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Kedves Jubilil6 Gyulekezet! 

E szkp mhjusi reggel orommel gyiiltunk ossze, hogy Urunkat dicstwe 
unnepeljuk. Mi, a New-Yorki Magyar Hetednapot Onnepld Adventista Egy- 
h lz  kozossCge jeles mCrfoldk6hoz Crkeztiink. Sziviinkben hilaval a n16ltba 
pillantunk; gyiilekezetiink kr6nikijib61 feledCsbe ment epiz6dokat ideziink 
vissza. A folottiink 6rkod6 kegyelem bizonyitCkakCnt 75 CV utjn is itt va- 
gyunk, hogy az igazsig ziszlajlt lengetve Isten szeretettt hirdessiik. Istent 
legyen a dics6si.g egyediil! 

Dividdal egyutt mi is nlondhatjuk: ,,Nem ntkunk uram, nem nkkunk, 
hanem a te neiednek adj dics6stget, a te kegyelmedert 6s hivskgedtrt!" 
(Zsolt. 115:l.) ' 

Ezen a bbileumi iinnepskgen ntkem adatott az a kegyelem az Ort61, 
hogy koszontsem kedves vendkgeinket Cs a gyulekezetet. Kulon szeretettel 
koszontom lelkCsz testvtreinket, akik az Igtt hozzik ntkunk; a new-yorki 
magyar egyhizak lelkkszeit ts  hiveiket, valamint a clevelandi adventista 
gyulekezet ifj6sigit Bothnsky Igor lelkipisztorral. 

Ezen emlCkkonvvben tisztelettel meltatom az el6ttem munk6lkod6 
lelkkszeket Cs segitd 'tirsaikat, akik firadtsigot nem ismewe munkilkodtak 
a gyulekezet Cpittstn. 

,,Ez a nap az, amelyet az Or rendelt; orvendezzunk Cs vigadjunk ezen! 
Oh  Uram, segits most; oh Uram, adj most j6 eldmenetelt!" (Zsolt. 118: 
24-25.) 

Petrik Imre lelkCsz 
a New-Yorki Magyar 

H.N. Adventista Egyhdz 
lelkipisztora 

Petrik Imre lelkbz i s  feksige, ,Racsmo'ny Irinke. 
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ADVENTISTA GYULEKEZET 

Amerikiban az idegen nemzetisCgfi egyhizak alakulisa 6s tevCkenysCge 
szoros osszefiiggksben van az cnligrici6s hi111ii110kka1, mert az Gjonnan Cr- 
kezettek legfbbb segitskge az eg!lhizi kozossCgek voltak Cs maradtak. fgy 
van ez az adventista egyhizban is. Azt nem tudjuk, hogy ki volt az els6 
magyar adventista Amerikiban, hisz m i r  a 19. szizadban is Crkeztek ma- 
gyar emigrinsok. A tortknel~ni esemknyekkel kapcsolatosan megillapithaf- 
juk,  hog!^ nagyobb szimban az els6 viMghibor6 Cs az azt kovet6 gazdasigi 
vilsig idejCn Crkeztek magyarok, akik kozott voltak adventistik. Aztin jott 
a misodik vilighiboril, majd az 1956-0s esenlknyek, amikor a menekiiltek 
ezrei Crkeztek Amerikiba. Az 1960-as Cs 1970-es Cvekben fbleg Jugoszlivii- 
b61 jottek magyarok, az ut6bbi id6kben pedig RominiiIb61 irarnlik a nip.  
Hisz Anlerika nenlcsak a korlitlan anyagi lehet6sCgek hazija, de  az egytni 
Cs vallisszabads~g fellegvira is, n~elykrt mindenkor hilival ad6zunk Arne- 
rika nkpCnek b korn~anyinak. Egyhizunk tagjai kozott igy vannak, akik 
nlir  az 6hazib61 hoztik magukhl hituket, de sokan vannak, akik el6szor 
itt, Amerikiban keriiltek kapcsolatba az adventista egyhizzal. 

