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Előszó 

  

 E ű sze zői kita ta ak szilá d egg őződésük ellett, hog  Iste  a h. . ad e tisták a ízta 
az emberiség iránti határtalan kegyelmét hírül adó utolsó üzenetét. Ennek az üzenetnek 

ta tal az ia kell a ű  p o lé ájá ak égső egoldását és e kell utassa hí ő e e ek e  az 
igaz életet, továbbá igazolást kell szerezzen Krisztus áldozatára. Senki nem kerülhet be a 

mennyek országába „aki tisztátalan, aki utálatosságot cselekszik vagy hazugságot/hamisságot 

ű el.” 

 A sze zők azt is hiszik, hog  az Üd özítő é hetetle ül ág ódik a a, hog  épe elkészítse 

visszatérésének útját. Az üzenet, amit az Úr népének küldött 1888-ban, azt a célt szolgálta, hogy 

e e i szí ek e  teljesség e ig e keg el é ek ű ét, hog  a ag  küzdele  éget é hesse . 
De eg  é századdal ezelőtt ala i hi a tö té t. Az Ú  terve akadályba ütközött és késedelmet 

szenvedett. Mi történt? Miért ez a hosszú késedelem? 

 Az eg  é századdal ezelőtt g újtott jelzőtüzek jo á a elhal á ultak és kialudtak. Az 
ad e tiz us ilágítóto ai el eszítették fé üket. Népü k etű sze i t ug an nem adta fel 

Krisztus második adventjébe vetett hitét, de közeli visszatérésére irányuló várakozása, 

reménysége elhalványult. A jelen világ a divat, a szórakozások, a másokat túlszárnyalni akaró 

fé űzés i á á a o zza őket. 

 Még a történelmi örökséggel e delkező, fel ilágosult h. . ad e tista közösségek e  is szi te 
já á sze ű é lett a álás. Főiskolái ko , eg ete ei ke , sőt sok ottho a  is a tá sasági i ás a 
probléma. Itt nálunk, Észak-Amerikában a legtöbb h.n. adventistának nincs világos fogalma sem a 

e ei e gesztelési ap ól, se  pedig az azzal összefüggő é tékletesség és ö ko t oll 
eg edülálló kötelezettségé ől. Meglepő, hog  a o a ássze űe  eg ö ekedett e e i is e et 
korában, mi – mint nép – általában igen halvány és homályos ismerettel rendelkezünk arról, mit 

is selekszik ost K isztus, i t Főpap a égső e gesztelési apo , és éljai i á t is sak g e ge 
szimpátiával bírunk. Amit pedig nem értünk, azt a világgal sem tudjuk megismertetni. 

 Jól ismert, hogy ifjúságunk nagy részének nincs ilágos egg őződése a h. . ad e tista 
identitástudatról sem. Az Adventist Review 1986. júniusi számában megjelent sorozat elismeri 

ezt az új jele séget: ad e tista fiatalok asá apot ü eplő g ülekezetekhez satlakoz ak Lásd a 
könyv 13. fejezetet!). 
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 Egyre növekszik a kizárt és független prédikátorok száma. Pénzügyi botrányok és 

hitehagyások a kritikusok malmára hajtják a vizet. Komoly kérdések merülnek fel: Vajon a H.N. 

Adventista Egyháznak az a végzete, hogy Babilon részévé váljon? 

 A „legértékesebb üzenet”, a it az Ú  ajd eg  é századdal ezelőtt küldött e ép ek, a 
megoldás „kezdete” olt ala e i p o lé ájá a. Nö ek ő ta á stala ságu k, 
zavarodottságunk, az 1888-as üzenet iránt tanúsított múlt- és jelenbeli hitetlenség 

következménye, biztos aratása. Amikor az igazságot elvetik, a tévelygés mindig odasiet, hogy a 

keletkezett ű t etöltse. De i s ol a  ag  p o lé a, a it ű o sá at útjá  e lehet e 
helyrehozni. 

 A világegyház minden további késedelem nélkül meg kell ismerje Krisztussal való 

szembenállásunk egy évszázados, teljes történetét. 1888-as mulasztásunkat Ellen White gyakran 

összefüggés e hozza azzal, ahog  a zsidók két é ez eddel ezelőtt el etették Őt. Ez a kö  az ő 
leveleit, kéziratait és megjelentetett kijelentéseit vizsgálja újra. Meg kell e ged i, hog  őszi té  
beszéljen, tilalom, gátlás nélkül. Amikor pedig megértik a teljes igazságot – aká  e sze zők tudják 
elég világosan elmondani, akár más írók jönnek majd – boldogulniuk kell, be kell következzék a 

ű á at és efo á ió, és eg  nép fog elkészülni az Úr eljövetelére. A laodíceai üzenet nem vall 

kudarcot, gyógyulást, helyreállítást eredményez. 

 Ellen White bizakodását alkalmas módon foglalja össze egy rövid üzenet, amit fia írt röviddel 

a ja halála előtt: „Elmondtam Mrs. Lida Scott-nak, hogyan tekint anya a maradék egyház 

tapasztalatára és pozitív tanítását is elmondtam, hogy Isten nem fogja megengedni, hogy ez a 

felekezet olyan teljességgel a hitehagyás útjára lépjen, hogy sor kerüljön egy másik közösség 

létrejöttére” (Levél, 1915. május 23). Ez a kijelentés arra utal, hogy valóban bekövetkezik egy igen 

komoly hitehagyás, de az Úr nem engedi, hogy kiteljesedjen. Haláláig dédelgette azt a 

egg őződését, hog  égül ekö etkezik az a felekezeti ű á at. 

 

Mit mondott az 1888-as üzenet? 

 

 Ennek a könyvnek nem célja, hogy magát az üzenetet megismételje. Néhány másik, e könyv 

sze zői által készített kö  egkísé elte, hog  ezt egteg e. Most azok ked éé t, akik ezekhez1 

vagy az eredeti forrásokhoz nem tudnak hozzájutni, nagyon röviden felsoroljuk egyedülálló, 

lényegi elemeik kivonatát. Az olvasók majd rájönnek, hogy ezek a fogalmak éppen az ellentétei 

azoknak az általánosan (vagy hivatalosan) fenntartott eszméknek, amelyeket népünk ma vall. A 

dokumentáció a lábjegyzetben idézett könyvekbe  hozzáfé hető. 

1.) Krisztus áldozata nem pusztán ideiglenes, átmeneti megoldást képvisel, hanem olyan 
hatásos az egész világ részére, hogy csak egyetlen oka van annak, hogy valaki is 
el essze , ha ő aga dö t úg , hog  elle szegül Iste  üd özítő keg el é ek. Azok 
eseté e  pedig, akik égül üd özül ek, Iste  a kezde é ező, azok ál pedig, akik égül 

                                                           
1 Az 1888-as üzenet – Bevezetés, Review and Herald, 1980.; Tűzben megpróbált arany, Pacific Press, 1983.; A 
jó hír jobb, mint gondolod, Pacific Press, 1985.; Az 1888-as üzenet történetének és tartalmának összefoglalása, 
1977. – Az 1888-as üzenet tanulmányi bizottság. 
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el esz ek, ők aguk a kezde é ezők. Az üd össég hit által, a ká hozat pedig 
hitetle ség útjá  e hető el. 

2.) Isten tehát Krisztus áldozata által  j o g   s z e r i n t minden embert megigazít és a világot 
is eg e ti attól, hog  idő előtt pusztuljo  el. Még a fizikális életét is Neki köszö heti 
minden ember, akár hisz, akár nem. Keresztje nyomja rá pecsétjét minden darab 
ke é e. A iko  a ű ös eghallja és hisz a tiszta evangéliumnak,  h i t   á l t a l 
megigazul. Az elveszett megfontoltan, szánt szándékkal utasítja vissza a megigazítást, 
amit Krisztus eszközölt ki részére. 

3.) A hit általi megigazulás azonban sokkal több a felmentés jogi értelemben vett 
kinyilvánításánál. Magát a szí et áltoztatja eg. A ű ös elfedezés e  észesült, azaz 
megbékélt Istennel. Mivel lehetetlen Vele úgy megbékélni, hogy törvényével pedig nem, 
ezért a hit általi megigazulás engedelmessé teszi az embert Isten minden parancsolata 
iránt. 

4.) Ez a csodálatos munka az Újszövetség szolgálata útján megy végbe, amelyben az Úr 
té leg az e e  szí é e í ja tö é ét. Az e gedel esség egsze ethető, és az új 
i díték az el eszéstől aló félel et ag  a jutalo  e é ségét átalakítja az 
üd özüle dő e . Ezeket az indítékokat Pál egyetlen kifejezéssel foglalja össze: „törvény 
alatt” . A égi és új szö etség e  időhöz, ha e  feltételhez kötődő go dolat. 
Ábrahámot hite tette képessé arra, hogy az Újszövetség szerint éljen, miközben 
keresztények tömegei még ma is az ószövetség alatt vannak, mert motivációjuk, 
érdekeltségük, beállítottságuk én-középpontú. Az Ószövetség a nép ígérete volt, hogy 
hűséges leg e ; Az Újszö etség e  pedig Iste  ekü k adott ígé etei e etett hit által jut 
el hozzánk az üdvösség, nem pedig úgy, hogy mi teszünk ígéreteket Néki. 

5.) Isten szeretete aktív, nem pedig passzív. Krisztus – miként a jó Pásztor – állandóan keresi 
az elveszett bárányt. Üdvösségünk nem azon múlik, hogy keressük-e az Üd özítőt, ha e  
azon, hogy elhisszük-e: Ő ke es i ket. Akik végül elvesznek, következetesen 
visszautasítják és megvetik szeretetének vonzását. Ez a hitetlenség lényege. 

6.) Tehát ehéz el esz i és kö ű üd özül i, ha alaki egé ti és elhiszi, hog  il e  jó hí  
az e a géliu . A ű  Iste  keg el é ek álla dó és következetes elutasítása. Mivel 
K isztus á  i de  e e  ű éé t lefizette a ü tetést, az eg etle  oka a ak, hog  
valaki végül elkárhozzon az, ha kitart hitetlenségében, ami azt jelenti, hogy nem értékeli, 
nem becsüli Krisztus kereszten véghezvitt sza adítását, és Főpapi szolgálatát. Az igazi 
e a géliu  leleplezi ezt a hitetle séget és igazi ű á athoz ezet, a i elkészíti a hí őt 
Krisztus visszatérésére. Az emberi büszkeség, magasztalás, emberi lények hízelgése nem 
társul a Krisztusba vetett hittel. Ez a i de ütt jele lé ő, ég az eg házo  elül is 
eluralkodó hitetlenség biztos jele. 

7.) Az elveszett emberiséget keresve, Krisztus az egész utat végigjárta. Magára vette és 
fel állalta az e e  el ukás utá i elesett, ű e hajló te észetét. Azé t tette ezt, hogy 
megkísértethessen mindenekben, ahogy mi és „ ű e hajló test haso lóságá a ” mégis 
tökéletesen igaz életet, tökéletes igazságot mutasson be. Az 1888-as üzenet a 
haso lóságot úg  fogadja el, i t a it ki is fejez: e  elté ő oltot jele t. Az igazság 
pedig egy olyan kifejezés, amit a Szentírás Ádámra sohasem alkalmazott el nem bukott 
állapotá a , de a ű tele  a g alok a se . Csak ellékese  jele ti a sze tséget, a i az 
el ukott e e i test e  összeütközés e ke ül a ű el és g őzedel eskedik felette. 

  „Krisztus igazságának” üzenete tehát az – amit Ellen White oly lelkesen helyeselt 

1888-ban – ami Krisztus természetének ebben az egyedülálló szemléletében gyökerezik. Ha 

Ádá  el ukás előtti ű tele  te észetét ette ol a fel, „Krisztus igazsága” értelmetlen, 

elvont fogalom lenne. Az 1888-as hírnökök felismerték, hogy az a tanítás, mely szerint 
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K isztus supá  Ádá  el ukás előtti ű tele  te észetét ette fel, a ó ai katoli iz us 
hag atéka, a tö é szegés iszté iu á ak titkos ű é ek  fé jele, a i távol tartja, nem 

pedig közel hozza Őt. 

 

8.) Megváltónk tehát az elbukott emberiség „testében” ká hoztatta a ű t. Ez azt jele ti, 
hog  tö é e  kí ül hel ezte. A ű  szükségtele é ált szolgálatá ak fé é e . 
Lehetetle , hog  alaki to á a is ű e  éljen, amikor igazi, Krisztusba vetett 
újtestamentumi hite van. Nem mentegethetjük továbbra is a fennmaradó vétkezést azzal 
a mondással, hogy „mi is csak emberek vagyunk” vagy azzal, hogy „az ö dög ű elte ezt 
velem.” A kereszt világosságában a gonosz senkit se  ké sze íthet a ű  elkö etésé e. 
Igazán embernek lenni annyit jelent, hogy jellemünkben Krisztushoz hasonlókká kell 

ál u k, e t Ő teljese  e e i és teljese  iste i is olt eg  sze él e . 
9.) E ől iszo t az kö etkezik, hog  az eg etle  ele , a i e Isten népének szüksége van 

ahhoz, hogy Krisztus visszatérésére elkészüljön: az eredeti, hamisítatlan újszövetségi hit. 
Az egyház pontosan ennek van híjával. Azt képzeli hitelvek és tapasztalatok terén, hogy 
„gazdag és meggazdagodott”, amikor pedig a valóság a  éppe  alap ű e a szá al as 
hitetle ség. Az igazság hit által e hető el. Éppe  ezé t lehetetle , hog  alaki ek hite 
legyen, életében pedig ne tükrözze az igazságot, mert az igazi hit szeretet által 
munkálkodik. Az erkölcsi és lelki kudarcok Izrael ősi ű é ek, a hitetle ség ek 
átö ökített, álla dósult g ü öl sei, a el ek a ha is hit általi igazság zű za a a é é  
vannak jelen ma. 

10.) A hit általi igazság 1844 óta a „harmadik angyal üzenete a valóságban.” Tehát nagyobb 
annál, amit a reformátorok tanítottak, és ag o  a ál is, a it a épsze ű eg házak 
képviselnek ma. Ez a túláradó kegyelem üzenete, ami magába foglalja a mennyei szentély 

egtisztításá ak eg edülálló ad e tista igazságát, eg  ol a  ű et, a el  Iste  épe 
teljes, szívbéli megtisztításától/megtisztulásától függ ezen a földön. 

  Vannak az 1888-as üzenetnek különleges aspektusai is, mint például az egészség és a 

nevelési módszerek terén bevezetett reformok, de ebben a könyvben, szinte kizárólagos igénnyel 

csak a hit általi megigazulással foglalkozunk, ami Ellen White nézete szerint is az 1888-as üzenet 

szíve. Nem igaz az sem, hogy az 1888-as üzenet szemben áll az egyház szervezetével (Lásd a 10 

fejezetet!). 

 

Az üze et ai jele tősége 

 

 1888 története és üzenete kezünkbe adja a kulcsot az Úr Jézussal való megbékéléshez. A 

égső ag  elfedezés alósággá álik. „Azo  a apo  kútfő fakad” a Dávid házának (egyházvezetés) és 

Jeruzsálem lakosainak (szervezett egyház) „ ű  és tisztátala ság elle .” Néhányan – talán többen is – 

lehet, hogy megvetik és elutasítják a kútfőt, a el ől Zaka iás eszél, de hisszük, hog  Iste  épe 
szíve legmélyén becsületes. Amikor megismerik a teljes igazságot, majd így felelnek: „Néped hajlandó 

lesz a Te hatalmad napján” – mondja a zsoltáros. Megértik az adventizmus rejtett igazságát és 

elfogadják azokat az igazságokat, amelyeket most még csak homályosan értenek. Az egyházi 

felépítményen belüli ellenállás ellenére az adventista gondolkodás felismeri, hogy Ellen White 1888-
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as bizonyságtétele a Prófétaság Lelkének, a „Jézus bizonyságtételének” valódi megnyilatkozása. A 

e sületes szí e g ako olt efol ásá a  az igazság leg őzhetetle . 

 A világ és a világegyetem arra a „más angyalra” á , aki az ég ől száll alá és ag  hatal a a , 
és a föld ag og di sőségétől. Ha az Ú  te e az volt, hogy az 1888-as üzenet angyalok munkájának, a 

késői eső ek leg e  a kezdete, lehet ala i a ál fo tosa , i t ke es i a teljes igazságot e e 
vonatkozóan? 

 Vajha ezt a kö et a tisztá látásé t, a hit és ű o sá at lelkéé t aló i ádsággal 
olvasnánk! 

- a sze zők – 
 

1987. június 3. 

 

 

1. Fejezet 
 

Miért vizsgáljuk újra adventista múltunkat? 

 

 Az advent- ozgalo  e  ta tott lépést p ofetikus so sá al. Volt elő ehaladás, de e  ol a  
és e  az, a i ől a Sze tí ás eszél, hog  ajd el kell jö ie. Jele ések könyve 14. fejezetének 

három angyala még nem mozgatta meg a világot. Több milliárd ember csak vajmi keveset, vagy 

se it se  tud e ől az életet ag  halált jele tő üze et ől. 

 Nem tagadhatjuk azt sem, hogy Jelenések könyve 18. fejezetének negyedik angyala még nem 

ilágította e a földet üze eté ek di sőségé el. Iste  e ol gó i á t ta úsított sze etetteljes 
elgondolása eddig még mindig meghiúsult. A hosszú késlekedés a zavart és a tanácstalanságot mélyíti 

el az egyházban és aggasztó viszonyokat teremt. 

 Ha azt állítjuk, hogy elmulasztottuk kötelességünket teljesíteni, olyan, mintha más szavakkal 

fogalmaznánk meg a problémát: Miért nem teljesítettük kötelességünket és mikor fogjuk teljesíteni? 

Ha azt mondjuk, hogy Isten nemsokára felkel és tesz valamit, éppen olyan, mintha azt mondanánk 

más módon: Miért nem tette meg már azt, amit végül úgyis meg fog tenni? 

