvezetéssel, míg a családi életre 
nevelő szakirány – nevéből adódóan – a családi életre való felkészítéssel kapcsolatos 
szakmai ismereteket nyújt a hallgatóknak. Végzett hallgatóink tanácsadóként te-
vékenykednek saját vállalkozásban, vagy társadalmi szervezetek alkalmazásában.

Szólni kell az adventisták szociális munkájáról is, amit az egyház részben 
gyülekezeti keretek között, részben intézményes formában végez. Az ADrA 
(Adventist Development és relieve Agency), az egyház nemzetközi szeretetszol-
gálata elsősorban olyan kisvállalkozásokat hoz létre és támogat, amivel elősegíti a 
világ legelmaradottabb térségében élők túlélését.21 A szervezet hazánkban is mű-
ködik, és bekapcsolódik a különböző természeti csapások és társadalmi válságok 
áldozatainak támogatásába.22

Az adventista egyház – ahol módja van erre – átfogó iskolahálózatot tart fenn 
az óvodától az egyetemig. A protestáns egyházak között a Hetednapi Adventista 
Egyház az egyetlen, melynek az egész világot átfogó, egységes filozófiával rendel-
kező iskolahálózata van. Az általános iskolákat a gyülekezetek, a középiskolákat 
az egyházterületek, a felsőoktatási intézményeket az uniók, rendkívüli esetben a 
generál konferencia regionális szervezetei, a divíziók üzemeltetik. Magyarorszá-

18 SZILVÁSI JóZSEF: Az egészségügyi reform helye az adventista teológiában, Az országos 
egészségnevelési napon elhangzott programadó előadás, Lelkésztájékoztató, 1983, 120-123. 
p., Szilvási József: A Hetednapi Adventista Egyház egészségügyi tanításai, „Életmóddal az 
egészségért”, Adventista Tudományos Napok, Kecskemét, 1996, március 14-17, Kiadja a H. N. 
Adventista Egyház Egészségügyi- és Mértékletességi Osztálya, Budapest, 1996, 7-13. p.

19 ŐSZ-FArKAS ErNŐ (szerk.): Az egészségügyi szolgálatok kézikönyve, Advent Kiadó, Budapest, 
2003, 206 p.

20 http://atf.adventista.hu/ 
21 http://www.adra.org/site/PageNavigator/about_us.html 
22 http://www.adra.hu/new/index.php 



34 Vallástudományi szemle 2017/2

gon már a huszadik század első harmadában megfogalmazódott az igény, hogy 
az egyház általános iskolát alapítson, sajnos a politikai viszonyok sem akkor, sem 
később nem tették ezt lehetővé, de az iskolaalapítás igénye soha nem került le az 
egyház napirendjéről.23

Az adventista egyház világszéles szervezetéből és működéséből adódóan tudo-
másul veszi, hogy az egyes szervezeti egységei különböző társadalmi berendezke-
désű országokban tevékenykednek, ezért az egyház arra törekszik, hogy politikai 
kérdésekben megőrizze semlegességét, miközben tiszteletben tartja a gyülekezeti 
tagoknak azt a jogát, hogy – amennyiben ilyen ambíciók vezérlik őket – bekapcso-
lódjanak a politikába. Ott, ahol az adventisták létszáma lehetővé teszi ezt, éppen úgy 
vannak adventista polgármesterek, miniszterek és kormánytisztviselők, mint más 
vallásúak. Ugyanakkor az egyház elvárja ezektől az emberektől, hogy a gyülekeze-
teket ne használják fel politikai célokra, mert ez szükségtelen megosztottságot és 
pártoskodást szülhet, és akadályozza az egyházat abban, hogy teljesítse küldetését.

A hetednapi adventisták jelentős figyelmet szentelnek a vallás- és lelkiismereti 
szabadság védelmének. Magatartásunkat határozott elvek vezetik e tekintetben, 
ami lehetővé teszi, hogy ne csupán saját szabadságunkért munkálkodjunk, hanem 
minden vallás és világnézet egyenlőségéért, szabad és törvényes működéséért is. Az 
adventista egyház együttműködik másokkal a vallás- és lelkiismereti szabadságért 
folytatott munkában, és erre külön fórumot hozott létre és támogat. Az IrLA (In-
ternational religious Liberty Association) olyan szervezet, ahol a legkülönbözőbb 
világnézetű személyiségek dolgoznak együtt a vallás- és lelkiismereti szabadság 
előmozdításért.24 A szervezet rendszeresen rendez regionális és világkonferenci-
ákat, ahol a legkitűnőbb elméleti szakemberek és egyházpolitikai szereplők fejtik 
ki véleményüket a kérdésben. Az IrLA harmadik világkongresszusán (London, 
1989), valamint a negyediken (rio de Janeiro, 1997) jelentős teret szenteltek a 
magyarországi helyzetnek, és elismeréssel szóltak az országban tapasztalható 
állapotokról. Mindkét kongresszuson előadást tartottak a magyar egyházügyi 
kormányzat képviselői. Az IrLA 1997-ben Budapesten regionális konferenciát 
tartott, ahol jelen voltak számos európai ország szakemberei és egyházügyi kor-
mányzati vezetői. A konferencián elhangzó előadásokat, valamint a Budapesti 
Nyilatkozatot négy nyelven adták ki.25

A Hetednapi Adventista Egyház nemzetközi és hazai szervezetei is megfogal-
mazták véleményüket a közelmúltban elfogadott vallásszabadsági törtvényről is, 

23 SZILVÁSI JóZSEF: Miért van szükség adventista iskolára? http://atf.adventista.hu/isk-alapitas/
tartalom.html 

24 http://irla.org/ 
25 rEINDEr, BrUISMA (szerk.): Az egyházak szerepe a megújuló társadalmakban, A Budapest 

Szimpózium előadásai és dokumentumai, Kiadja: International religious Liberty Association, 
Európai Szekció, Budapest, 1998, 333 p.  
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amit jelentős visszalépésnek tekintünk a vallás- és lelkiismereti szabadság korábbi 
színvonalához képest. Az új törvénnyel Magyarország elvesztette azt a megbecsülést, 
amit a rendszerváltáskor kivívott magának. Ugyanakkor úgy ítéljük meg, hogy 
a Hetednapi Adventista Egyháznak nincs félnivalója a megmérettetéstől, mert 
minden tekintetben megfelel azoknak a követelményeknek, amit az új törvény az 
egyházak bejegyzésével kapcsolatban felállított.26 

26 SZILVÁSI JóZSEF: A Hetednapi Adventista Egyház helyzete a mai Magyarországon, http://
atf.adventista.hu/isk-alapitas/tartalom.html 
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