Magyarorszigon az erdClyi szombatosokkal kapcsolatosan kezd6clott 
meg az adventista e g h i z  misszi6ja. Az else 111isszionirius egy volt r6rnai 
katolikus pap, a lengyel szirn~azis6 M .  B. Czechowsky volt, aki 1869. ja- 
nui r  20-to1 minteg!l misfC1 ivet toltott Magyarorszigon. Pest-Budin Cs 
kornjlCkCn, valanlint ErclClyben tevkkenykedett, amelynek kevCs nyorna ma- 
radt. Ezutin J. N .  Andrews, az egyik legjelesebb adventista teol6gus Cs 
misszionirius irt konjvet a keresztknyskgen beliil gyakorolt szombatiinnep- 
ICsrBl. Ezt a konyvet forditotta nCmetre L. R. Conradi, aki az eur6pai ad- 
ventista misszi6 egyik vezetB szenlklyisCge volt, Cs nagy Crdeklbdbsel fordult 
az erdCll1i szombatosok fele. 1890-ben, MagyarorszBgon va16 itutazisa koz- 
bell nlegillt Kolozs\~iron, hog)/ a szon~l~atosok utiIn CrdeklBdjon, de  csak 
nihinyrbl hallott, akik Bozod6jfalun Cltek. Kutatisa rCvCn keriilt kapcso- 
latba Rottmayer Jinossal, az els6 magyarorszagi baptistival 4s Szalay J6zsef 
~lagvbecskereki reformatus lelkdsszel, aki leforditotta Cs az adventista misszi6 
segi'tsegCvel kiadta E.  G. Whi te  ,,Jtzushoz vezetb 6t" cin~fi konyvCt. Ez  
a konyv az egyik IcgnCpszerfibb adventista konyv, mely csak Magyarorszi- 
go11 11 kiadist Crt nleg, tobb milli6s ptldinyban fogyott el Cs 103 nyelvre 
forditottik le. 

Conradi ezt a kapcsolatot Cpitette tovibb, aillikor 6tnak inditotta az 
elsB adventista misszioniriust, Hucnergardt Jinost, 1898 augusztusiban Ma- 
gyarorszigra. Az 6 ildozatos 6s firadthatatlan munkissiga nyomin alakult 
meg a hlagyar Hetedik Napot ijnnepl6 Adventista Egyhiz. FeltehetG, hogy 
az 6 tanit\dnyai koziil is Crkeztek magyar adventistik AmcrikiIba mkg az 
B visszatkrte elbtt. 

A szfikszavil ismertetCsekbB1 6 rCgi emli.kiratokb61 a kovetkez6ket i1- 
lapithatjuk llleg a nlagyar adventista cgyhriz alakulidr61 New Yorkban: 

Huenergardt J&s lelkisz i s  felesige. Izsd Margit Biblia-munkksn8. 



d 
:% 
w z 
&I 

'2 
N 

.M 
2 
2 
A - 
2 

'TJ 
% 
k 
E: 
E: 
m 
E - 

d2 

c z  
% ' w 
'J 
$0 = 
2 .% 
N LA 

'm t'. 
d 2 a  
A- 
%'$ 
4 %  
u - 







IV. Koltozkodks 6s 1'1jrakezd6 Petrik h u e  Iclkksz vezetCs6vel: 
1979-napjainkig. 

Petrik Inire lelkisz a chicagoi gyiilekezet phsztora volt, amikor nieghi- 
vhst kapott, hogy vegye i t  New Jerseyben a Perth Amboy-i 6s a New 
Yorki h/Iag!lar H.N. Adventista E ~ l i i z a k  szolgilatrit. Petrik 1elkCsz niogott 
nlir Iiossz6 Cves lelkCszi szolgilat illt. Kozel 20 tvet szolgdt Gszak-Jugoszli- 
via ot keriiletkben, ah01 kiterjeclt evangClizici6s niunkit 6s szimos magyar 
Cs szerb nyelvii gyiilekczct gondozrisit \.i.gezte. 1973-ban irkezett Chicagoba, 
ah01 eliibb a jugoszliv gyiilekezetben folytatott misszi6 tevikenyskget, majd 
1976-ban iljra megszerveztc az ivekkel azeliitt sztthullott nlagyar gyiileke- 
zetet 6s annak pisztora is lett. 1979 januirjiban a Perth Ambop-i 6s New 
York-i Magyar H.N.  Adventista Egyliizak pisztorilisira kap meghivhst, 
amit az6ta is liiistggel Cs szeretettel vCgez. FelesCgCvel, Racsminy IrCnnel 
Cs k t t  leinyukkal New Jerseybe11 telepedtek le, hogy az G j  keriiletben 
szolgAljanak. 