 Nem mernénk Istent hanyagsággal vádolni, mert nem teljesíti szavát. Tudjuk, hogy úgy szereti 

a világot, hogy Fiát adta megváltásáért és már régóta kész a a, hog  égső g őzele e ig e a 
megváltási tervet. A kereszt jelezi az emberi probléma iránti teljes odaadását. Egy ilyen szeretet 

áfolja az iste i közö össég, é dektele ség i de  lehetőségét. Mégis, illiá dok szi te se it 
sem tudnak kegyelmi üzeneté ől. Ne  is kell soha egis e jék, soha e is leg e  esél ük se a a, 
hog  eg e süljék a eg áltás á át, a it Iste  lefizetett és a is fol ó főpapi szolgálatát? A 
kérdések a feleletet is tartalmazzák: Mi a késedelem oka, és hogyan lehet a bajt kiküszöbölni? 
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 Közel eg  é százada ke essük a álaszt i de  eg ást kö ető p og a a , e a gelizáló 
elhatározásban, elvben, stratégiában. Ha valamilyen természetfeletti hatalom az üzenet terjesztését 

egyetemes jelenséggé tenné, hogy a világ népei legalább megérthessék: mi az, akkor ez a mozgalom 

igazolást e e, és a ége  á t g őzele  aló a ál a. Akko  tö é e  le e se i szükségü k 
arra, hogy újravizsgáljuk történelmünket. 

 De Isten nem tart igényt egy langymeleg népre. Ez feladná évszázados kitartását a háttérül 

szolgáló helyes elvek iránt, amelyeket ihletett hírnök útján juttatott el hozzájuk. Az efféle 

ko p o isszu  a e eség elis e ésé el le e eg e lő, g ako latilag az egész eg áltási te  
e eségé ek elis e ésé el, e t a ak alódi sike e, égső ó ájától függ. 

 

Az ok nyilvánvaló 

 A feltá adás olt i de  idő e  Iste  épé ek e é sége. A h. . ad e tisták i liai 
indokok alapján nem tudnak egyetérteni más közösségbeli testvéreikkel, akik azt hiszik, hogy a 

megváltott ember a halál után azonnal elnyeri jutalmát. A Szentírás azt tanítja, hogy egészen addig 

alsza ak Jézus a , a íg ki e  jö ek az első feltá adásko . De ez a e é ség hiá a aló, ha 
K isztus e  jö  el ásodszo  is, e t eg edül az Ő sze él es jele léte teheti lehető é a 
feltámadást. „Ugyanennek a Jézusnak” kell visszatérnie szó szerint és személyesen. Nem képes 

feltámasztani a halálból semmilyen éteri, légi „helyettes lélek.” 

 Ám ez az adventista hitelv azonnal helyet ad egy komoly problémának, ami kétséget ébreszt 

a hit általi igazság népsze ű elgo dolása i á t. Ha az e e i lélek te észete sze i t halhatatla  és a 
megváltott a halál pillanatában azonnal a mennybe jut, nincs semmi szükség valamilyen különleges 

előkészület e se  a ásodik ad e t idejé e. Se i szükség a to á i u ká a sem, amit az 

örökkévaló evangélium végezhetne, azon kívül, amit már évezredek óta megtett a meghaltakért. A 

hit általi egigazulás épsze ű elgo dolásai e  igé el ek se il e , a ásodik ad e t e 
o atkozó előkészületet. 

 Ez az oka annak, amiért a legtöbb, nem adventista, protestáns úgy képzeli a hit általi 

igazságot, i t a i supá  eg  jogsze ű, í ói igazzá il á ítás a ko látozódik. Nézetük sze i t az 
Isten törvénye iránti tökéletes engedelmesség nem szükséges, de nem is lehetséges. A Krisztus 

második eljö etelé e aló külö leges előkészület go dolatát eg sze űe  ki ekesztették tudatuk ól. 

 Á  az e e i te észet e o atkozó i liai igazság azt igé eli, hog  az élő hí ők közössége 
legyen kész Krisztus második eljövetelére, hogy a halottak feltámadása egtö té hesse . Ő az a 
gazda, aki nem jöhet el addig aratni, amíg a gabona meg nem érett (Mk 4,26-29). Vagy azt 

feltételezzük, hogy Isten népe sohasem fog elkészülni, vagy azért mert nem képes rá, vagy mert nem 

akar? 

 Krisztus azt mondja önmagáról: „G őzte …” (Jel 3,21). De azt is mondja, hogy a „laodiceabeli 

gyülekezet angyalának” ís g őz ie kell, égpedig úg , ahog  Ő g őzött. N il á aló tehát, hog  
külö leges előkészület e a  szükség. De ha ez a külö leges előkészület sohase  kö etkezik e, 
végül el kell is e i, hog  épe e  tud, ag  e  aka  g őz i, ag  a észük e felállított é e túl 

agas, hog  soha e  is ette ko ol a , hog  ez a szi t elé hető? Tö  i t eg  é százada 
fél eé tettük Őt, e t azt feltételeztük, hog  tö é e i á ti e gedel ességet követel, amikor pedig 
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ez az engedelmesség lehetetlen? Lehetséges lenne, hogy nincs is szükség arra, hogy népe valamilyen 

külö leges előkészületet teg e ? 

 Ezek ko ol  ké dések. Az eg ház és p édikáto i ka á ak jóko a észe hajlik a épsze ű 
felfogás felé, isze i t a ű t ö agá a  e  lehet leg őz i. Az ad e tiz us agáé á tette ezeket 
a ézeteket és azt a kál i i elgo dolást kö ette, hog  a íg alaki ek ű e hajló te észete a , a 

ű ök fol a atos elkö etése elke ülhetetle , éppe  ezé t eg o sátható, e thető. Ez az 
álláspo t pe sze logikai alapo  tagadja az e gesztelés a titípusi /jelkép ek, előkép ek egfelelő, 

alóságos/ apjá ak eg edi, ad e tista esz éjé ek jele tőségét is . 

 Az isteni elvárást leszállítani azért, hogy megvédjünk és igazoljunk eg  felelőtle , la g eleg 
népet, az isteni igazságszolgáltatást gyalázná meg. Azt jelentené, hogy a régi Jeruzsálemet építjük fel 

az új földön, azt, ami mindig is elpártolt és engedetlen volt – a lelkileg g őztes és éges-végig 

ű á ó új Je uzsále  helyett. Megcsalná Ábrahám reménységét, aki „várta az alapokkal bíró várost, 

a i ek építője és alkotója az Iste .” Végül ez a á os lesz ajd lelki leszá azottai ak g őzel es 
közössége, nem pedig néhány, szétszórt, irányítás nélküli személyé (v.ö. Zsid 11,10). Ábrahám hite 

nem volt hiábavaló. Kell legyen egy nép, amelyik eljut a keresztény tapasztalat és hit érettségére, 

a el ek ő olt a lelki őse. Ez az a sú spo t, a el  felé a tö té ele  is halad elő e. 

 De nem csupán Ábrahám gyakorolt ilyen hitet. Azt olvassuk, hogy Krisztus is ilyen népébe 

vetett hitet gyakorolt a tény ellenére, hogy a múltban nem hittek. Vérét adta emberi lényekért, az 

emberi faj teljes és tökéletes szabadításáért. Igen költséges befektetés, ha a viszonzás nem bizonyul 

kielégítő ek! Iste  hűsége e  izo ulhat hatástala ak Ró  , . Máskülö e  az ö ökké aló 
evangéliumot vonják kétségbe, Isten pedig örökké zavarban lesz, hogy milyen naiv hitet ápolt az 

emberiség iránt. 

 

Kudarc: az Isten programjához képest elképzelhetetlen végkifejlet. 

 

 Ha Krisztus meg is halt értünk, és mint isteni Helyettesünk le is fizette az árat mindnyájunk 

ű éé t, észü k ől is kell leg e  ala il e  álasz. Eg , a K isztus ásodik eljö etelé e igazá  
elkészült nép nélkül, valamint világmissziójának teljes elvégzése nélkül az Úr nem jöhet vissza. Nem 

indíthatja el hatalmas „sarlóját”, amíg a „föld aratása meg nem érett” (Jel 14,15-16). Az adventizmus 

él e  e e g öke ezik e e  a il á aló igazság a . Ne  szökhetü k el előle és égis 
adventisták maradjunk. 

 Mielőtt az Ú  agá ak igé elhet é a adék eg házát, e ek a e zedék ek alahog a  
helyre kell hoznia elvileg Isten népének valamennyi hibáját és az igazságot kell követnie. Ezt pedig 

e  a selekedetek p og a ja, ha e  é etté fejlődött hitük útjá  kell éghez vinniük. Isten bíróként 

e  e theti fel, e  tisztíthatja eg azt, aki ű ét eg e  á ja, leg e  aká  sze él , aká  eg  
mozgalom. 

 Ennek a tanulmánynak a ténymegállapításai azt feltételezik, hogy a h.n. adventista 

történelem valamilyen súlyos, hivatalos félreértésével kell számolnunk. Bizonyítékunk van arra, hogy 

a Sze tlélek késői esőjé e és a Jele ések kö e . fejezeté ek ha gos kiáltásá a o atkozó 
igazságot elfe dítették, és ez ég i dig e  lepleződött le. Meg a ak a t agikus, sze te a ilágon 

tapasztalható következményei. Múltunk félreértése jelenünk értelmezését is kizökkenti a 
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középpontjából és elgyengíti egyedülálló küldetésünkbe vetett bizalmunkat. Ez pedig szerencsétlen 

következményekkel járhat. Lehetetlen, hogy egy nép – ha elferdítették múltjának tényeit – pontosan 

és hel ese  eg tudja é te i a jele  ese é eit. Az igazság se it se  eszít é téké ől, ha 
közele ől és go dosa  új a eg izsgálják. Leg e  aká  teológiai dokt í a, aká  létfo tosságú 
egyháztörténeti kérdés, Ellen White javaslata szerint felszínre kell hozni: 

 „Eg etle  igazi ta  se  eszít se it az é téké ől eg  szo os izsgálat so á . Veszél es 
idők e  élü k és se it se  sza ad elfogad u k ég akko  se , ha az az igazság igé é el áll is 
elő, hog  alaposa  eg e izsgálnánk. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy bármit is 

elutasítsunk, ami az Isten Lelkének gyümölcsét viseli. Könnyen taníthatók kellene legyünk, szelídek és 

alázatos szí űek. Az Ú  elte ezte, hog  p ó á a teszi elgo dolásai kat RH. . de . . 

 Ha mi magunk nem tesszük próbára tantételekre, történelmi magyarázatokra, 

é tel ezések e o atkozó álláspo tu kat, ajd az elle felei k között lé ő éles el ék égül el égzik 
ezt a munkát a javunkra: 

 „Ha Iste  alaha is eszélt általa , eljö  az idő, a iko  tanácsosok elé, és embertömegek elé 

isz ek e ü ket az Ő e éé t és i de ki ek elő kell ajd te jeszte ie hité ek i dokait. Mi de  
egyes, az igazság érdekében elfoglalt álláspontot a legszigorúbb kritika alá vonnak.” (RH. 1888. dec. 

18.). 

 Amikor a fenti szavakat leírta, fontos felekezet-történeti események voltak folyamatban. Ma, 

e ek izo os, közöttü k lé ő éhá  é tel ezése szi te a „tantétel” formáját és tekintélyét 

öltötte agá a. E ől fakad eg  i de e kite jedő, alapos izsgálat szükségessége, hogy az igazi 

történetet meg lehessen különböztetni az „atyák hagyományaitól”. Késő  eg e ezett i dokok 
miatt, történelmünk 1888-as epizódját a hagyomány ködébe burkolták. A tényeket el kell választani a 

képzelgéstől. 

 

Bű á at és az e gesztelés apja 

 

 A szentély megtisztítása sohasem lehet teljes addig, amíg történelmünk 1888-as epizódját 

teljesen meg nem értjük és az alapjául szolgáló lelki probléma meg nem oldódik. Történelmünknek ez 

a külö leges észlete e dkí ül jele tős. Eg  állítás a , a it égy évvel a minneapolisi konferencia 

után írt O. A. Olsennek, a Generál Konferencia elnökének, Ellen White éppen erre utal: 

 A Mi eapolis a  elkö etett ű  – megmarad a mennyei feljegyzések könyvében. Azok neve 

mellé került, akik elutasították a világosságot. És addig ott is marad, amíg be nem ismerik teljesen, és 

az áthágók nem állnak teljes alázatosságban Isten elé. (019. levél. 1892. szept. 1.). 

 Késő i í ásai jelzik, hog  a „teljes beismerés” soha nem történt meg és az „Iste  előtti teljes 
megalázkodás tapasztalata” elől is legtö jük kité t. Azok a test é ek á  i d eghaltak, de ez 

e  jele ti azt, hog  a e ei feljeg zések kö ei auto atikusa  egtisztultak. A testületi ű t 
éppúg  feljeg zik, i t a sze él es ű t. Az alap ető igazság, a i az ad entistákat egyedülálló 

néppé teszi az, hogy a halál nem tisztítja meg a mennyei feljegyzések könyveit. Ez a megtisztítás a 

izsgálati ítélet e  eg  ég e, az egész g ülekezet e kite jedő e gesztelési apo . 
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 Jele legi té á k e  azok ak a d ága ezető testvéreinknek az üdvössége, akik száz évvel 

ezelőtt elutasították, el etették az üze etet. Béké e  pihe ek az Ú a , á  a ok a ad ak 
sí oltjaik a . Go dolat e etü k Iste  ű é ek efejezésé el foglalkozik itt a földö , a i 
lét ehozza a égóta késlekedő, régen várt ismeretközösséget az Úrral, úgy hogy igazán „Néki adhatjuk 

a di sőséget, e t eljött az Ő ítéleté ek ó ája.” Fel kell fedezzük ebben a nemzedékben azt a 

hatá tala , fel e sülhetetle  áldást, a it eg  é századdal ezelőtt hittest é ei k „nagy mértékben 

tá olta tottak a ilágtól és épü ktől” (Válogatott üzenetek, I. kötet. 234-235. old.). „Egy test” 

vagyunk Krisztusban, „egy város”, egy lelki közösség, ami magába foglalja, felöleli azokat a múltbeli 

test é ei ket is. Bű ük a i ű ü k, ki é e, ha külö leges, é tel es ű á atot e  ta úsítu k. 

 A „test” la g eleg, lelki etegségtől sze ed, a i egésze  -ig o o  kö ethető. Az új 
nemzedék pontosan és becsületesen ki kell értékelje: mi történt a múlt generációban a mi mostani 

lelkiállapotunkkal való mély, rejtett összefüggése miatt. Krisztus utolsó napi egyházához intézett 

üze ete agától é tetődő ódo  egkí á ja tö té el ü k új a-vizsgálatát, ami alapul szolgál a mi 

„gazdag vagyok meggazdagodtam” komplexusunknak (Jel 3, 14-21). 

 Ha nem tesszük eg, Iste  á k há ítja az előző e zedékek étkét. Éppe  ol a  
alóságosa  egp ó áltatu k, i t ők. Miké t a Kál á ia, úg   is tö  tö té el i ese é él. 

Az isteni gondviselés nem engedi meg, hogy por lepje az adventista padlásszobában, hogy az új 

nemzedék elfelejtse. Kidolgozott elveket képvisel, amelyeket minden nemzedékben újraalkalmaz, 

egésze  az igazság égső g őzel éig. 

 Bizonyos valóságos értelemben, mi mindnyájan a Kálváriánál állunk ma, mi is delegátusok 

vagyunk az 1888-as konferencián. Hozzánk is felhívással fordulnak, hogy tegyük meg azt, amit a 

múltbeli nemzedék elmulasztott megtenni. Az ihletett prófécia elmondja: hogyan kell újravizsgálnunk 

1888-at? 

 Az utolsó nép kellene legyünk a földön, amelyik a legcsekélyebb mértékben sem engedi meg 

agá ak az üldözés lelkületét azok elle , akik Iste  üze etét kép iselik a ilág előtt. Ez a 
keresztényietlenség legrettenetesebb jellemvonása, ami megnyilatkozott közöttünk a minneapolisi 

együttlét óta. Néha igaz mivoltában is látható az abból származó jaj minden tehertételével együtt. 

(GCB. 1893. 184. old.). 

 A Generál Konferencia egyik korábbi elnöke is felismerte, hogy 1888-nak ez a kimenetele 

ö ök p ó a kell a adjo  közöttü k egésze  addig, a íg e  g őzü k teljese : 

 „Egyesek talán érintve érzik magukat a Mi eapolis a tö té ő hi atkozás iatt ezeke  az 
1893-as összejöveteleken). Tudom, hogy néhányan megszomorodnak, és úgy érzik magukat, mintha 

vád alatt lennének minden olyan hivatkozás és célzás nyomán, amely az akkori összejövetelre és az 

ottani szituációra vonatkozik. De vegyük észre, engedjük érvényesülni gondolatainkban végre azt a 

eglátást, hog ha á ki is íg  é ez, a ak elle szegülő, aka s lelkülete az oka. Éppe  ol a  g o sa  
múlik a nehézség, amilyen gyorsan felhagyunk ezzel és megalázzuk szí ü ket Iste  előtt. Ha 

egszo o íta á ak ezek a go dolatok, akko  ez sak a lázadás ag át utatja a szí e …” 

 Ha kudarcot vallunk egyszer, az Úr újra odavisz arra a területre, és ha másodszor is hibázunk, 

is ét oda isz, sőt, ha ha adszo  is ulasztást követnénk el, az Úr ismét arra a területre visz, és 

ahelyett, hogy bosszankodnál azon a gondolaton, hogy az Úr mindig ugyanoda visz, inkább köszönd 

meg Neki, mert ez az Úr irgalma és részvéte irántunk. Ezen kívül minden más romlásunkat és 

pusztulásunkat okozza (O.A. Olsen, u.o. 188. old.). 
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 Talán ma is vannak néhányan, akik szomorúak és elcsigázottnak érzik magukat, hogy egy ilyen 

vizsgálatnak kell alávessék történelmünket. Miért kell ekkora figyelmet szentelni a tragikus múltnak? 

Miért nem felejtjük el és eg ü k elő e o a , ahol ost ag u k? 

 Az 1893-as Generál Konferencia elnöke szerint az 1888 iránti neheztelés eleven érzései jelzik 

az Iste  Lelké el hadiállapot a  lé ő szí  iselkedését. Talá  az Ú  hat á és eis e i, a it tett. Elle  
White is emlékeztet, hogy rettenetes veszély rejlik abban, ha elfelejtkezünk a múltról (LS. 196). A.T. 

Jones ugyanezen az 1893-as ülésen megfogalmazott jóslata hátborzongatóan célba talált: 

 „Jönnek majd dolgok, amelyek váratlanabbul köszöntenek ránk, mint a Minneapolisban 

történt események – sőt ég azok ál is eglepő  ódo , a it eddig láttu k. Test é ei , Iste  azt 
á ja tőlü k, hog  elfogadjuk és p édikáljuk az igazságot. Á , ha Iste  a ak a lelkület ek i de  

eg es eg ilatkozását ki e  í tja szí ü k ől - majd az üzenettel és a hírnökökkel kezdünk el 

foglalkozni, akiken keresztül Isten az üzenetet küldte. Ahogy Isten kijelentette, mi ezzel a másik 

(1888) üzenettel foglalkoztunk.” (GCB, 1893. 185. old.). 

 

Inkább belátásra, mint több tettre van szükség 

 

 Ha szembenézünk a teljes igazsággal, még nem jelenti azt, hogy kritikusak, kritizálók vagyunk. 

A últ a o atkozó igazság e sak a titokzatos jele t ilágítja eg, az is e etle  jö ő i á t is 
reménységet nyújt. A teljes igazság mindig evangélium. Amikor megismerjük – a késői eső 
el e ésé e i á uló kísé letei k, hog  e ed é es leg e  a égső a atás – sikeresek lesznek. A 

leghossza  ka ska i gós út izo ul ajd a leg ö ide  haza ezető út ak. A hit tapasztalata az 
igazság teljes meg- és elis e ését előfeltételezi. Ám, amíg nem vagyunk hajlandók szembenézni az 

igazsággal, összes selekedetü k felso olása szükségsze űe  kuda a ítélt kell leg e , e t i s 
e e a eg e tő hit. 

 Isten vezetése alatt a történelem a valósággal való összeütközésre kényszerít. 

(1) Isten szeretete elvárja, hogy az örökkévaló, hatalommal hirdetett üzenet eljusson az 
egész ilág a. De azt is kijele tette, hog  a közöttü k u alkodó zű za a a e  adja 
áldását. 

(2) A ode  ilág ha is k isztusa ahhoz e őtle , hog  a a adék eg házat álla dóa  
ma ká a  ta tsa. Ne  képes a a, hog  i t egész ek te észetfeletti e őt adjo , ahog  
más vallásos testületekkel teszi majd, mert az egyházon belül sok ezren vannak olyanok, 
akik ragaszkodnak a teljes igazság elfogadásához. Ezek lelkiismeretes h.n. adventisták a 
Sze tí áso  alapuló él  egg őződésük iatt, e  fog ak té det hajta i a Baál ak. 
Ne  e gedik, hog  Baál sike ese  elhallgattassa őket, e t tudják aguk ól, hog  ők 
„Krisztus testének” tagjai. Szilárdan állnak, mint az a magányos Valaki a templomban, aki 
ezt mondta: „Hogyan merészeltétek Atyám házát piaccá változtatni!” (Ján 2,16). 

(3) A H.N. Ad e tista Eg ház tehát e  fog kuda ot alla i a égső álság a , e t a 
tagság nagy részét alkotó, szívükben becsületes testvéreknek van tartalék ereje. Ez az e ő 
meghiúsítja Baál utolsó kísérletét, hogy leigázza Izrael Istenét. Baál még arra sem képes, 
hogy hamis áldásait adja egy két nézet között bizonytalankodó, megosztott népnek. A 
dö tő té ező, a i az igazság égső g őzel ét iztosítja, a e ei sze tél  
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egtisztítása, a ilág Meg áltójá ak Főpapi szolgálata, a i  előtt ég e  
kezdődött el.  

 A kö etkező lépést azok ak kell egte i, akik azt állítják, hog  dédelgetik az „áldott 

reménységet”. A legteljesebb átadás értelmében dönteniük kell, hogy az egyik urat követik-e, vagy a 

ásikat. Eg  il e  dö tés e  ejlő kihatások elég egdö e tőek ahhoz, hog  elgo dolkozzu k 
felettük. 

 

 

2. Fejezet 
 

Az első szeretet elhagyásá ak ű e 

 

 Se ki se  ké dőjelezheti eg azok lelki tapasztalatá ak alódi oltát, akik az 1844-es 

eg ozduláso  ke esztül e tek. A Meg áltó közeli eljö etelé e á ó hí ők észé e Jézus „értékes” 

olt és szí űk él , őszi te odaadás a  eg esült. Felis e ték, hog  a Sze t Lélek fél eé thetetle ül 
jelen van ebben a mozgalomban. 

 Ez volt az a meggyőződés, a i átalakította a hel es teológiai eglátás a épülő puszta 
bizakodást, ami a „kicsiny nyáj” bizalmát a „nagy csalódáson” át fenntartotta. A H.N. Adventista 

Egyház, ami az igazi szeretet tapasztalatát élte át, a lélek vajúdásában született azok révén, akik 

mindent feltettek arra a felismerésükre, hogy a Szent Lélek igazán munkálkodik közöttük. Így tehát 

egészségesnek született. Igazi hitben, s nem törvényeskedésben fogant. 

 Első é ei e  igaz szí el sze ette az U at és ag a é tékelte a Sze t Lélek jele létét. Késő i 
ehézségei e ek az első sze etet ek az elhag ásá ól e ed ek, ala i t a ól, hog  kö etkezetese  

elmulasztotta felismerni Isten Lelkének munkáját. 

 Már az 1850-es években e Jézus iránti odaadás melegét sokak szívében kezdte átvenni egy 

ostoba „alvó” vagy „féléber” állapot az Úr fiatal hírnöke szerint. Az én alattomos szeretete kezdte 

át e i az Üd özítő i á ti odaadó sze etet hel ét és la g elegséget te e tett. Az igazság 
birtoklásából fakadó büszkeség és önelégültség kiszorította az őszi te, szí ől fakadó Jézus a etett 
hitet, pedig eredetileg ez vezetett az igazság elfogadásához. 

 Így tehát nem sokkal az 1844-es „nagy csalódás” és a kicsiny nyáj összegyülekezése után – 

akik megtartották hitüket – kialakult, kifejlődött a há as a g ali üzenet megértése terén egy 

izo os tökéletle ség. Ez az elégtele ség ag  tökéletle ség e  teológiai, ha e  lelki te észetű 
olt, i t eg  se dülő ka asz, aki fizikailag ő, de áskülö e  ég g e ek a ad. 

 Az igazság tü e é es fejlődése  e t át. A itá a  leg őzhetetle ek izo ult, de az „Úr 

szolgái nagyon is az érvek erejében bizakodtak” – mondta Ellen White 1855-ben (BT. 1. köt. 113. 

old.). Megnehezítette, hogy ellenálljanak a nem tudatos, de alattomos kísértésnek, - hogy adják át 

magukat, dédelgessenek egy lelki büszkeséget. Talán nem látták, nem fogadták el és nem áldoztak az 

igazságért? Úgy látszott, érdem rejlik az efféle áldozatban. Prédikátorok és evangélisták állítják fel 

sátraikat az új közösségben, felpezsdítik a többi prédikátort, meg ozgatják a épsze ű eg házakat, 

http://www.denesotto.hu/


   
 

További tanulmányokért látogass el a www.denesotto.hu weboldalra. 

DÉNES OTTÓ 

Bibliáról – gondolkodóknak 

 

Dokumentumtár 

g őz ek az é ek te é  és a iták a . Legjo  tagjaikat kig űjtötték és egke esztelték, új eg házat 
építettek és eg e tö  és tö  g őzel et a attak i de felé. Él ezték a sike  eufó iáját. 

 Az elle állás ezette őket oda, hogy egyre jobban dédelgessék a személyes és felekezeti 

elismerés reménységét, amiben a második adventkor részesülnek, mint a szeretett Megváltóval való 

találkozás sze etettől áthatott előé zetét, aká  lesz elis e és eze  a találkozáso , aká  e . Hitük 

eg e i ká  a ta tétel eli igazság a etett egg őződés és az a ak aló e gedel esség 
cselekedete lett, amit inkább az én irányította jutalom iránti érdekeltség motivált, mint Krisztus 

keg el é ek szí ől fakadó é tékelése. Elkezdtü k üszkélked i az igazság verhetetlen, 

megdönthetetlen tantételbeli bizonyítékaival ahelyett, hogy alázatosan járnánk az Úrtól való 

leg essze e ő függés e . 

 Az ellenállás vitathatatlanul a legalizmus egyik formája lett. Az ilyen tapasztalat gyakran 

is étlődött az új ad e tista megtértek személyes életében. Helyesen értelmezve: az advent 

mozgalom története saját szívünk története. Közülünk minden egyes az egész mikrokozmosza, amint 

eg  sepp íz is agá a  ho dozza és kifejezés e juttatja az eső lé egét. Az el últ é ek tapasztalata 

azt hi deti, hog  e  ag u k jo ak ősat ái k ál. Ahog  Pál tájékoztatta a Ró a eli hí őket „mi” is 

„ugyanazokat tettük” Ró  , . Csak a felekezeti ű t f elis e ő elátással lehet e ed é ese  
megoldani felekezeti történelmünk tévedéseit. 

 

Hogyan eresztett gyökeret langymelegségünk? 

 

 Ellen White már korán felismerte, hogy problémánk lényege „első sze etetü k” elhagyása, a 

K isztussal aló e sőséges kap solat el esztése olt, i el e  é tékeltük áldozatos sze etetét. Ő 
aga alószí űleg sohase  esztette el az első sze etetét, e t i dig élese  és g o sa  felis e te 

a Szent Lélek megnyilatkozásait. De „mi” e  oltu k il e  kö ű felfogásúak. 

 Örömmel énekelhetnénk W.H. Hyde-val: „Hallottunk már a fényes és szent országról, már 

hallottunk és szívünk örvend”, égis álla dó feszültség a  a p ófé ia élő ado á ai ak felis e ése 
és eg e sülése ala i t a ak kiigazítása és osszallása elle i, te észet ől fakadó eheztelésü k 
között. Miköz e  az Elle  White szolgálatát kísé ő iste i Lélek e eje gyakran rákényszerítette az 

egyház vezetését, hogy elismerje üzenetének isteni tekintélyét, a vezetés, mint egész ritkán 

iseltetett igazi, szí éli oko sze el él  lelki izsgálódása i á t. Az il e , elül ől fakadó 
eheztelés e  eglepő észü k e, e e ek észé e. Ez Iz ael egész ősi tö té eté  át il á aló. 

 Ez azt jelenti, hogy szinte állandóan, folytonosan figyelmen kívül hagyták Ellen White komoly 

ké leléseit, hog  té je ek issza tö edel es és ű á ó szí el „első sze etetükhöz.” Ez a magatartás 

tö té el ü k legsötéte  időszakát e ed é ezte. A p édikáto ok és hí ők e  tudatos, á  égis 
ö ek ő é -szeretete kiszorította a valódi hitet és ennek következményeképpen az a képesség is 

eltű t, a el ik é zékel i tudja a Sze t Lélek u kálkodását. Végül is ol a  ó iási fejlődés e t 
végbe, ami szinte elképzelhetetlen volt a pionírok számára (ma is majdnem így van esetünkben). 

1888- a  ekö etkezett eg  ol a  alkalo , a iko  eg  hi atalos Ge e ál Ko fe e iai ülése  felelős 
delegátusok bántalmazták az Istenség hatalmas harmadik Személyét (v.ö. 24. kézirat, 1892 külön 

bizonyságtételek, A sorozat 7. szám. 54. old.). Hogy tehettek ilyet h.n. adventisták? 
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 Ha Ellen White folyamatos szolgálata nem lett volna, kétséges, hogy a mozgalom képes lett 

volna másképp túlélni, mint a Jehova tanúi, vagy az Isten világszéles egyházához hasonló 

tö é eskedő kultusz. Ez, - amit önmagában úgy általánosan igaznak ismernek el – eg  feltű őe  
eg sze ű ko e tá  él e  fek ő hitetle ségü k te észeté ől. Néhá  é tized alatt többször 

egis ételjük a tö té el et, ahog  az ősi Iz ael is ótta az é századokat a ke esztútig. Eg etle  h. . 
adventista sem tagadja, hogy az egyház Jeruzsálem volt. De még mindig a régi, nem pedig az új. 

 Nem ismertük fel a hármas angyali üzenetben az örökkévaló evangéliumot. A tantételek 

igazak oltak, de a p édikáto ok eg akultak a ha adik a g al üze ete alósághű egé tése i á t, 
ahogy a zsidókat is meggátolta vakságuk, hogy az Ótestamentum igazi üzenetét megértsék. Amit a 

zsidók nem voltak képesek meglátni, az a kereszt helye volt szentély-szolgálatukban és régen-várt 

Messiásuk szolgálatá a . Ug a íg  ke ülte el a . század égé  élő test é ei k fig el ét a ke eszt 
helye a harmadik angyal üzenetében. 

 Ellen White már 1867-ben beszélt a kereszt el é ől, i t ol a  alap ető i díték ól, a i h. . 
adventista mivoltunkból fakadó valamennyi kötelezettségünket, életvitelünket ihletni hivatott: 

 Úg  eg esültü k a ilággal, hog  el eszítettük sze ü k elől a ke esztet és K isztusé t se  
sze edü k… Az különböztetne meg a világtól, hogy elfogadjuk a keresztet (BT. 1.kötet, 525. old.). 

Túl sokat fo toskodu k és sü gölődü k allásu k kö ül, iköz e  a Kál á iát és a ke esztet 
elfelejtjük” (BT. 5. kötet, 133. old.). 

 

Növekedés ko tra fejlődés 

 

 Lelkiállapotunk megítélését még nehezebbé tette, hogy az egyház számbeli, gazdasági és 

teki tél  sze po tjá ól i ágzó ö ekedést él ezett. Ez tük öződik az i téz é ek, a gazdasági és 
sze ezeti e ő álla dó ö ekedésé e  is. Ez a ilág  utá i eg etése elle é e szi te a semminél 

is ke ese el i duló, ige sak kezdő ozgalo  eg  ta tósa  egalapozott, eg e sült felekezet 
formáját öltötte fel. Nekünk van a világon a legjobb, széles körben elismert egészségügyi 

intézményünk, és „nyugaton” az egyik legfejlettebb egyházi nyomdaüzemünk. 

 Ni s is se i ossz az il e  gazdasági ö ekedés e . Az elé t fejlődés zö e a P ófétaság 
ajá dékai ak eszközéhez aló agaszkodás iatt kö etkezett e. Hel es és egfelelő dolog, hog  
i téz é ek alapíttassa ak, hog  a ű új te ületek e is eljusson, hogy mindenfelé gyülekezetek 

alakuljanak. De prédikátorok és laikusok egyaránt összetévesztették ezt a növekedést az advent-

ozgalo  alódi éljá al és szá déká al, a K isztus isszaté ésé e aló lelki előkészülettel. Az 
e ed é  zű za a . A Re iew-ban publikált a „ ű haladásá ól” szóló hetenkénti beszámolókban 

kezdett megnyilatkozni az önbecsülés és önelégültség. 

 Ezekben a „haladás ól, fejlődés ől” szóló beszámolókban megnyilvánuló lelkület ellentétes 

azokkal a fo ó ha g ételű, ta á soló üze etekkel, amelyeket Ellen White küldött ki ugyanabban az 

idő e . Sok test é  szi te hatá tala  opti iz ussal eszélt u kájá ól. Igaz, Iste  ezet, és a 
ozgalo  az Ö é. De az ihletés és a tö té ele  a ól szá ol ak e, hog  a ű 

legfigyelemreméltóbb jellegzetessége nem gazdasági növekedése, hanem érettségének hiánya. 
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 Az advent- ozgalo  elsődleges élja i dig az olt, hog  a a adék k isztusi jelle et 
fejlesszen, ami áldozatát igazolja. 

 Eddig a szentek egyetlen közössége sem üdvözölte örömmel még az érettségnek ezt a 

megtapasztalását, amit a Szentírás úgy jelképez, mint mennyasszonyt, aki „elkészítette magát” (Jel 

, . Ez a égső a adék alkotja ajd az Új Je uzsále  lakosságát, iutá  i de  ko á i 
e zedék elpá tolása felett g őzött. Jelle ük e  láthatóvá válik a mennyei szentély 

megtisztításának gyakorlati eredménye. A megváltás terve el kell érje csúcspontját. Sátán és 

seregeinek kétkedéseit és vádjait örökre meg kell válaszolni. Maga az el nem bukott világegyetem is 

meg kell nyugodjon, amikor a megváltási terv teljes sikerének nagy bemutatóját szemléli a föld 

történelmének utolsó órájában. Az evangélium Isten hatalmaként kell megnyilatkozzon minden 

hí ő ek üd össégé e Ró  , . 

 E ek az elsődleges él ak az elé ésé el kap solódik össze a ásodik egvalósulása, a 

világmissziós evangelizációs program befejezése. A második cél elérését a Szentírás úgy mutatja be, 

i t a i az elsődleges eg alósulásako  azo al iztosított Máté, , -29; Jel 14,15; Ján 13,35). 

 Ha nem vakított volna meg minket az én-szeretet, a hármas angyali üzenet valóságát már 

ége  egé tettük ol a, ez pedig á  ége  iztosította ol a, hog  igazá  elő ehaladju k a 
K isztuséhoz haso ló jelle  elsődleges éljá ak elé ése felé. Hel ette a ásodlagos él 
megvalósítása terén elért képzelt haladás található. 