1980-ban a new-yorki egyhiz Gjabb ertipr6ba elk keriilt. 23 Cv ut in  a 
227 West 46. utcib61 az 6j  Adventista Center CpiiletCbe koltozijtt ht a gyii- 
lekezet, amely a New York Public Library oldalinil, a 12 West 40. utciban 
van, s ah01 az elsti enieletet bCreli. Az emelet azeliitt rakt6rhelyisCg volt, 
amelyet Petrik lelkCsz 6s \'andulek PCter tpiiletigazgat6 vezettstvel a gyiile- 
kezet tagjai alakitottak i t  t s  ktpeztek ki, hogy megfelelti gyiilekezeti helyi- 
sCg legyen irodikkal eqi i t t .  Az ildozatos b 011kCntes niunkiban rCszt vet- 
tek Koza Nrindor, hfIelan Lisz16, Dumitrescu Stephan Cs Balogh Andds. A 
sztpitCsi niu~ikakat egyhizunk niiegyletknek tagjai vCgeztCk Koza JGlia Cs 
Vandulek PCternC vezettstvel. Slezik Jakab lelkCsz pedig nagy segitskget 
jelentett az Ige hirdettstben egCszen nyugdijba vonulisiig 1986 augusztu- 
shban. 

Slezcik Jakab lelkksz 6s jelesdge, Vi!i/dria G~icscizik a new-yorki gyiilekezertdl. 

Pctrik lelktsz tovlibb folytatja a ,,Remknysdg I-Iangja" rlidib-igcliirdettst 
niinden vasirnap este 7:30 brakor Apathiny Gyula miisofiiban. Nyolc tve 
rendszercscn jelennck meg cikkei az Amcrikai h.Iagyar N6pszavliba11, szin- 
t tn  ,,Re~iiinystg Hangja" ci~nen. 8 az igazgat6ja az 1982 aug~isztusiban 
indult Reiiitnyskg I-Iangja Ridi6- ds Iratmisszi6nak is, amelynek keretkben 
az 6j, negyedivenkdnt megjclcn6 lap, a ,,Rcmdn!.si.g I-Iangja" is tartozik 
Drechslcr Sarolta szerkcszti.sdben. Kiilon meg kell emltkczniink I-iunka J i -  
nosnCr61, aki a rhdi6aclisok szol6Cnekcsc hossz6 id6 bta, i s  kedvcs, szCp 
szoprinjit j61 is~ileri New York 6s kornyike magyarsliga. 

Drechsler Sarolta a ,,Renze'nj.skg Harrgja" Hunka Jrjnosnd 
lap szerkesztoje. a rcididaddsok sz6lde'nekese. 

Jelcnlcg egylirizunk nagy crbfcszit6ckct tcsz az crcldlyi iiiagyarok meg- 
segitksCben. Szimos csalicl emigricibjin61 \~611al kczcssdget 6s segit a meg- 
Crkezettek~iek ilj 6letiik kialakithsliban. Ebben Petrik lelkdsznck kiilonos 
segitskgdre van Koza Nrindor. 

Gyiilckezctiink bckapcsol6dik az advcntista cgyli6z ~~iligszilcs 1iiisszi6- 
jhba, cgiszs6g- t s  iicveldsiigyi munkijliha 6s j6t6konydgi intdzmdnyeinek 
timogatisliba. Ezt szolg6lja az dvcnkknt szcrvczett Aratisi Hhlalildozat, ami- 
kor mindcn tag telictskgdhcz m6rtcn hozzijirul a villig nagy sziiksCg6nek 
fcclezks~l~cz. Ebbcn pt.ldamutatGan jir el6 Bokody Ella, aki bvtizcdcken i t  
nagy osszeggcl timogatja a misszi6 ezcn ig i t .  

Gyiilckczctiinkbcn klCnk ifj6sigi Clct folyik. Tclictsdgcs fiatalok az idti- 
sebbckkel cgyiitt inek- 6s zcnckart alkotnak, amcllycl az istc~itisztcleteken 
szolgilnak. A gyiilekezctbcn kis, ~,allisos irodalon~b61 ill6 konyvthr is mii- 
kodik, valamint gycrlnekck szliniira mindcn h6tcn kiilijn Bihlia bra. Niiegy- 
letiink kivcszi r6szbt az idiisck 6s bctcgck litogatlidban is, valamii~t a sze- 
gCnyek gondozishban. 