 Egy komoly probléma azonban mindjárt nyilvánvalóvá vált. A többi felekezet is ugyanilyen 

számbeli és intézményes növekedést munkál, csak messze jobban. Ez pedig azt feltételezi, hogy az 

efféle növekedés vajmi keveset jelent a menny ű ü k e á asztott alódi áldását teki t e. A 
fol a at a  jo á a sze  elől esztettük az elsődleges él látását a ásodik ak e e  az illuzó ikus 
teljesedésében. A hivatalos beszámolók meggondolatlan következtetésekig jutnak, amelyek a 

financiális vagy statisztikai haladásra alapozódnak. Az alábbi példa a büszkeség és önelégültség 

jéghegyének csúcsa: 

 E hatal as felekezeti állalkozás pé züg i sike e e  lehet e őse , i t a hit és él, a i 
lelkesíti Iste  álasztott épét. Ezek az összekap solt e őfo ások az Úr seregei fejedelmének 

vezérlete alatt a nagy „Második Advent Mozgalom” korai diadalához vezetnek az egész világon (37. 

pénzügyi beszámoló – Generál Konferencia 1948. dec. 31. 9. old.). 

 Más szóval Isten választott népének lelki élete, hite és célja statisztikai feljegyzésekkel 

é hető. Talá  azt lehet o da i, hog  ez eg  ki í ó, idejét últ példa. De sze lélteti a túlsúl a  
lé ő, eg ögzött go dolkodást, a i e sak akko , ha e  a is, szi te i de ütt felis e hető. 
Szívünk szóhasználata azt kiáltja, hogy „gazdagok vagyunk és meggazdagodtunk”. Hitü k Sze zője és 
Be égzője azo a  az elle kezőjét állítja: 

 Ilyen volt az egyház lelki állapota az 1888-as Ge e ál Ko fe e iát egelőző é tized e . Az 
Úr hírnöke gyakran ostorozta az én-szeretetet, ami egy teljességgel megromlott langymelegségben 

ol a  fájdal asa  ált il á aló á. Kétség eesett e őfeszítéseket té e, hog  segítse , az esedezés 
lángoló üzeneteit küldte hozzánk az 1888-as ko fe e iát egelőző é ek e , hog  a a késztesse 
prédikátorainkat és a épet, hog  fedezzék fel a él , szí ől fakadó Jézus i á ti sze etetet, a i á  
szinte majdnem kiveszett. Keményen küzdött, de bizonyos oknál fogva a könyörgések jobbára süket 

fülekre találtak és eredménytelenek maradtak. 
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Iste  egyszerű gyógyszere egy komoly felekezeti problémára 

 

 Vala i di a ikus üze et, ala i eg sze ű „ige” át tudná törni Laodicea szívét és el tudná 

é i az eg ház ál eg  ö id idő alatt azt, a it Elle  White tö  é tizedes uzgó, lelki szolgálata e  
tudott elvégezni? 

 A válasz: igen. Az Úr terve szerint. Ilyen „igét” küld majd alázatos eszközei által 1888-ban, 

hog  az üze et a késői eső és a ha gos kiáltás kezdete leg e . Jö etelé ek kö ül é ei ige  
sze é ek, ol a  eg sze űek lesz ek, i t a il e  a eleg olt, a i Jó ás szőlőjét elhervasztotta és 

ol a  alázatos, i t a születés a etlehe i sű e . Iste  küldött két fiatal üg ököt a tiszta igazság 
üdítő kép iseleté el. Elle  White el olt agadtat a üze etüktől. Látta, hog  üze etük hog a  
gondoskodott az adventizmus hiányzó lá sze é ől, a ól az i díték ól, a i a tö é eskedés súl os 
„kellene”-jét az apostoli odaadás örömteli késztetésévé alakította át. 

 De a ezető test é ek iatt aló a  felhá o odott, akik e  oltak képesek egé te i: i 
történt, akik elutasítóan viszonyultak hozzá. A két hí ök ől íg  eszélt: 

 A pap ka jai a ette a se se őt Jézust , de e  ett ész e se it és e  é tett se it. 
Iste  e  eszélt hozzá és e  o dta: Ez Iz ael igasztalása. De ihel t Si eo  elépett… 

eglátta a ki si  se se őt a ja ka jai a … Iste  azt o dta eki: Ez Iz ael igasztalása… Volt 
alaki, aki felis e te Őt, e t ol a  állapot a  olt, hog  fel tudta fog i a lelki dolgokat… 

 Ni s kétségü k afelől, hog  az Ú  olt Waggo e  test é el, ahog  teg ap eszélt… 

 A kérdés az: Isten küldte az igazságot? Isten támasztotta ezeket a férfiakat, hogy hirdessék az 

igazságot? Én azt mondom: IGEN. Isten férfiakat küldött, hogy hozzák el nekünk az igazságot. Ami 

nem jutott volna el hozzánk, hacsak Isten nem küldött volna valakit, hogy elhozza ekü k… É  
elfogadom és nem merem többé felemelni a kezem ezek ellen a hírnökök ellen, ahogy Jézus ellen 

se , Akit fel kell is e i hí ökei e … 

 Zavarban voltunk, kétségek gyötörtek, a gyülekezetek készek arra, hogy meghaljanak. De 

most itt azt olvassuk (idézi Jel 18,1-t) (2. kézirat, 1890). 

Mai problémánk 

 

 Eg  é századdal késő  a sze ezet ilágszéles ég ehézkese  gépezeté el úg  tű ik 
sokkal ag o  zű za a t e ed é ez, i t -ben, ha ugyanazt a langymelegséget, a már-már 

halni kész állapotot ki akarjuk küszöbölni. A felekezeti büszkeség és langymelegség sok nemzetben és 

kultú á a  egdö e tő p o lé át utat. To á á az se  e élhető, hog  az idő puszta úlása 
ajd go doskodik g óg sze ől. Talá  ég Iste  tü el e is éget é  e sokára. Az Úr nem tudja 

ö ökké el isel i la g elegségü k kö etkez é eit. Azt o dja, hog  ol a  eteggé tettük Őt, hog  
úgy érzi magát, mint akinek hánynia kell (erre utal az eredeti nyelv Jel 3,16-17-ben). 

 Jele legi, za a a ejtő hel zetü k egé tésé ek kulcsa annak valódi kiértékelésében rejlik: 

mi történt az 1888-as ülésszakon és mindez milyen következményekkel jár. Fel kell ismernünk ennek 

a lelki fo dulat ak a alóságát közösségi jellegü k e  ilágsze te a. A késői eső és a ha gos kiáltás 
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úg  kezdődött közöttü k, i t a sodálatos hatalo  eg sze ű, e  lát á os üze ete. De ezeket a 
felbecsülhetetlen áldásokat kirekesztették, mert „bántalmazták” a Szent Lelket. 

 Hog a  tö té hetett il es i, ezt kell átteki tsük a kö etkező fejezet e . 

 

 

3. Fejezet 
 

A hangos kiáltás eglepetésszerűe  jö  el 

 

 1888-t egelőzőe  az eg ház és ezetése é tizedekig a „felüdülés” idejét várta, amikor majd 

eljö  a ége  á t késői eső. Ez a közöttü k eg ilatkozó dédelgetett á akozás eg  é századdal 
ezelőtt ol a  olt, i t a Messiás ége  á t eljö etele a zsidók között Ke esztelő Já os idejé e . 

 Néhá a  azo a  felis e ték, hog  a késői eső és a ha gos kiáltás elsőso a  az 
e a géliu  ilágosa , tisztá  egé tése lesz. Meglepetéssze űe  é t i ket, a iko  kide ült 
felőle, hogy ez maga a megnövekedett világosság. 

 A föld e dö géssze ű eg ázkódtatását á tuk a „legyetek készen” üzenetével és nem 

készültünk fel a kegyelem kinyilatkoztatásának csendes hangjára, ami pedig a harmadik angyal 

üzenetének valódi mozgatórugója. Természetfeletti e őt e éltü k, a i a ag o  igazság 
elfogadásá ól kell fakadjo . Ez kell e ag ogja a földet di sőséggel. 

 Fe állt a ette etes eszél , hog  a zsidó ezetők talá  el etik, isszautasítják Messiásukat, 
amikor „hírtelen” megjelenik. Éppen il e  eszél  leselkedett eg házu k felelős ezetői e, hog  talá  

ellőzik, el etik a ha gos kiáltást, a iko  éppe  elkezdőd e. Elle  White á  -ben arra 

figyelmeztetett, hogy egy napon néhányan majd képtelenek lesznek felismerni az igazi Szentlelket. 

 Sokan közületek nem képesek felfogni, nem képesek érzékelni az Isten munkáját és 

jele létét. Va ak közöttü k felelős pozí ió a  lé ő fé fiak, akik azt allják, hog  az ol a  hit, i t 
Pálé, Péte é ag  Já osé, égi di atú… és a apság el iselhetetle . Kikiáltották felőle, hog  képtele , 
misztikus és értéktelen az intelligens értelem számára. (BT. 5. kötet, 74. 79- old.) 

 Hamis optimizmus uralkodott („Tudo , hog  soka  ked ezőe  go dolkod ak a jele ől”) és 

eg  e soká a ekö etkező hatal as ostálás a  ezek a ezető u kások alkal atla ak 
találtatnak arra, hogy a válság korszakában a vezetés szerepét betöltsék: Azok, akik intellektusban, 

értelmi képességben és tehetségben bíztak, akkor majd nem állnak a „sorállomány” élére. Nem 

tartottak lépést a világossággal. Isten nem bízza a nyáját olyanokra, akik hitetleneknek bizonyultak. 

Az utolsó ünnepélyes munkában csak néhány nagy ember lesz foglalatos. (BT. 5. kötet, 80. old.). 

 Elle  White a a az idő e teki tett, a iko  az Ú  ajd saját kezé e eszi a ezetést és emberi 

eszközöket támaszt, akikben bízhat: 
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 Amikor olyan odaadó férfiak támadnak, mint Illés és olyan hitük van, mint neki volt, meg 

fogjuk lát i, hog  Iste  ki ilatkoztatja agát szá u k a, ahog  a égi idők sze t e e ei ek 
esetében is tette. Amikor olyan férfiak vannak, akik – miközben elismerik tökéletlenségüket, - a 

legbuzgóbb hittel folyamodnak Istenhez, ahogy Jákob tette, ugyanazokat az eseményeket fogjuk látni 

(BT 4. kötet. 402. old.). 

 Főké t a Ge e ál Ko fe e ia el ökét fig el eztette -ben, hog ha ő és ások e  
ébrednek kötelességük tudatára, nem fogják felismerni Isten munkáját, amikor a harmadik angyal 

hangos kiáltása hallhatóvá válik. Amikor a világosság kijön, hogy beragyogja a földet, ahelyett, hogy 

elfogadnák az Úr segítségét, gúzsba aka ják köt i ű ét, hog  egfelelje  szűklátókö ű 
elképzeléseik ek. Hadd o dja  el eked, hog  az Ú  e e  az utolsó u ká a  ag o  is elté ő 
módon fog munkálkodni, oly módon, ami mindenféle emberi tervezéssel ellentétben áll. A 

munkásokat majd meglepik azok az eg sze ű eszközök, a el eket az Ú  hasz ál i fog, hog  
igazságosságá ak tökéletes ű ét elő ozdítsa. . okt. . BT. p éd. . old. . 

 Ezt a levelet megküldte G.J. Butlernek és S.N. Haskellnek is. Haskell gondosan odafigyelt az 

intésre és egyike volt annak a néhány testvérnek, aki éles elmével felismerte ezt a titokzatos dolgot, 

a i sze ei előtt e t ég e há o  é el ezelőtt. De Butle  és soka  ások e . Az Ú  -ben 

a a ké sze ült, hog  ellőzzö  tapasztalt u kásokat és fiatala , ag  ismeretlen eszközt 

alkalmazzon: 

 Az Úr gyakran munkálkodik ott, ahol a legkevésbé várjuk. Meglep minket, hogy saját 

álasztású eszközei által ilatkoztatja ki hatal át, iköz e  ellőzi azokat a fé fiakat, akik e úg  
tekintünk, mint akiken keresztül a világosság ak jö ie kell… 

 Soka  éppe  azokat az üze eteket etik el, a iket Iste  küld épéhez, ha ezek a ezető 
test é ek e  fogadják el őket… Még ha ala e i ezető test é ü k el is utasíta á a ilágosságot, 
az ajtó akkor is nyitva marad. Az Úr majd tá aszt e e eket, akik a ép ek az e e az idő e 
vonatkozó üzenetet közvetítik. (Evang. szolg. 126. old.). 

 1882-ben ismét ez hangzik felénk: 

 Lehet, hog  siszolatla  és eg általá  e  lesz o zó egjele ésű az eg sze ű ke eszté  
jellem tiszta ragyogásának megnyilvánulása. 

 Illés elvonta Elizeust a szántástól és a felszentelés palástját terítette rá. Ilyen nagy és komoly 

u ká a o atkozó hí ással fo dultak e ezető pozí iót etöltő test é ekhez… ha ezek a fé fiak 
kevesek lettek volna saját szemükben és teljesen az Úrban bíztak volna, azzal tisztelte volna meg 

őket, hog  zászlaját ho dozzák a g őzele e ezető diadal a … 

Az Úr úgy fog munkálkodni napjainkban, ahogyan kevesen feltételezik. Olyan embereket nevel és 

magasztal fel, akiket Lelkének kenetével ta ít, e  pedig a tudo á os i tézetek külsőséges 
nevelésével. (BT.5. köt. 81-82. old.). 

 Ezek az 1882-es izo ságtételek ihletett elő elátás ól ta úskod ak. Ol a  olt, i tha eg  
kis asszo  elő e egí ta ol a  tö té etét. 

 

A küldöttek isteni kiválasztása 
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 Abban a bizonyos 1882-es évben E.J. Waggoner olyan kiképzésen esett át, ami nyilvánvaló 

ódo  a Sze t Lélek külö leges ezetése alatt állott. Előkészült a a, hog  eg  külö leges u ka 
eszköze leg e . Tapasztalatá ól késő  íg  í : 

 A Biblia tényleges ta ul á ozását  é el ezelőtt kezdte  el . Úg  jele t eg 
előtte  K isztus, i t akit té legese  é te  feszítettek ke eszt e. A ag  sáto a , a g ülekezet 
tö ségétől eg  ki sit tá ola  ülte  a Healds u g-ben (California) tartott tábor-összejövetelen egy 

o o gós szo at délutá . Se i elképzelése  se  olt a ól, i ől is fol t az esz e se e. 
Eg etle  igé e, sőt eg etle  te tus a se  e léksze . Eg edül az a adt eg e e , a it látta . 
Hirtelen világosság ragyogott körül engem és a sátor a déli ap ál is ag ogó a  tü dökölt előtte . 
Krisztust láttam a kereszten függeni, mint akit értem feszítettek keresztre. Ebben a pillanatban az 

első pozití  felis e ése  az olt – ami úgy ért engem, mint egy mindent magával ragadó vízáradat – 

hogy Isten szeretett engem és Krisztus értem halt meg. Csak annyi tudatosult bennem, hogy két lény 

van az univerzumban: Isten és én. Akkor tudatosult bennem, világosan láttam és megértettem, hogy 

Krisztusban Isten önmagával békéltette meg a világot. Én voltam az egész ilág, i de  ű é el 
eg ütt. Biztos olta , hog  Pál tapasztalata a Da aszkusz felé ezető úto  e  olt alóságosa , 
mint az enyém. 

 Azonnal eltökéltem, hogy a Bibliát ennek a látomásnak a fényénél fogom tanulmányozni, 

hogy másoknak segíthessek, hogy megértsék ugyanezt az igazságot. Mindig is hittem, hogy a Biblia 

minden egyes részlete (több-ke ese  ele e séggel  ezt a di ső ki ilatkoztatást a egfeszített 
K isztust  kell köz etítse. . ájus . köz etle ül hí tele  halála előtt í ta . 

 Ugyanazokban az 1888-at egelőző é ek e  az Ú  u katá sát is előkészítette. Az igazság 
üzenete A.T. Jones-ra is rátalált, aki közkatona volt az U.S. hadseregében. Bár nem az iskolai nevelés 

„terméke” volt, éjjel-nappal tanulmányokat folytatott és mérhetetlen bibliai és történelmi tudást 

hal ozott fel. S. S Wash u , aki sze él ese  is is e te őt, el o dta, hog  alázatos, uzgó és él -

é zésű e e  olt, aki ek hatásos i ádságai izo ságát adták, hog  is e i az U at. I te jú, . 
jún. 4). 

  A fiatal Jones éles szelle i képességét eleg, eg sze ű, g e eki hit eg e súl ozta ki. E e  
az idő e , a iko  Iste  felhasz álta őt, hatal as olt a p édikálás a  és a sze él es szolgálat a . Az 
1888-at köz etle ül kö ető é ek e  Iste  Lelké ek ko ol  eg ilatkozása űködött rajta keresztül 

azt a különleges szolgálatot is beleértve, amit Washingtonban, az Egyesült Államok szenátusában 

végzett, hogy meghiúsítsa Blair vasárnap-törvény javaslatát. Ez az amerikaiak által élvezett majd egy 

évszázados vallásszabadság valójában az el nem ismert, meg nem becsült Jones és Waggoner 

hatéko  e őfeszítésé ek a hag atéka, akik sze eszálltak ko uk allási tü el etle ségé el. 

 Iste  Lelke té legese  előkészítette ezt a két fiatale e t, hog  kü tölje a a adék 
egyháznak és magának a világnak a régóta várt hangos kiáltás „kezdetét”: 

 Az Úr nagy irgalmában a legdrágább üzenetet küldte népének Jones és Waggoner testvérek 

által. Ez az üzenet a leghatékonyabban kell a világ elé tárja a felemelt Megváltót, az egész világ 

ű éé t hozott áldozatot… Iste  azt adta hí ökei ek, a i e épé ek szüksége olt. . BT. p éd. 
91. 95. old.). 
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 Az 1888-at kö ető ol  é e  át Elle  White g ak a  eszélt úg  e ől a két fiatale e ől, 
mint az „Ú  hí ökei ől” és ol a  sza akkal hitelesítette őket, a ilyeneket soha senki másra nem 

o dott. A tőle szá azó il e  jellegű állítások szá a  és  között ozog. -ben azt 

mondta: 

 Tételezzük fel, hog  kitö löd azt a izo ságtételt, a i az el últ két é  so á  ke ült elő, és 
Krisztus igazságosságát hirdette. Kire mutathatsz, ki hozta ezt a különleges világosságot a népnek? 

(RH. 1892. márc. 18). 