A I-lctedik Napot ~ n n e p l o "  Adventista Egyhiz tortknete'nek 6s hitelveinek 
rovid ismertetkse: 

A 19, sz. elejbn Ny i iga t -E~r6~ iban  6s Cszak-Amerikiban hatalmas val- 
lisi Cbredii lnozgalmak indultak. Ezek a mozgalmak a Biblia pr6fCtikus 
konyveinek tanulmhngozlisa kovctkcztdben Jezus Krisztus kozeli visszajove- 
telkt, ~nisodik adventjkt Cs az arra va16 felkCsziilCs fontosshght Iiirdettkk, 
ezCrt adventistiknak neveztkk ijket. Ezek kozott a legisn~ertebb a Millerita 
mozgalom volt, n~elyet  Miller Viln~os, egy baptista preclikltor inditott el 
1831-ben Diniel pr6ftta konyvinck n~ag!radzis,ival. E n~ozga lon~  tovhbb 
fejl6dCsCvel jott l i t re  Bszak-Amerikiban a Hetedik Napot UnneplB Adven- 
tista Egyhiz, melyet hivatalosail 1863-ban a Michigan Alamban 1CvB Battle 
Creek virosaban szerveztek meg. Az egyhiz els6 elnoke John Byington 
volt. Az6ta az egyhiz vilhgszkles misszihvi Cpiilt. Az ENSz iltal nyilvin- 
tartott 220 illam koziil 200-ban alapitott szervezett egyhizat, 590 nyelven 
ad ki vallisos irodalmat, 350 fol!l6iratot lttesitett Cs 50 konyvkiad6 villalat 
iltal terjeszti vallisos 6s egCszs6gigyi konyveit tobb, mint 3000 konyves- 
boltban. 

A protesthns egyhlzak koziil az adventista egyhhz rendelkezik a legszt- 
lesebb egCszsegiigyi misszi6\ral. 80 kbrhtiza, szhmos klinikija Cs egbzsbgiigyi 
kozpontja van, s a betegskgek megelBzdsCre tijkkoztat6 tanfolyamokat szer- 
vez 6 csaladlitogat5st v6gez. Elen jhr az alkoholizn~us, dohinyzis ds khbit6- 

I szerek hasznalata elleni kiizdelemben is. Hangsillyt Fektet az ifjhsig ki- 
egvensillyozott nevelCsCre, testi, lelki, szellemi kulti~rljlra, fejlBdtsCre. En- 
nek Crdektben 1,242 clenli iskolit, 343 kozt.piskol$t, 12 egyetemi szi~itfi 



intCznlCnyt tart fenn. Kiilonosen kiemelked6 tudominyos 6s gy6gyitb nlun- 
k i t  vCgez a Kaliforniiban, Loma Lindin 1Cv6 Onrostudominyi Egyetem 
6s kbrhiz, amely 80 Cve i l l  az emberiskg szolgilatiban. 

Az egCszsCgiigyi misszi6 nlellett kiterjedt ridi6 6s televizi6s misszi6t 
is v6gez egyhizunk. A 170ice of Prophecy 6s ennek idegen nyelvfi viltozata 
a Voice of Hope rhdibadisai ma m i r  szatelitik segitsCgCve1 jutnak az 5110- 
misok szizaihoz. Az It  Is Written, a Faith For Today, a Christian Life 
Style magazin 6s a Breath of Life T\r miisoraink az emberek milli6ihoz 
sz6lnak tobb, mint 3 ezer hllon~hson. JdlCti intCzmCnyiink, az Adventist De- 
velopment and Relief Agency International kozel 46 rnillib dollir CrtCkben 
nyhjtott segitskget a terndszeti katasztr6fik hldozatainak Cs enyhitette az 
6hez6 milli6k szenvedkseit vilhgszerte az elmiilt Cvben is. Hattkony munki t  
~Cgez a biinozok kozott a bortonokben is, 6s szabadulhs u t i n  segiti az el- . 
itklteket, hogy inunkAt talhlva iljra a drsadalom hasznos tagjaivi viljanak. 
E szCleskorfi misszi6 tev6kenysCget az egyhhz vilhgszervezete, a Generhl 
Konferencia irhnyitja, rnelynek tagjait Cs elnokkt az 5 CvenkCnt iilbez6, 
ugyancsak Generil Konferenciinak nevezett pleniris kozgyfilCs vilasztja 
meg nemzetkozi delegitusok rCszvCtelCve1. Jelenlegi elnoke Dr. Neal C. 
Wilson, akinek felesCge, Elenora Neumann szintCn magyar leszirmazott. 