 1888-ban azt mondta: 

 Iste  feltá ja az iste i úto  kijelölt fé fiak előtt az igazság d ágakö eit, a el ek a i idő k e 
szólnak (8/a kézirat, 1888. A.V. Olson, Válságo  át a g őzele ig, . old. – ezentúl Olson). 

 Az üzenet, amit A.T. Jones és E.J. Waggoner közvetített számunkra, az Úrnak a Laodiceai 

gyülekezethez intézett üzenete volt (S.24. levél. 1892). 

 A iko  Elle  White előszö  hallotta Waggo e  üze etét, azonnal megértette valódi 

jele tőségét. Ez az eg ház és a ilág észé e adott külö leges ki ilatkoztatás üze ete olt: 

 Megké dezték tőle , i a éle é e  a ilágosság ól, a it ez a két fé fi hi det? Nos, 
ugyanezt hirdettem nektek magam is az elmúlt harmincöt év folyamán – K isztus szeplőtele  
szépségét. Ezt igyekszem elétek tárni. Amikor Minneapolisban Waggoner testvér kifejtette ezeket a 

go dolatokat, ez olt az első ilágos ta ítás e ől a té á ól, a it e e i ajkak ól hallotta , ki é e a 
férjem és a köztem lefolytatott beszélgetéseket. Azt mondtam magamban, hogy én azért látom ezt 

ol a  ilágosa , e t Iste  egjele tette eke  láto ás a , ők az üze et ek elle álló test é ek  
pedig azért nem képesek így szemlélni, mert nem jelentetett ki nekik úgy, mint nekem, úgyhogy 

amikor valaki más képviseli azt, szívem minden rezdülése „ámen”-t mondott rá. (5. sz. kézirat. 1889.). 

 Modern szóhasználattal élve, megértette, hogy az üzenet egy áttétel, ami a motortól a 

hajtott ke ekekhez to á ítja az e őt. „45 éve” túráztatja a oto t, de az e ő, a i a a hi atott, hog  
célba vigye az evangéliumi megbízatást, még nem kapcsolódott össze vele. Megértette tehát, hogy az 

új üze et, a i a égit kiegészítette, hog a  készíti elő e e zedék épét alóságosa  az Ú  
eljövetelére. Nem csoda, hogy boldog volt! 

 

Hogyan történt, hogy nem ismerték fel a hangos kiáltást? 

 

 Már egészen korán, 1890. ápr. 1-én – ahogy egyre inkább megértette – Jelenések könyve 18. 

fejezetének nyelvezetét alkalmazta az üzenetre: 

 Néhányan írtak nekem, akik azt kérdezgették, vajon a hit általi megigazulás üzenete (1888) a 

harmadik angyal üzenete. Én pedig azt feleltem: Ez a harmadik angyal üzenete a valóságban. A 

próféta kijelenti: „Ezek utá  látta  a ásik a g alt, aki alájött a e ől, aki ek ag  hatal a volt 

és a földet e ag ogta di sősége” (Jel 18,1). (1890. ápr. 1.). 

 1892- e Elle  White késze  állt a a, hog  eg é tel űe  kijele tse, hog  az üze et a ége  
várt hangos kiáltás kezdete volt. 
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 A ha adik a g al ha gos kiáltása á  egkezdődött K isztus, a ű t eg o sátó Meg áltó 
igazságá ak ki ilatkoztatásá a . Ez a az a g al ilágosságá ak kezdete, aki ek di sősége ajd 
beragyogja az egész földet (RH. 1892. nov. 22.). 

 Figyeljük csak meg, hogy az angyal munkájának „kezdete” az üzenet volt, nem pedig annak 

feltételezett elfogadása a ezetés ag  a ép észé ől. Késő  ajd lát i fogjuk, hog  e ek alósága 
hog a  lesz hatal as jele tőségű é a álság idejé . 

 Butle  test é , az eg ház leg ag o  felelősséget ho dozó tisztség iselője olt a legelső a 
hangos kiáltás drága igazsága iránti ellenállásban. Alig néhányan voltak csak készek lelkileg 

felülemelkedni negatív befolyásán. A hangos kiáltással szemben tanúsított vak ellenállásában, az 

1885. okt. 1.-én neki küldött ihletett figyelmeztetés tragikus beteljesedését szemlélhetjük (v.ö. BT. 

préd. 300. old.). 

 Vannak néhányan, akik azt szeretnék, hogy szülessen azonnali döntés a fennálló 

vitakérdésben. Melyik a helyes nézet? Minthogy ez Butler testvért is kielégítené, - azt tanácsolják - 

hogy ezt a kérdést azonnal el kellene intézzék. De felkészültek-e az elmék egy ilyen döntésre? Nem 

tud á  sze tesíte i ezt az eljá ást… Ne  készültek fel a a, hog  izto ságos dö téseket hozza ak… 

 Semmi okát nem látom az efféle érzelmi állapot létrejöttének, mint ami ezen az 

összejövetelen megnyilvánult (1888. Minneapolis). A battle creeki-i el ökötöktől szá azó üze etek 
csak arra valók, hogy felizgassanak titeket, hogy határozott álláspontot foglaljatok el. De 

fig el eztetlek e eteket, ehog  egteg étek… Felizgatott érzelmek elhamarkodott 

megnyilatkozásokhoz vezetnek (15. kézirat, 1888. Olson, 295. old.). 

 Sohasem tudom elfelejteni azt a tapasztalatot, amire Minneapolisban tettem szert, sem 

azokat a dolgokat, amiket Isten akkor nyilatkoztatott ki részemre arról a lélek ől, a i az e e eket 
irányította, uralta a kimondott szavakat, a véghezvitt tetteket gonosz hatalmaknak 

e gedel esked e… Eze  az összejö etele  eg  ásik lélek u alta, ösztö özte őket, és e  tudták, 
hogy Isten küldte ezeket a fiatal férfiakat, hogy különleges üzenetet hordozzanak, amit gúnyolódással 

és eg etéssel kezeltek és e  is e ték fel azt se , hog  a e  é tel es lé ei fig elik őket. 
Tudom, hogy ott akkor az Isten Lelkét megsértették (24. kézirat, 1892.). 

 Így tett ennek az egyháznak a vezetése, miközben dédelgette a várakozást, hogy a régen várt 

ha gos kiáltás a  ajd igazolást e  a ilág előtt. A alóság a  pedig a keg ele  lelké ek elle é e 
cselekedett és megvetette igazságának gazdagságát.  

 Hadd tegyük világossá, hogy a Szent Lélek megsé tésé ek ez a ű e azé t e  tette 
egátalkodottá az eg ház testületi ag át a eg o sáthatatla  ű e . Az ősi zsidók Sze t Lélek 

elleni vétke abban állt, hogy munkáját Sátánnak tulajdonították (Mk 3,22-30). Arról nem olvasunk 

sehol, hogy testvéreink az 1888-as időszak a  il e  esszi e e tek ol a, á á  talá  éhá  
sze él  íg  selekedett. Megsé te i a Sze t Lelket eglehetőse  ossz dolog . Elle  White to á a 
is szolgálta ezt az egyházat egészen 1915-ben bekövetkezett haláláig. Kifejezésre juttatta hitét, hogy 

a megbocsátás lehetséges, és hogy problémánkra a megoldás nem a felekezeti széthullás, vagy az 

eg ház elhag ása, ha e  a felekezeti ű á at és a Sze t Lélekkel aló eg ékélés. 

 

A két hírnök úgy nevezett „hibái” nem szolgálnak mentségül üzenetük 

elvetésére 
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 Az Isten kijelölt megbízottai által küldött világosság elvetése mindig megbocsáthatatlan. Nem 

a i dolgu k, hog  e e  a késői idő e  hi át ke essü k, supá  a té eket fig elhetjük eg. A 
ilágossággal sze eszegülő test é ek ko ol a  úgy gondolták, hogy helyesen cselekszenek, mert az 

Ú  által alkal azott eszközök hi ásak ak látszottak. Az Ú  a szokásostól elté ő ódo  u kálkodott 
és ez eglepte a test é eket. Elle  White jö ő időt hasz ál a í ta le, hog  i tö té t, hog  a jele e  
lejátszódó eseményeket lefesse. 

 A ak a hatalo ak a eg ilatkozásá a , a i di sőségé el e ag ogja a földet, sak 
valami olyat vesznek észre, amit vakságukban veszélyesnek vélnek, valami olyat, ami felkelti 

félelmüket és össze akarnak fogni ellene. Szembe fognak szállni a munkával, mert az Úr nem 

elvárásaik és elképzeléseik szerint munkálkodik (RH. Külön kiadás, 1890. dec. 23.). 

 Korábban hajszálpontosan rámutatott a testvérek saját lelkében található akadályra. Együtt 

érezhetünk velük, mert a próba nagyon szigorú volt: 

 Nos, azt akarom, legyetek óvatosak mindnyájan, hogy milyen álláspontot foglaltok el. Vajon a 

hitetle ség felhői e u kolóztok, e t egláttatok eg  szót ag  eg  pa á i hi át, - ami becsúszhat 

– és a ól ítélitek eg őket Jo es és Waggo e … Meg kell fig eljétek, ajo  az Ú  u kálkodik-e 

általuk, és ha igen, akkor viszont el kell ismerjétek, hogy az Isten Lelke az, Aki megnyilatkozott 

bennük. Ha viszont úgy döntötök, hogy ellenálltok Neki, akkor éppen úgy fogtok cselekedni, ahogy a 

zsidók tették. (Prédikáció, 1890. márc. 9. – 2. kézirat 1890.). 

 Az időse , tapasztalt test é eket sé tette a ak a lát á a, ahog  Elle  White hatá ozotta  
támogatta ezt a két viszonylag fiatal, ismeretlen embert – gyakorlatilag az egész munkáskar 

ellenében. A.G. Da iells test é  késő  azt o dta, hog  „majdnem egyedül kellett állnia szinte az 

egész Generál Konferencia ellenében” (A prófétaság nálunk lakozó ajándéka, 369.old.). Robert Olson 

az 1986-os Rio de Janeiroban megtartott évi tanácsülésen arról számolt be, hogy „nyíltan dacoltak 

Ellen White-tal az 1888-as ülése  Ad e tist Re ie , . okt. . Ha ez igaz, akko  úg  tű ik, Iste  
ellőzte a ezető test é eket. Ez pedig za a a ejtő. 

 Akiket Isten üzenettel küldött, csupán emberek voltak, de milyen üzenetet hordoztak? Van 

áto ságod elfo dul i tőle, ag  e  tulajdo ítasz jele tőséget eki, e t Iste  e  tá g alta eg 
veled, mit szeretnél jobban? (RH. 1890. dec. 27). 

 Iste  alkal at adott ektek, hog  felfeg e kezette  segítségé e siessetek… Vajo  
felkészültetek-e? Csendben ültetek, mit-sem tettetek. Engedtétek, hogy az Úr szava földre hulljon, az 

Úr tehát olyan embereket fogadott, akik még fiúk voltak, amikor ti már az üzenet frontvonalát 

tartottátok. Nekik adta az üzenetet és azt a munkát, amit ti nem állaltatok agatok a… K itizál i 
fogtok? Mondjátok-e: ki ozdul ak hel ük ől? Mégse  töltöttétek e azt a hel et, a el ek 

etöltésé e Iste  ost elhí ta őket. BT. p éd. . old. . 

 Az e e i te észet ol a , a il e . Az elle kezők ajd ke es ek éhá  fogódzópontot, 

hogy kételyeikkel beléjük kapaszkodjanak. Az a tény, hogy az Úr hírnökei „csupán” emberek, úgy 

tű ik, hog  ezt a szükségletet táplálja. 

 Akiket Iste  üze ettel ízott eg, azok is sak e e ek… Néhá a  elfo dultak K isztus 
igazságosságának üze etétől, hog  az e e eket í álgassák. RH. . de . . . 
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 A felelős állásokat etöltő test é ekhez szól a Elle  White egké dezte: „Meddig g űlölitek 
és vetítek meg Isten igazságosságának hírnökeit?” (BT. préd. 96. old.). 

 Megbecsült felekezeti sze zői k eg ike kísé letet tesz a a, hog  e utassa, hog  az -as 

ellenállás indokolható. Figyeljük meg, mennyire kihangsúlyozza Jones és Waggoner „hibáit” és 

ká hoztatja őket, hog  ők okozták üze etük elutasítását. Ezzel alójá a  az -as előítéletet 
konzerválja, az óránkat pedig száz évvel visszaállítja: 

 Ne sak hí tele  te észetű olt Jo es , de a eszéd és eljá ás ód te é  is ked elte az 
eg ediséget. … éha féktele  és feg el ezetle  olt, és éppe  íg  adott okot a eheztelés e… 

 (Jones és Waggoner) felkiáltott: „Krisztus a minden” bizonyságát adták, hogy nem voltak 

teljesen megszenteltek. (Nem becsületes módon idézi Ellen White-t, mint aki támogatja azt az 

elgondolást, hogy Jones és Waggoner viszálykodó lelkületével hozzájárult a minneapolisi konferencia 

rettenetes tapasztalatához). 

 Szi te kizá ólag a hit e összpo tosítottak, i t a eg áltás a  jele lé ő té ező e… és e  
voltak hajlandók figyelembe venni a másik oldalt is. Nem voltak teljesen hiba nélkül valók. Önteltek 

voltak és fennhéjázók. 

 Ne  utatták e azt a sze etetet és alázatosságot, a it a hit általi egigazulás köz etít… 
Jo es és Waggo e  szélsőséges ta ításai azok ak a isztikus egfogal azásai a  is egfig elhetők, 
akik a hitet i de é, a selekedeteket pedig se i é teszik… Tökéletle  sato ák oltak… Ahog  
a vitára visszatekintünk, észrevesszük, hogy inkább bizonyos egyének (Jones és Waggoner) keltette 

iszál kodás okozta a p o lé át, i t a hitel ek e  jele tkező külö özőségek A.W. Spaldi g, A 
sereg vezérei, 591-602. old.). 

 Ez a egatí  i ősítése azok ak a fé fiak ak, akiket az ihletés az Ú  hí ökei ek e ez. 
Miközben tényleg „csak emberek” voltak, nehéz megérteni, miért kell az Úrnak ilyen különleges 

munkára olyan embereket választani, akik ugyanolyan „tökéletlen csatornák” megszenteletlenek 

voltak (másokkal összehasonlítva). Éppen olyan „neheztelést, „rosszakaratot” kiváltó emberek, 

keg etle ek és isztikusak oltak. Az Ú  i tózik az ö igazságú, iszál kodó lelkülettől. De Jo es ak és 
Waggonernek az 1888-as korszakban nem ilyen volt a lelkülete. 

 Miközben igaz, hogy Ellen White megdorgálta A.T. Jones-t, mert pillanatnyilag túl éles hangot 

ütött meg Uriah Smith-tel sze e  az elő ülésszako  a tíz sza ól szóló itá a , i dazo által a két 
atyafi védelmére kelt, akik keresztények és úriemberek voltak. Arra is hivatkozott, hogy az ellenálló 

testvérek túlnyomó többsége sem bizonyíték a „mennyei megbízatás” mellett. 

 Vannak olyan modern íróink is, akik Jones-t és Waggonert éppen olyan bírálgató 

kifejezésekkel jellemzik, mint 1888-as ellenfeleik. De a két hírnök Ellen White korlátlan és feltétlen 

támogatását és jóváhagyását élvezte. Igaz, hogy ez az 1888-as ko szakot kö etőe  égül is egszű t, 
hisze  el izo tala odtak, otladoztak és elté el edtek. Valószí űleg ez az oka annak, hogy modern 

í ói k  t agédiájáé t őket aka ják hi áztat i. De hel tele ül ítélik eg a té eket. 

 Ellen White megjövendölte, hogy ez a tragikus fejlemény bekövetkezik, ha tovább folytatódik 

az üzenetük iránti ellenállás. Mindazonáltal hozzátette, hog  késő i kuda uk, ukásuk 
semmiképpen sem érvényteleníti üzenetüket és 1888 és 1896 között végzett szolgálatukat. Ebben az 

időpe iódus a  jó áhag ását, tá ogatását él ezték Lásd a . fejezetet . Ha i is k itizáljuk ezeket a 
„hírnököket” a hangos kiáltás kezdetének idejében, annyit jelent, minthogy jóváhagyjuk kortárs 
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elle feleik ádjait. Logikailag ez igazolja a ak a külö leges, e ől szá azó áldás ak az 
elvetését is. Bámulatos, hogy száz év elteltével még mindig kényszerítve érezzük magunkat, hogy 

saját hitetlenségünk következményeiért az Úr különleges hírnökeit hibáztassuk. 

 Ellen White- ak Jo es ól és Waggo e ől ag o  is az olt a éle é e, hog  igazi 
keresztény lelkületet tanúsítottak az 1888-as konferencia alatt és után (Kortárs szemtanúk 

beszámolói is alátámasztják állásfoglalását): 

 Dokto  Waggo e  ílt, e sületes, őszi te ódo  szólt hozzá k. Eg  dolog a  izo os 
ag ok. Mi t ke eszté ek ek, i s jogotok hel t ad i az elle ségeskedés, osszi dulat és előítélet 

é zései ek… D . Waggo e  i á t, aki ézetét eg sze ű, ílt, e sületes ódo  tá ta fel, ahog  eg  
ke eszté hez illik… Hisze , hog  ézeteit teki t e tökéletese  e sületes, és é  tisztelet e  ta to  
érzéseit és mindaddig bízom benne, mint keresztény testvéremben, amíg bizonyíték nincs arra, hogy 

erre méltatlan. A tény, hogy becsületes módon fenntart bizonyos, Szentírásból vett nézeteket, nem 

ok a a, hog  úg  á ju k ele, i t eg  ű öző el, eg  eszél es e e el és e teg ük ki 
igazságtalan kritikának se. (15. kézirat, 1888. Olson, 294. old.). 

 Eg  fiatal p édikáto , aki a Waggo e  i á ti előítélettel egte helt el é el jött a i eapolisi 
eg üttlét e, feljeg zései e  á k ö ökítette e o ásait a ól a lelkület ől, a it Waggo e  
tanúsított: 

 Mi el hatá ozott előítélettel viseltettem Butler testvér javára és E.J. Waggoner ellen, 

előítélettől te hes go dolatokkal e te  el e e a ko fe e iá a… 

 Ceruzával és jegyzetfüzettel kezemben figyeltem az eretnekségre és kész voltam arra, hogy 

észrevegyen a tévedéseket és hibákat találjak i da a , a it sak előte jesztettek. Ahog  
Waggo e  test é  elkezdte o da i alóját, ag o  elté ő ek látszott i dattól, a it ke este . 
Második előadásá ak égé e kész olta  a a, hog  ege gedje : e sületes aka  le i és 
előadás ódja se  utatott semmiféle vitatkozó lelkületet és arról az ellenállásról sem szólt semmit, 

a it elő e látott. Előadás ódja és a tiszta e a géliu , a it kép iselt, e soká a eg áltoztatta 
go dolkodáso at és iselkedése et, és az igazság leg uzgó  hallgatójá á lette … Waggoner 

test é  eg edik ag  ötödik előadásá ak a égé e á  leg őzött, leszelídült, ű á ó ű ös 
olta … Miutá  Waggo e  test é  tize eg  ta ul á ól álló so ozatát efejezte, a so ozat 
efol ása sokat el ett a itatkozó lelkület ől… C. Re olds, Az 1888-ban, Minneapolisban megtartott 

Generál Konferencián szerzett tapasztalatok, E.G. White hagyaték, D. adta. 189.). 

 Még Ellen White is védelmezte a fiatal hírnökök merész tanítását és látszólag 

tekintélyromboló lelkületét: 

 Férfiak jönnek Illés lelkével és erejével, hogy utat készítsenek az Úr Jézus Krisztus második 

adventjének. Az a munkájuk, hogy a görbe dolgokat egyenessé tegyék. Néhány dolgot le kell 

rombolni, néhányat pedig fel kell építeni (15. kézirat, 1888. Olson. 300. old.). 

 Egyetlen lélek se panaszkodjon Isten szolgáira, akik mennyei üzenettel jöttek hozzájuk. Ne 

keressetek bennük hibát, mondván: „Nagyon határozottak, kemény beszédeket szólnak, de vajon 

nem szükséges-e? Isten majd belecsendíti a hallgatók fülét, ha nem fogadják el szavát, vagy 

üze etét… 

 Lelkészek, ne hozzatok szégyent Istenetekre, ne szomorítsátok meg Szent Lelkét, hogy hátat 

fordítotok azok útjának és eljárásának, akiket kiválaszt. Isten ismeri a jellemet, látja választottai 
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kedélyét, vérmérsékletét. Tudja, hogy csak komoly, szilá d, eltökélt é zel ű fé fiak látják ezt a ű et 
teljes fontosságában. Bizonyságtételeik pedig olyan szilárdak és határozottak lesznek, hogy áttörik 

Sátán gátjait és akadályait (BT. préd. 410- 412. 413. old.). 

 Egy modern történész a csiszolatlan és feltételezhetőe  í ástudatla  A.T. Jo est úg  jelle zi, 
mint egy „lompos járású, faragatlan magatartású, gesztikuláló, toronymagas, szögletes embert” 

Spaldi g, i. . . old. . White ettől egésze  elté ő álláspo to  a : 

 Vannak keresztény munkások, akik ne  e tek főiskolai oktatást és e  iztosíthatták ezt 
az elő t észük e, de Iste  izo ságát adta, hog  Ő álasztotta őket… Ő tette Vele 
eg ütt u kálkodó hatéko  u katá sakká. Lelkületük ta ítható. É zik Iste től aló függőségüket és 
a Szent Lélek van elük, hog  g e geségeike  segítse … Ha gjá a  K isztus ha gjá ak isszha gja 
hallható. N il á aló, hog  Iste el já , hog  Jézussal olt és Tőle ta ult. Ő itte e az igazságot a 
lélek első sze tél é e, ez pedig észé e élő alóság. Az igazságot lélek ek és e ő ek 

eg utatásá a  te jeszti elő. A ép hallja az ö ö teli ha got, Iste  szól szí ükhöz az Ő szolgálatá a 
odasze telt eszközökö  ke esztül… Való a  ékesszóló á álik. Buzgó és ko ol . Azok pedig, akiké t 

u kálkodik, sze etik…. Hi áit eg o sátják és elfelejtik. Hallgatói nem lesznek gyengék és 

képmutatók, hanem köszönetet mondanak és hálásak lesznek Istennek a kegyelem üzeneteiért, amit 

szolgája által küldött… 

Az elle kezők képzeletük ag ító ü ege alá ta thatják a kifogásolható, kelle etle  pa á yi részecskét 

addig, amíg az atom akkorának nem látszik, mint maga a világ, a menny drága világosságát pedig 

kizá ják teki tetük elől… Mié t foglalkoztok ol  sokat azzal, a i talá  kifogásolható ak látszik 
előttetek a hí ökök e , és ié t söp itek fél e azokat a bizonyítékokat, amiket Isten adott azért, 

hogy az igazságra vonatkozó gondolkodásmódot kiegyensúlyozza? (Keresztény nevelés, 1893. FE. 

242. 243. old. RH. 1893. ápr. 18.). 

 Maga Ellen White tapasztalatának és korának kijáró teljes tiszteletével, és mint az Úr hírnöke 

magasztos helyzetének tudatában, megtiszteltetésnek tartotta, hogy támogassa Jones és Waggoner 

munkáját: 

 Hel ől-helyre utaztam, összejövetelekre jártam, ahol Krisztus igazságosságának üzenetét 

p édikálták. Előjogo ak ta totta , hog  testvéreim oldalára álljak és bizonyságot tegyek az erre az 

idő e szóló üze et ellett. RH. . á . . . 

 

Az üzenet elvetésének valódi oka 

 

 Amint újraolvassuk az 1888 utáni évekre küldött ihletett üzeneteket, sürgetve az üzenet 

elfogadását – nem vagyu k képesek egé te i, ha sak felszí ese  ol assuk őket – miért jártak ezek 

az üzenetek kudarccal. Mi is elkövettük azt a tévedést, hogy azt feltételeztük: testvéreink valóban 

eljutottak oda, hogy teljes szívvel elfogadják. 

 Nem szabad figyelmen kívül hagyni egy fontos tényt. Hogyan fogadhatja el valaki az Isten 

küldötte üze etet, iköz e  g űlöli, eg eti a hí ököket, akiket Iste  felhasz ált? „Csak emberek” 

voltak. Határozottak és bátrak és sajnos az atyafiak presztízse és békessége ellenére nekik volt igazuk. 

Ez pedig az Ú  sza adulásuk a küldött álasztott eszközei ől a ot á kozás éltá láit és ű akokat 
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csinált a fennálló, uralkodó hitetlenség miatt. Az, amit az Úr élet illatának szánt, halál illata lett 

halál a. Az, a it Iste  ű e efejezésé e küldött, a hosszú késlekedés kezdetévé lett. 

 Az üzenet elfogadása túl nagy megalázkodást igényelt. Hallgatólagosan arra a 

következtetésre jutottak, hogy Isten valamiképpen elégedetlen azok lelki állapotával, akik alkalmas 

sato ák oltak a e ől szá azó különleges igazság közvetítésére. Figyeljük meg Ellen White a 

probléma lényegére vonatkozó analízisét: 

 Ha e gedik, hog  a Mi eapolis a  fel ag ogó ilágosság suga ai egg őző hatal á al 
fáradozzanak azokért, akik ellenálltak a világosságnak, ha mindnyájan engedtek volna útjainak és 

alárendelték volna akaratukat Isten Lelkének, a leggazdagabb áldásokban részesültek volna, az 

elle ség ek salódást okoztak ol a és egg őződésük i á t hűséges e e ekké t állhattak ol a 
meg. Gazdag tapasztalatban lett volna részük, de az én azt mondta: NEM. Az én nem engedte magát 

szétzúzni, az én küzdött a hatalomért és minden egyes lélek újra megpróbáltatik azon a ponton, ahol 

akko  kuda ot allott… Az é  és a sze edél  g űlöletes jelle tulajdo ságokat fejleszt. . le él. 

1892.). 

 Soka  g űlölettel iseltet ek azok i á t, akiket Iste  külö leges üze ettel ízott eg, hog  a 
világnak közvetítsék. Ezt a sátáni munkájukat Minneapolisban kezdték el. Utóbb, amikor látták és 

érezték a Szent Lélek megnyilatkozásait, ami bizonyította, hog  ez az üze et Iste től szá azik, a ál 
i ká  egg űlölték, e t izo ság olt elle ük. BT. p éd. . . . . 

 A Sze t Lélek azo a  idő ől-idő e saját álasztott eszközei által ilatkoztatja ki az igazságot 
és nincs ember, nincs olyan pap, ag  főe e , aki ek joga ol a azt o da i: „Ne tárd a 

nyilvánosság elé nézeteidet, mert én nem hiszek bennük!” Ez a csodálatos én annyira felbátorodik, 

hogy tiltja a Szent Lélek tanításait (BT. préd. 1896). 

 Az ellenállók nem hallották meg és megérteni sem fogják. Miért? Nehogy meg kelljen térniük 

és el kell ismerjék, hogy elgondolásaik nem voltak helyesek. Túl büszkék voltak ahhoz, hogy ezt 

megtegyék és ezért továbbra is visszautasították Isten tanácsának és világosságának bizonyítékait, 

amelyeket kaptak… Ez az a te ület, ahol éhá  ezető test é ü k ost halad. . kézi at, . 

 Ahog  a últ a  is, a p óféta igazságot feltá ó ele zése e  olt hízelgő és e  olt 
szívesen fogadott. De részünkre ma jó hír a valósággal való szembenézés. 

 A szilá d kősziklá a sak akko  hel ezhetjük lá ai kat, ha hajla dók ag u k sze e éz i a 
teljes igazsággal. Eljött az ideje annak, hogy megtegyük és senki sem állíthatja vissza az órát. 

 

Ki volt az a „néhány”? 

 

 Figyeljük meg a kifejezést: „Néhá  ezető testvérünk elvetette Isten tanácsát.” Lehetséges 

megismerni az igazságot arra vonatkozóan, hogy a „néhány” milyen arányra utal? 

 Hat é el késő  Elle  White eg  általá os egjelöléssel azo osította azokat, akik 
visszautasították az üzenetet. A „néhány” vezető k tö ségüket teki t e, a leg efol ásosa  
at afiak oltak: A ilágosságot, a el  di sőségé el e kell ag ogja a földet, isszautasították és saját 

ezető test é ei k selekedete fol tá  Iste  ag  é ték e  tá ol ta totta a ilágtól” (96. levél, 
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1896., Válogatott üzenetek, 235. old.). Kivétel nélkül, következetesen „saját ezető test é ei kkel 
azonosította azokat, akik visszautasították a világosságot. „Sokan” elvetették és csak „néhányan” 

fogadták el (Lásd a 4. fejezetet!). 

 1888 példázata mai helyzetünket is megvilágítja:  

 A zsidók isszautasították K isztust, e t e  á akozásuk ak egfelelőe  jött el... 

 Ez a veszély leselkedik a gyülekezetre, nevezetesen, hogy ha halandó emberek ötletei szabják 

meg a Szent Lélek útját, hogyan jöjjön el. Noha nem voltak tudatában, néhányan mégis így tettek. A 

Lélek ek pedig el kell jö ie, de e  azé t, hog  e e eket di sőítse , ag  té es el életeket 
tá ogasso , ha e  hog  egfeddje a ilágot ű , igazság és ítélet teki teté e , ezé t soka  
elfo dul ak tőle. BT. préd. 64. 65. 1896.). 

 Az 1888-as üze et il á aló ódo  jó al tö  olt eg  ellőzött ta tétel puszta 
új aha gsúl ozásá ál. A ko fe e iá a eljött küldöttek á atla ul sze től-szembe találták magukat 

Krisztussal, amikor üzenetével szembesültek. „Mi a hit általi megigazulás?” „Isten munkája, ami az 

e e  di sőségét po a dö ti” (Krp. 104. old.). A konfrontáció lelkük porba alázását is magába 

foglalta, e e pedig e  oltak felkészül e. Rosszul iszo ultak ahhoz, hog  a ű á at kö ei 
peregjenek arcukról. 

 Amikor visszatekintünk, megláthatjuk Krisztus szeretetét, ami megolvasztja a szíveket és a 

hi atásos kle ikusi üszkeséget. Meg á o osodtak a sike től és a szí  egalázkodása ot á kő é 
lett. 

 Talán még ma is ez a mi problémánk? 

 

4. Fejezet 
 

Elfogadás vagy elutasítás: 

Élesebb fókuszpontban a kutatás 

 

 Akár elfogadták az 1888-as üzenetet, akár visszautasították: ez több akadémikus 

itaké dés él. A e i e lehetetle  az e a géliu ot a ke eszt tö té etétől el álaszta i, éppe  
annyira nem lehet az 1888-as üzenetet anélkül megbecsülni, hogy látnánk történelmének igazságát. 

Nem érthetjük meg pontosan jelenlegi, Krisztussal való testületi kapcsolatunkat sem, ha nem értjük 

eg a ak alóságát. A zű za a  eszél es, e t jól is e t té , hog  a ép, a el ik e  ismeri 

történelmét, arra kárhoztatja magát, hogy megismételje, és talán már így is tesz. 

 Ellen White történelmi beszámolója világos, és aligha lehet félreérteni. Mindazonáltal az 

eg ik sze ző úg  utatja e a tö té el i izo ítékokat, hog  kö e  fél e lehet őket é te i: 

 Gyakran vitatják a kérdést? „Mi történt az 1888-as minneapolisi Generál Konferenciát 

kö etőe ? Elfogadta-e vagy elvetette-e az egyház a megváltás evangéliumára helyezett új hangsúlyt? 
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Ha valaki azoknak az éveknek a feljegyzéseit tanulmányozza, hogy bizonyítékot keressen arra, hogy 

elfogadták-e, megtalálhatja, amit keres.” N.F. Pease, A eg e tő hit, . old. . 

 A fontos kérdés azonban nem az, hogy az egyház elfogadta-e az üzenetet. Ellen White azt 

állítja, hogy „Sátánnak sikerült nagy mé ték e  elzá ia épü ktől” (v.ö. Válogatott üzenetek, 234. 

. old. . . Az eg ház ak sohase  olt il e  ked ező alkal a, hog  sű és-csavarástól és 

szembenállástól mentesen szemlélje. A kérdés az: vajon a vezetés elfogadta-e? Elle  White őszi té  
beszél e ől. Bizo ságtétele jele aló igazság, lelki álláspo tot leplez le a is. 

 A világszéles H.N. Adventista Egyháznak tekintélyes kiadványok tanították, hogy a vezetés 

túlnyomó többsége elfogadta az 1888-as üzenetet abban a nemzedékben és mindig is az egyház 

biztos tantételbeli tulajdonában volt. Ez a „gazdag vagyok és meggazdagodtam” féle feltételezés. 

Rö ide  fogal az a, a hi atalos ézet a kö etkező: 

 A h.n. adventista munkások és a laikus tagság közkatonái elfogadták az (1888) 

előte jesztéseket Mi eapolis a  és áldást e tek. Bizo os ezető e e ek azo a  elle álltak 
ennek a tanításnak (az újravizsgált 1888 kéziratának további értékelése, Generál Konferencia, 1958. 

szeptember 11). 

 Egy tekintélyes kötetet, - ami már megjelenésekor két Generál Konferencia-i elnök 

jóváhagyását élvezte – „kb. hatvanan olvasták el legtehetségesebb tudósaink közül, kritikus 

alapállás ól… Kétségtele , hog  tö té el ü k e  eg etle  kötet ek se  olt il e  kiadást egelőző 
támogatásban része” (8. old.). Ez a könyv arról tájékoztat bennünket, hogy az üzenet iránt tanúsított 

ellenállás szinte jelentéktelen volt, mert végül az 1888-as ülésre küldött delegátusok közül tíznél is 

ke ese e  etették el, ag  ítélték eg ked ezőtle ül az üze etet. Ez a eghökke tő ézet 
közelebbi figyelmet igényel, mert ha ez igaz, akkor el kell higgyük 

 A ádat, isze i t a hit általi igazság ta ítását a felekezet ag  legalá is a ak ezetősége 
1888- a  el etette, a ko fe e iá  sze él ese  jele lé ők áfolták eg. Ez e  hel tálló és 
támogatható feltételezés. Eg sze űe  tö té el ileg e  igaz… Néhá  ezető test é  a ilágosság és 
az áldás útjá a állt, de a ezetők, i t sopo t sohase  utasították issza a hit általi igazság i liai 
tantételét (Elhívott mozgalom, 266. old. 1971.). 

 Az 1888-as minneapolisi Generál Konferencián regisztrált kb. kilencven delegátusból, húsznál 

is kevesebben voltak – kö etkezésképpe  ég a észt e ők eg  eg edét se  tették ki - azok, akik 

igazá  ha a  álltak az üze ettel… 

 Ezek többsége, akik ellene álltak, bű allo ást is tett és ettől kezd e e  elle keztek 
tö é… Csak a aka s elle állók. A askalaposok ki si  agja állt to á a is elle … 

 A „néhány”, aki elvetette, húsznál is kevesebbnek bizonyult a több, mint kilencvenhez képest. 

Ennek alig egy negyede olt. Olso  sze i t a húsz elle álló tö sége is eg allotta ű ét, és ettől 
kezdve már nem álltak ellen, hanem elfogadták az üzenetet (u.o. 367-369. old.). 

 Ez a könyv továbbá arról tájékoztat bennünket, hogy az üzenetet 1888- a  elsőké t az 
egyház vezetése fogadta el: 

 A felekezet, mint egész, különösképpen annak vezetése nem utasította vissza sem a hit általi 

megigazulás üzenetét, sem annak 1888- a  kifejtett egfogal azását, sőt -at kö etőe  se … 
Az új el ök teljes szí ől elfogadta és kita tott a hit általi igazságosság ta ítása ellett… A ozgalo  
felelős ezetői -1897-ig iztosa  e  utasították el… u.o. -371. old.). 
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 Mind a ketten – a Generál Konferencia elnöke és alelnöke is – egymástól függetlenül 

kifejezésre juttatták egyetértésüket: 

 A H.N. Ad e tista Eg ház szolgálatá a  eltöltött  é e  so á … eg sze  se  hallotta  
a ól, hog  u kás ag  laikus elle e szólt ol a a hit általi egigazulás üze eté ek… Mi dezidáig 
nem jutott tudomásomra, hogy az adventista kiadványokban megfogalmazásra került volna efféle 

elle állás A.V. Olso , Válságo  át a g őzele ig, . old. . 