Az egyhhz a vilig foldrajzi egysCgei szerint Divizi6kra Cs Unibkra van 
felosztva. A New Yorki Magyar Egyhiz az Eszak-Amerikai Divizibhoz, az 
Atlantic Union 6s a Greater New York Konferencihn keresztul tartozik. 

Ezen beliil, m i ~ l t  idegen nyelvcsoport North American hrlission Commit- 
tee-n keresztiil kapcsolodik az angol nyelvii misszi6hoz, inelynek igazgat6ja 
Joseph Espinosa lelk6z. A Divizi6 elnoke Charles E .  Bradford, a helyi 
Konferencia elnoke pedig h4erlyn G .  Kretschmar. A legut6bbi adatok sze- 
rint az egyhiz taglCtszima viligviszonylatban 4,842,612. Az elmlilt Cvben 
egyhizunk 19 szizaltkkal gyarapodott, 374 ezer lClek csatlakozott kozos- 
~Cgiinkhoz. 

Hitalapelveink di6he'jban 

Hiszunk a Szenthiromdg egy orok Istenben, az Atyhban, Filiban Cs 
SzentlClekben. Hissziik, hogy JCzus Krisztus a testben lnegjele~lt Isten Fia, 
a mi h4egvilt6nk Cs Urunk. I-Iisziink f6papi, kozbenjir6i szolgrilatdban Cs 
kozeli visszajovetelCben - id6meghatirozis nilkiil -, mint az orokkCval6dg 
Kirilya Cs az it616 Bir6. A reformitorokkal valljuk, hogy hit iltal igazulunk 
meg, de elismerjiik Isten torvCnyCnek viltozhatatlan voltat, ahogy azt 2. 
M6z. 20:l-17. verseiben taliljuk, belekrtve a bibliai hetedik nap, a szombat 
~negiinneplbCt is. JCzus p6ldijit Cs parancsht kovetve alilneritbsel kereszte- 
liink, megfelelti bibliai oktatis utin.  Az Urvacsorit k i t  szin alatt szolgiljuk 
ki, inelyet megel6z az alhzatossig szolghlata, a libmosis, ahogy arra az 'Cir 
JCzus pCldit mutatott. Az 'Cirvacsorinal kovlisztala~l kenyeret Cs erjedetlen 
nlustot hasznhlunk, miutln az erjcdts a biin jelktpe Cs nem jelkC1)ezheti 
Krisztus biintelen voltit. Hisziink az egyetemes papsig elvChe11, inely nagy 
segitskgiil szolgil inisszi6iikban. Hisziink az ember testi-lelki-szellel~li egy- 
sCgCben, s abban, hogy egyediil Isten halhatatlan. A halhatatlansig Isten 
ajindkka lesz az iidvoziiltek szimhra a feltimadis nagy napjin, az Ur JC- 
zus eljovetelekor. Elfogadjuk a Szentiris tiplilkozisra vonatkoz6 tanicsait, 
liogy egbzsCgiinket meg6rizziik. EzCrt tart6zkodunk mindatt61, ami meg- 
ronthatni szervezetunket: 111. alkohol, dollany, kibit6szerek 6s az erkolcs- 
telen Cletmbdt61 is. 

Kotelessigiinknek tartjuk, hogy Isten Cs emberek irinti szeretetiinket 
a gyakorlati Cletben is nlegmutassuk, csendes Clctet folytassunk, a tirsada- 
loin hldisira viljunk, ahovi Istcn illitott bcnniinket. Hircletjiik az evan- 
gCliumot minden igazatnak, nyelvnek 6 nCpnek, ahogy azt JclenCsek kony- 
vtben a 146-12. vcrsckbeii erre kiiloil fclhivist ad Istcn 6s inint ahogg 
MitC 28:18-20. versei erre parancsot adnak. Kksziiliink az ~r JCzus dics6- 
sCges eljovetelkre, amikor is igCretCliez hiveil eljon, hogy magihoz vegye 
a benne hhdket. E nagy napra szcretnCnk, ha embcrtirsaink kijziil is ininCl 
tobben veliink kCsziilnCnek. Ez egy11,izunk legf6bb misszibja. 

Dr.  Neal C .  WiLson Dr. Charles E. Bradjord 
a Generril Konferencia elnoke az Bszak-Amerikai Divizio' elnoke ,,FCljCtek az Istent, Cs nCki adjatok dicsasCget, mcrt eljott az 0 itCle- 

tCnek 6rija; Cs imidjstok azt, aki tcremtette a mennyet 6s a foldet . . ." 
(Jel 14:7.) 