 Be sületes dolog azt o da i, hog  az  üze etet hi dették a szószék ől, a sajtó 
segítségé el és Iste  egsze telt épe ez ei ek élete által…. Ad e tista p édikátorok és evangélisták 

hi dették ezt az élet e ágóa  fo tos igazságot az eg ház szószékei ől és il á os e el é ek ől a 
K isztus i á ti sze etettől lá goló szí el. u.o. . . old. . 

 Néhányan azt feltételezték – egészen tévesen – hogy a H.N. Adventista Egyház eltévelyedett, 

e t e  agadta eg ezt az alap ető ke eszté  ta ítást az -as üzenetet) (R.R. Figouhr G.K. 

elnök „Az egyedül hit által” . ű elősza á a  ii. old. N.F. Pease, . . 

 Az Elle  White Hag aték titká i tisztét égóta etöltő testvér arról biztosít bennünket, hogy az 

üzenetet általánosan elfogadták: 

 Az az elgondolás, hogy a Generál Konferencia és így a felekezet elvetette a hit általi 

igazságosság üzenetét 1888-ban – megalapozatlan. A kortárs feljegyzések nem adnak alapot a 

felekezetszi tű isszautasítás feltételezésé e. Ni s eg etle  Elle  White-tól származó állítás sem, 

a i azt o dja: íg  tö té t… A tö té el i feljeg zés, hog  az ülésszakot kö ető időszak a  az eg ház 
széles munkamezején is elfogadták, azt az elképzelést támogatja, hogy az üzenet iránti tiszteletteljes 

agata tás egésze  általá os olt… Úg  tű ik, i tha a Mi eapolisi Ge e ál Ko fe e ia ülés 
egészen aránytalanul eltolódott hangsúlyt kapna (A.L. White, A magányos évek, 396. old. 1984.). 

 Több tudós iránymutatását kö et e eg  ásik sze ző egjeg zi: 

 Ez azt jele ti, hog  az eg ház, i t egész, sőt ég a ezetés is isszautasította az -as 

üzenetet? Egyáltalán nem. Néhányan elvetették – a zajos kisebbség – az új ezetőség azo a  eg  
szívvel támogatta, hogy új nyomatékot kapjon az üzenet (Marjorie Lewis Lloyd, Túl lassú kibontakozás 

(Too slow Getting Out) 19-20. old.). 

 Ha ezeket a hivatalos nézeteket a történelem és Ellen White bizonyságtétele megalapozza, 

erkölcsi kötelességünk elhinni. De van egy problémánk, mert Ellen White a vezetés 1888-as üzenet 

iránti magatartását, megnyilvánulását ismételten a zsidók Krisztus elleni magatartásához hasonlítja.1 

Ez pedig nem az elfogadás volt. 

 Ha ezek az állítások igazak, nehéz megérteni, hogy Ellen White-nak miért kellett egy 

é tizede  ke esztül, ag  ég a ál is to á  aggodal askod ia azé t, a it ő o dott, hog  a 
székhelyen munkálkodó „testvéreink” továbbra is elvetették az üzenetet, amikor olyan kevesen 

voltak ellene. Az Úr az egész világegyháztól visszatartaná a késői eső és a ha gos kiáltás áldásait, ha 
tíz él is ke ese  p édikáto  ta úsított kita tó elle állást, akik ég sak ezetők se  oltak? 

                                                           
1 V.ö. 9. kézirat, 1888. Válságon át a gy zelemhez, 292. old.; 15. kézirat, 1888. u.o. 297. old. 300. o; 13. kézirat, 
1889. RH. Márc. 4. 11.; 1890 aug. 26. 1893. ápr. 11. 18. BT. préd. 64. 75-80. Különleges BT. A-sorozat, 6. sz. 
20. old. Különleges bizonyságtételek; a RH hivatala részére, 16. 17. old. FE, 472. old. 
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 Ha pedig ez így van, reménykedhetünk-e valaha is abban, hogy ha a menny talán még küld 

nekünk valamilyen üzenetet, azt nagyobb arányban fogadják el? Ha az Úr ilyen jelentéktelen 

ellenállás miatt mindnyájunktól visszatartja Szent Lelkének áldásait, milyen reményünk lehet arra, 

hog  alaha is efejeződhet az e a géliu i eg ízatás ű e? 

 

A zsidók tagadják, hogy elvetették a Messiást 

 

 A zsidó tagadásnak két formája van: a.) a félreértett identitás esete: A Názáreti Jézus nem a 

messiás volt – mondják – tehát az Ő el etése se  ko ol  hi a. .  A té es ádaskodás esete: a 
ó aiak, e  pedig ők feszítették ke eszt e. .ö. Max I. Dimont, Zsidók, Isten és történelem, 138-

142. old.). 

 A fenti állítások többségében nyilvánvaló, hogy nekünk is hasonló a problémánk: a.) van egy 

fél eé tett azo osítás. E sze zők közül ajd i deg ik kité  a té  elől, hog  az -as üzenet a 

késői eső és a ha gos kiáltás kezdete olt. G ako latilag ki étel élkül az -as üzenetet a hit általi 

megigazulás 16. századi protestáns doktrínájának puszta újrahangsúlyozásával azonosítják, ahogy a 

épsze ű eg házak ta ítják.2 b.) A rossz helyre célzott vádaskodás problémája: egyetemesen 

kitartanak amellett, hogy csak néhány jelentéktelen személy állott ellene és vetette el az üzenetet, a 

dö tő tö ség pedig ol a i a ű á at a jutott, hog  égül az eg ház felelős ezetése 
eglehetőse  jól fogadta az üzenetet (többségében elfogadta az üzenetet). 

 Dr. Froom azt állítja, hogy A.W. Spalding és L.H. Christian 1888-as üzenetre vonatkozó 

beszámolói „tökéletes összhangban” vannak a tényekkel (i.m. 268. old.). A.V. Olson pedig ugyancsak 

azt feltételezi, hogy Spalding a szóban-forgó vitakérdésben a „teljes igazságot” képviseli (i.m. 233. 

old. . Beszá olóik jele tőse  elté ek Elle  White állásfoglalásaitól, de i el il e  teljes é tékű 
ode  jó áhag ást él ez ek, egé de lik, hog  közele ől sze üg e eg ük őket: 

 A h.n. adventisták tapasztalatában a 80-as évek legnagyobb eseménye a kereszténység 

alap ető ta tételé e etett hitük új afelfedezése, új afogal azása és új óli tudatosulása olt… Az 
évszázad utolsó évtizede szemtanúja volt annak, hogy ez az evangélium hogyan alakította át az 

egyházat egy olyan közösséggé, amelyik felkészült arra, hogy isteni küldetését betöltse. Az egyház a 

hit általi megigazulás megújító üzenete által életre kelt (A.W. Spalding, A sereg vezérei, 583. 602. old. 

1949.). 

 1888 figyelemre éltó é földkő a h. . ad e tista tö té ele e . Té leg ol a  olt, i t 
eg  ko ti e tális íz álasztó  ke esztülhaladó új o szág a ezető átkelés. Néhá a , akik osto ozták 
a testvéreket, reformereknek nevezték magukat és megpróbálták úgy beállítani a dolgokat, hogy az 

ülésszak kuda  és e eség olt, á  az igazság di ső g őzele  fo ájá a  o takozott ki… 
Mu ká k a  is új időszakot ezetett e – a egújulás és lélek e tés időszakát… Az Ú  sodálatos 

                                                           
2 Pease egy rövid utalást tesz Ellen White 1892. nov. 22. állítására, ami az „üzenetet a hangos kiáltás kezdetével” 
azonosítja (Egyedül hit által, 156. old.).. Általánosságban azonban az üzenetet a népszerű protestáns tantétel 
újrahangsúlyozásával azonosítja. Froom elismeri az üzenetet a kés i es  kezdetének, de logikátlanul ellentmond 
önmagának, amikor kitart amellett, hogy ez ugyanaz az üzenet, amit a korszak népszerű protestánsai prédikálnak 
(Elhívott mozgalom, 262. 318-325. 345. 561-570. 662-667.old.). A többi író teljesen figyelmen kívül hagyja 
Ellen White az üzenet azonosítására vonatkozó megállapításait. 
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g őzel et adott épé ek. Új lelki é edés kezdete olt az ad e tisták között, eg  di ső ap 
hajnalhasadása. 

 Az 1888- a  kezdődő ag  i eapolisi egújulás hatását kö etőe  az eg ház gazdag olt 
szentségben és missziós eredményekben. (K.H. Christian, A lelki ajándékok kincsestára, 219. 223. 224. 

237. 244. 245. old.). 

 Fig eljük sak eg, hog  eg ik sze ző k aka atla ul is eteljesíti K isztus ak a Laodi ea eli 
gyülekezet vezetésére vonatkozó próféciáját. Éppen azt a kifejezést használja, amit Krisztus helyez a 

gyülekezet angyalának ajkára (Jel 3,14. 17), aki azt állítja, hogy „gazdag vagyok és meggazdagodtam” 

az üzenet feltételezett elfogadása által. 

 

Elfogadták vagy elvetették az üzenetet? 

 

 Sze ző k izo á a e  aka á eg ik ko á i Ge e ál Ko fe e ia el ök e ásüt i azt a 
bélyeget, hogy az atyafiak „hóhéra” volt. Ám logikailag A.G. Daniells mégis beleillik ebbe a 

kategóriába, mert világosan állítja, hogy 1888 történelme „vereséget” jelentett Isten ügyének 

elő ehaladó fol a atá a . Megfogal azásai teljes elle tét e  áll ak jó áhag ott sze zői k 
állításaival: 

 K isztus igazságá ak ez az üze ete az Ú  ű é e  dolgozó ko ol , józa  fé fiak észé ől 
ellenállásra talált. Az üzenetet (1888) sohasem fogadták el, nem hirdették és szabad folyást sem 

adtak neki, ahogy pedig kellett volna annak érdekében, hogy a gyülekezettel közölje azokat a 

fel e sülhetetle  áldásokat, a el eket agá a  ejtett… 

 A vélemények megoszlása és a versengés, ami a hit általi megigazulás üzenete iránt 

eg ilatkozó elle állás o á  keletkezett a ezetők között, ige  ked ezőtle  isszahatást 

e ed é ezett. A test é ek ag  észe za a a jött és e  tudta: it teg e … 

 Az elle állás ögött a go osz este el e alatto os tá adása ilatkozott eg… Mil e  
ette etesek kell leg e ek g őzel é ek e ed é ei, a iko  e eség é i az üze etet!... A.G. 

Daniells, Krisztus a mi igazságunk, 47. 50. 53. 54. old. 1926.). 

 Figyeljük meg a „vereség” szót. Éppen a „g őzele ” ellentéte. Daniells könyvében véges-

végig kitart amellett, hogy nem következett be semmilyen felekezet-széles egújulás, sőt az 
üzenetet sem fogadták el és elfogadásának tapasztalatában sem részesültek 1926-ban. Szerinte a 

egújulás ég a jö ő e  a : 

 A késő i é ek so á   óta  eg e i ká  az a ág  és e é  – sőt hit - bontakozott ki, 

hogy egy napon felragyog a hit általi megigazulás üze ete a aga di sőségé e , hatal á a  és 
értékében, - és teljes elfogadásra talál. (u.o. 43. old.) 

 A „hatalmas megújulást”, a i ől ások azt allják: á  egtö té t, Da iells a i 
„megtörténhetett volna” kategóriába sorolja. 

 Az igazi életszentségnek micsoda hatalmas megújulása, a munka befejezése érdekében 

munkálkodó isteni hatalomnak micsoda hatalmas megújulása juthatott volna el népünkhöz, ha 
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ala e i p édikáto u k úg  tá ozott ol a a ól a ko fe e iá ól, ahog  az Ú ak ez a hűséges, 
engedelmes szolgája tette (Ellen White). (u.o. 47. old.). 

 Ellen White is el kellett jusson (bizonyára el is jutott) arra a lelkületre, ami az „atyafiak 

hóhérát” jellemzi, mert az 1888-as korszak végét úgy emlegette, mint ami ellenségünk részére a 

g őzele  ked ező lehetősége olt, e t azt o dta, hog  Sátá  ige -igen sikeres volt abban, hogy 

az üzenetet a világtól és az egyháztól egyaránt távol tartsa (Válogatott üzenetek, 1. kötet. 234. 235. 

1896.). 

 A.T. Jones is – amikor az Úrral járt, bizonyára ugyanerre a lelkület e jutott el, de e sak ő, 
hanem az 1893-as Generál Konferencia ülésre összesereglett gyülekezet is. Mégis igen közel jártak a 

valódi helyzethez. Egyetlen ember sem mert kihívást intézni a szónokhoz, mert mindenki tudta, hogy 

az igazságot szólja: 

 Krisztus igazságá ak üze ete iko  kezdődött közöttü k, i t ép között? eg  ag  két 
test é  a hallgatóság ól:  ag   é el ezelőtt . Me i olt? Há o  ag  ég ? A g ülekezet: 
négy). Igen, négy. Hol történt mindez? (a gyülekezet: Minneapolisban). Mit utasítottak vissza ott 

Mi eapolis a  a ezető  test é ek? Néhá a  a g ülekezet tagjai közül: A ha gos kiáltást . A a  
a félel etes hel zet e , ott Mi eapolis a  it utasítottak issza tehát? El etették a késői esőt – a 

harmadik angyal üzenetének hangos kiáltását. (GCB. 1893. 183. old.) 

 1908.ban Jones a hit általi igazság isteni üzenete ellen tanúsított huszonegy éven át 

fe ta tott hi atalos ész ől eg ilatkozó elle állás ól eszél: 

 Ma, Unió-konferencia elnöki és a Generál Konferencia hivatalnoki tisztében vannak olyan 

férfiak, akik akkor, kezdetben és azóta is folyamatosan ellenállnak a hit általi megigazulás 

igazságá ak, ahog  az a Sze tí ás eg sze ű, ilágos Igéjé e  található, úg , hog  i de t 
egké dőjeleztek, a it sak ki tudtak ag al i. Ezt o nan tudom, hogy ezek a férfiak ezen a módon jó 

néhányszor visszatartottak (A.T. Jones levele R.S. Owen-hez, 1908. febr. 20.).3 

 Ha a h. . ad e tista u kások és laikusok sokasága elfogadta az előte jesztett igazságokat 
Minneapolisban, nem lenne indokolt azt várni, hogy Jones Ellen White mellett legalább egyikükre 

vissza tud emlékezni? 1908 után tizenhárom évvel így emlékezik: 

 Ellen White kivételével nem tudok senkit megnevezni, aki az 1888-as összejövetelen 

il á osa  elfogadta ol a az igazságot. Késő  azonban sokan azt állították, hogy nekik nagyon is 

segítségükre volt. Egy Battle-Creek-i férfi azt mondta azon az együttléten Dr. Waggoner egyik 

előadása utá : „Nos amen-t tud á k o da i i da a, ha sak e ől le e szó, de ég ala i ek 
jönnie kell. És e ek kell el ezet ie ahhoz…. És ha a e t o da á k e e, a a is a e -t fogunk 

o da i, és agá al agad i ket… Il es i e  tö té t. Magukat fosztották eg attól, a i e saját 
szívük azt mondta: igazság; és az ellen harcoltak, amit csak képzeltek, és ellenállásba hajszolták 

agukat az elle , a i ől ag o  is tudták, hog  a e t kellett ol a o da i á Le él C.E. Hol es-

nak 1921. május 12.). 

 Ug a e e  a le él e  Jo es ég hozzáfűzte, hog  „azok voltak az ellenállók, akiket a 

Generál Konferencia befolyása meg tudott ingatni.” 

                                                           
3 Tárgyszerű bizonyítékok támasztják alá megjegyzését az 1906-1908 közötti, a „két szövetségre vonatkozó vita 
hivatalos kiadványaiban. Lásd például: Id k jelei, 1907. nov. 13.; 1908. jan. 29.). 
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 Jones egyszer azt mondta, hogy „néhányan” elfogadták az üzenetet a minneapolisi 

konferencián, „néhányan” pedig elvetették, megint „néhányan” pedig a két nézet között foglaltak 

állást (GCB. 1893. 185. old.). Akik az elfogadás elgondolást pártolták, úgy értelmezték a megjegyzést, 

hogy a csoport durván három részre oszlott; és mivel azt feltételezték, hogy „sokan”, akik kezdetben 

el etették, ag  se leges agata tás ta úsítottak, késő  eg á ták, és a ag  tö ség ől azt 
feltételezték, hogy végül elfogadták az üzenetet. Jones 1921- e  keltezett állítása to á a is elté ő 
nézetet képvisel: 

 Mások pá tol ák, de a iko  az üldözés lelkülete e ős olt, ahel ett, hog  e ese  
kitartottak volna az Isten félelmében, és a támadás ellenére kijelentették volna: „Ez az Isten igazsága 

és lelkemben hiszem ezt”, kezdtek e ged i és e tegetőz e kifogásokat hoztak fel azok elle  akik 
prédikálták. 

 Az ilyen „mosom-kezeimet” magatartás minden csak nem Krisztus igazsága üzenetének 

valódi elfogadása! Akik Krisztust követik, még meghalni is készek az igazságért. 

 Jones életrajzában hátrahagyta elképzeléseit az 1888-as ko fe e iát kö ető ilágszéles 
felekezeti egújulás kite jedésé ől. A kö etkező, e ől az - ől aló le él ől szá azik, a it eg  
hivatalosan jóváhagyott könyv is idéz. A könyv az elfogadás nézetet támogatja: 

 Amikor a sátor-összejövetel ideje eljött (1888-as után), mind a hárman (Ellen White, 

Waggoner és jómagam) meglátogattuk a tábor-összejö eteleket a hit általi egigazulás üze eté el… 
Néha mind a hárman részt vettünk ugyanazon az összejövetelen. Ez fordulatot munkált a népnél, s 

talá  a ezető fé fiak tö ségé él is. Pease, Eg edül hit által, . old. . 

 A kö e  itt fejeződik e az idézet. Jo es alá i o data azo a  eg áfolja az 
„elfogadás-elméletet”: 

 Az utóbbi csupán látszólagos volt. Igazán sohasem fogadták el, mert a Generál Konferencia 

izottságá a  és a tö iek között to á a is fe a adt eg  titkos a tago iz us… a i égül 
diadalt aratott a felekezetben és a minneapolisi lelkület és viszály, továbbá azok a férfiak fölényre 

tettek szert. 

 Jones ezt a levelet akkor írta, amikor már nem állt messze a haláltól. Ez a levél képet ad az 

összes h.n. adventista tantételbeli hitpont és Ellen White profetikus szolgálatának teljes ihletettsége 

i á ti hűségé ek egza olázott lelkületé ől. 

 Öt éven belül A.G. Daniells megjelentette álláspontját, ami lényegileg Joneséval azonos volt. 

„Az üzenetet sohasem fogadták el, nem hirdették, nem adtak neki szabad folyást sem, úgy, ahogy 

kellett volna, hogy a gyülekezettel közölje azokat a felbecsülhetetlen áldásokat, amelyeket magában 

rejtett” (Krisztus a mi igazságunk, 47. old. 1926.). 

 De e  kell Jo es ag  Da iells é tékítéletétől függe ü k a tö té tek e o atkozóa . Va  
más bizonyságtételünk is. 

 

Jele tős ihletett izo yítékok 

 

http://www.denesotto.hu/


   
 

További tanulmányokért látogass el a www.denesotto.hu weboldalra. 

DÉNES OTTÓ 

Bibliáról – gondolkodóknak 

 

Dokumentumtár 

 Ha őszi té  izsgálat alá esszük őket, Elle  White í ásai sehol se  ho doz ak 
kété tel űséget a ak egítélését teki t e, hog a  fogadták az -as üzenetet. Nem 

tá ogathatja eg idejűleg i dkét sze e álló ézetet. Ellen White megalapozta Jonesnak azt a 

„változás”-sal összefüggő egjeg zését, hog  t.i. a áltozás supá  látszólag e t ég e a ezető 
testvérek esetében 

 Közel két éve (1890) arra késztetjük a népet, hogy keljen fel és fogadja el a Krisztus 

igazságosságára vonatkozó világosságot, de nem tudják: jöjjenek-e, megragadják-e ezt a drága 

igazságot, vagy sem. (RH. 1890. márc. 11.). 

 Mié t olt ez íg ? A kö etkező héte  el o dta az okát is, hog  ié t ha oztak a laikus tagok 
és a fiatalabb prédikátorok: 

 Fiatal fé fijai k időse  test é ei k e éztek, és a i t látták, hog  e  fogadják el az 
üzenetet, és úgy kezelték, mintha ennek a döntésüknek nem lenne semmilyen következménye. Ez 

pedig az Írások terén járatlanokra befolyást gyakorolt, hogy vessék el a világosságot. Ezek a férfiak, 

akik nem voltak hajlandók befogadni az igazságot, a nép és a világosság közé álltak. 

 Elle  White is eg eté tett Jo es állításá al, hog  a székhel e  dolgozó ezetők közül e  olt 
egy sem, aki hajlandó lett volna szilárd álláspontot elfoglalni Krisztus igazságosságának üzenetére 

vonatkozóan: 

 Új a eg új a izo ságot teszek ilágos és eg sze ű ódo  azok ak a test é ek ek, akik 
Mi eapolis a   g űltek össze, de a izo ságtételt e  fogadták el. A iko  Battle C eek e 
jöttem, ugyanezt a bizonyságtételt Butler testvér jelenlétében is megismételtem, de nem volt senki, 

akinek lett volna bátorsága ahhoz, hogy mellém álljon, és segítsen Butler testvérnek, hogy megértse; 

ő is, sakúg , i t ások, hel tele  álláspo tot foglaltak el… Butle  test é  előítélete sak to á  
őtt, iutá  hallotta a külö öző eszá olókat a Mi eapolisi összejö etele  szolgálatot égző 

test é ei ktől. . ja . . . le él. . . 

 Az at afiak, akik ől azt o dta, hog  „közbevetették magukat” – ezetők oltak. Hála 

Istennek nem mind állt ellen, hogy elfogadja az igazságot, de a „mi saját testvéreink” kifejezés 

é tel ét teki t e általá osító. A felelős ezetőség tö ségét kell jele tse, talá  éhá  efol ásos 
e e  ki ételétől elteki t e. Elle  White új a eg új a hasz álja a kifejezést. És i soda jele tősége 
van annak, hogy a múltra visszatekintve használja: 

 Mi eapolis a … Sátá ak sike ült ag é ték e  elzá ia a Sze t Lélek külö leges e ejét 
épü ktől… Az elle ség egakadál ozta őket, hog  el e jék azt a hatékonyságot, ami az övék 

lehetett ol a, a iko  az igazságot a ilág elé tá ják. A ilágosságot, a i ek di sőségé el e kell 
ragyognia a földet, visszautasították és a mi saját testvéreink cselekedetei folytán a világtól is távol 

maradt (Válogatott üzenetek, 1. köt. 234. 235. old.). 

 Néhá  efol ás élküli elle álló ak se iképpe  e  lehetett il e  eghatá ozó e ejű 
hatása, ha a ezető test é ek tö sége egész szí el elfogadja az üze etet. Elhi i azt, hog  a fa ok 
csóválja a kutyát, már-már hiszéke ség le e. A kö etkezőket eg  oko á ak í ta, iutá  az eg ik 
legbefolyásosabb „ ű allo ás” megtörtént: 

 A minneapolisi együttléten komoly szerepet játszók közül kik jutottak el a világosságra és kik 

nyerték el az igazság komoly kincseit, amelyeket az Ú  küldött a e ől? Kik ta tottak lépést a 
ezető el, Jézus K isztussal? Kik allották eg teljes é tékű ű allo ással hel tele  éljaikat, 
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vakságukat, féltékenységüket, gonosz gyanakvásaikat, az igazsággal szembeni kihívó magatartásukat? 

Se ki…. Le él. 1892. nov. 5. B2a 1892.). 

 Hét vagy nyolc hosszú évvel 1888 után Ellen White arra kényszerült, hogy állást foglaljon arra 

a néhány testvérre vonatkozóan, akik Battle Creekben ezt a Minneapolisban elszabadult lelkületet 

életben tartották, azokra, akik a „többség” kifejezéssel azonosíthatók: 

 Ők kezdték ezt a sátá i u kát Mi eapolis a … Ezek a fé fiak izal as állásokat töltöttek 
e és a ű et, a e i e sak tehették, saját haso latosságuk a fo álták. BT. p éd. . . áj. 

1. 1896. máj. 30.). 

 

Az egyszerű e sületesség védel é e  

 

 A. G. Daniells arra bátorít bennünket, hogy legyünk becsületesek, amikor a valósággal nézünk 

szembe: „Sokkal kelle ese  ellőz i éhá  ol a  egjeg zést, a it a P ófétaság Lelke tett 
izo os ezetők ek a hí ökök e és az üzenetre vonatkozó magatartásukra tekintettel. Ez csak 

akkor történhet meg, ha a helyzetet csak részlegesen taglaljuk és a problémát pedig többé-kevésbé 

homályban hagyjuk” (i.m. 43. old.). 

 E e  az utolsó, eszél es időszak a  jo  a ke és é „titokzatos”. Éppe  ezé t a kö etkező 
idézeteket, amelyeket szó szerint az 1895- e  í t Bizo ságtételek a p édikáto ok ak . kö ől 

ettü k, de ol a  ö ide , a e i e sak lehetséges. Ez Elle  White isszateki tő kié tékelése, a it 
á  a eglehetőse  a ége felé tartó 1888-as időszak a  í t: 

 Soka … eg etéssel kezelték az üze etet. Hátatokat és e  az a otokat fo dítottátok az Ú  
felé. 

 A ilágosságot, a el ek di sőségé el e kell ag og i a földet, eg etettétek. 

Vig ázz… ehog  eg esd a Sze t Lélek eg ilatkozásait. Nem tudom, de néhányan már túlmentek 

azo  a hatá o , hog  isszaté hesse ek és egté hesse ek… Ne  é tékelik ezeket a ag  és ko ol  
ealitásokat, sőt elle e o da ak. A ű ösök útjá  fé fiak já ak és eül ek a súfolódók széké e. 

Sokan lépnek titkos, sötét ösvényekre, és többen nem is térnek vissza. Megkísértették Istent és 

elvetették a világosságot. Inkább választották a sötétséget, mint a világosságot és beszennyezték 

lelküket. Nem csupán a világosság elfogadása ellen foglaltak állást, hanem eg e ese  g űlölték a 
ilágosságot. Ezek a fé fiak lelkek pusztulásá a  észesek. A e ől szá azó ilágosság és a ép 

közé emelik magukat. Lábbal tiporják Isten Szavát és a Szent Lélek ellenére cselekszenek. Éveken át 

kitartóan visszautasították a világosságot és az elle állás lelkületét dédelgették. Meddig g űlölitek 
még és vetítek meg Isten igazságosságának hírnökeit? Rajongóknak, fanatikusoknak, 

szélsőségesek ek gú olták őket. Saj os, sak késő  fogjátok egé te i azt, hog  Iste  elle  
harcoltatok. Tudja az Úr, hogy a feje tetejére állítottátok a dolgokat. 

 Me jetek sak eg  ki si el essze , ahog  tettétek a e ől szá azó ilágosság 
el etése útjá  és el esztek. A íg ha is útjelzők ag tok, ha is i á t utattok. Ha el etítek Iste  
kiküldött hírnökeit, Krisztust tagadjátok meg. 

 Meg etítek a K isztus é é  sze zett egigazulás di ső lehetőségét. 
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 Kérlek benneteket, hagyjatok fel a világosság és a bizonyítékok iránti konok ellenállással! (Biz. 

préd. 89-98. old.). 

 Ez olt az, a i ől sze zői k úgy beszéltek, mint a h.n. adventista történelem figyelemreméltó 

„ é földkö é ől”, „eg  új o szág a ezető ko ti e tális íz álasztó  aló átkelés ől”, di ső 
g őzele ől, ag o  és jo  dolgok ked ező alkal á ól és kezdeté ől, a egújulás és a lélek e tés 
időszaká ól az ad e tisták észé e, a oldog lelki tapasztalat alkal á ól, az ad e tisták között 

ég e e ő ag  lelki é edés kezdeté ől, eg  felekezet-széles megújulásról. Ellen White még 

világosabban írta le, mint ahogy 1895-ben tudott róla: „Az, hogy a dolgokat feje tetejére állítjátok és 

kiforgatjátok, - is e t az Ú  előtt.” 

 A egté és e, a ű ök e allásá a és felekezet-széles egújulás a őséges lehetőséget 
újtó ko fe e ia utá  ég ol  é el is o o  kö ethető a isszautasítás k o ológiája: 

 Ahelyett, hogy teljes súlyotokat az igazság szekerének feltartóztatására vetitek be, teljes 

energiával inkább azon kellene dolgoznotok, hogy tovább segítsétek. 

 Időse  test é ei k e  fogadták el az üze etet, sőt úg  á tak ele, i tha e  le e 
semmi következménye (RH. 1890. márc. 18.). 

 Iste  feltá ta előtte  a ű alódi állapotát. Ki se  tudo  fejez i, e i e á  ehezedik, 
mennyire aggaszt. 

 Isten megmutatta nekem, hogy területi konferenciáink egész lelkészkara elhanyagolja az 

Írások tanulmányozását és az Igazság utá i kutatást… Hit és sze etet. Óh, e i e élkülözik 
i dkettőt a g ülekezetek! Még a p édikáto ok között is itka a i liai allásosság. A lelkészi szolgálat 

mércéje egyre mélyebbre süllyed. 

 Hidegség, szívtelenség, a gyengéd részvét hiánya kovászként járja át Izrael táborát. Ha 

ege gedik, hog  ezek ege ősödje ek, - ahogy az elmúlt évek során is tették – akkor 

gyülekezeteink szánalmas állapotba kerülnek. (BT. préd. 142-156. old. 1890.aug. 20.). 

 1892-re sem következett be nagy megújulás: 

 A g ülekezet légkö e a i a fag os, lelkülete a i a sajátságos, hog  fé fiak és ők e  
képesek el isel i az eg sze ű, e ei e edetű keg esség példáját. Első sze etük elege elfag ott, 
és ha a Sze t Lélek ke esztsége e  ö tözi eg őket, Iste  el ozdítja hel ük ől g e t ata tóikat. 
(BT. préd. 161. 167. 168. 1892. júl. 15.). 

 1893-ban is ugyanez volt a helyzet: 

 Óh, il e  ke ese  is e ik eglátogatásuk apját… Meg ag u k g őződ e a ól, hog  Iste  
népe között értelmi vakság, szívbéli keménység uralkodik, bár Isten kifejezhetetlen kegyelmét 

utatta eg i á tuk… 

 Va ak éhá a , akik szí ől szolgálják Iste t. A g ülekezetei ket alkotók tö sége lelkileg 
halottak étkek e  és ű ök e … A legédese  dalla ok, a el ek Iste től e e i ajkak 
közvetítésével jutottak el hozzá k: a hit általi egigazulás és K isztus igazsága… e  áltottak ki 

álaszt előlük, a sze etet és a hála álaszát. Megke é ítették szí üket a „mennyei „Ke eskedő” 

iránt. (RH. 1893. ápr. 4.). 

 1895-re sem javultak a feltételek: 
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 Sokan elhagyták advent-hitüket… iköz e  azt o dogatják szí ük e , i thog  ez szí ük 
vágya is: „halogatja az én Uram a hazajövetelt.” 

 Fo tos felelősséggel eg ízott fé fiak, akik i se ek élő összeköttetés e  Iste el, 
elle álltak, sőt ost is elle áll ak a Sze t Lélek ek… Iste  új a eg új a fig el eztette ezeket a 
fé fiakat, de i tel eit fél edo ták és a égi ede e  fol tatták dolgaikat… 

 … Ha Iste  egkí éli életüket és ők ug a azt a lelkületet ápolják, a el  selek ési i á ukat 
eddig is meghatározta a mi eapolisi összejö etel előtt és utá , akko  teljességgel etöltik azok 
cselekedeteit, akiket Jézus kárhoztatott, amikor a földön volt. (BT. préd. 77-79. old. 1895. máj. 1.). 

 1896-ra történt egy kis változás: 

 Istent sérti, hogy az emberek életben tartják a Minneapolisban megnyilatkozó lelkületet. Az 

egész e  felhá o odott attól a lelkiségtől, a i a Battle C eek-i kiadóhivatalunkban 

eg il á ult… Eg  ha g hallatszott, s hatá ozott áltoztatás a szólított fel az Ú  e é e , és 
rámutatott a tévedésekre. De ki követte a kapott tanítást? Ki alázta meg szívét, hogy gonosz ellenálló 

lelkületének minden maradékától megszabaduljon? (BT. préd. 76-77.old. 1896. máj. 30.). 

 Úgy látszik, hogy a „megújulás”- ak e  sike ült fogl ul ejte ie a ezetők szí ét -ben 

sem. 

 Isten tanácsot ad, megfeddi az embert, mert javát akarja. Elküldte üzenetét és megmondta, 

hogy mire van szükség most 1897- e … Alkal akat adott ektek, hog  felfeg e kezette  és 
felszerelten az Úr segítségére siessetek. Miután mindezeket megtettétek, felszólított titeket arra, 

hogy álljatok meg. De vajon felkészültetek-e? Mondtátok-e? Ímhol vagyok, küldj el engemet!? Csak 

ültetek tétle ül. Hag tátok, hog  az Ú  sza a a föld e hulljo … 

 Óh, ié t akadál ozzák a u kát, a iko  segítőtá sai lehet é ek? Miért kötik meg a 

kerekeket, amikor sikeresen tolhatnák a kocsit? Miért fosztják meg saját lelküket a jótól és fosztottak 

meg sokakat az áldásoktól, melyekben általuk részesülhetnének? Az igazságnak ezek az ellenségei 

kopár sivatagok maradnak. (BT. préd. 413. old.). 

 Ezek az ellenállók bizonyára lelkileg maradnak „kopár sivatagok”. Nyomtatásban is megjelent 

prédikációik és cikkeik átolvasása nyilvánvalóvá teszi, hogy szárazak, unalmasak, az 1888-as igazságok 

lé egi ele eitől teljese  e tesek. Mégis ol a  magabiztosan állítják, hogy értik és prédikálják a hit 

általi igazságot. 

 

Az 1888-t követő egújulások törté ete 

 

 1888-1890-ig Ellen White számos utalást tesz a megújulásra irányuló összejövetelekre, 

amelyeket Jones-sal és Waggonerrel együtt tartott. Az elfogadást valló elképzelés jobbára ezekre az 

állítások a alapul. Kellő ha gsúl t kell ad u k ezek ek. A kö etkező idézetek sugá zó lelkesedésé ek 
példái: 

 Még sohase  látta  a egújulás ű ét il e  alapossággal elő ehalad i. És égis ol  e tes 
maradt minde féle túlzott izgalo tól. Ne  olt se i sü getés ag  eghí ás. Ne  hí ták elő e az 
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e e eket, de a ko ol , ü epél es felis e és é ezhető olt, hog  K isztus e  azé t jött, hog  az 
igazakat hí ja, ha e  a ű ösöket egté és e… Soka  izo ságot tettek arról, hogy amint a 

ke esett igazság feltá ult, a tö é  fé é e  egg őződtek a ól, hog  étkesek. RH. . á . 
5.). 

 Az örömhír, hogy Krisztus a mi igazságunk, sokaknak enyhülést, megkönnyebbülést hozott és 

Isten azt mondta népének: „Me jetek elő e!”… 

 Az 1888-as Generál Konferencia óta minden összejövetelen csillapítatlan szomjúsággal 

fogadták a lelkek K isztus igazságosságá ak d ága üze etét… 

 A szombati együttléten (Ottawa, Kansas) olyan igazságok tárultak fel, amelyek a gyülekezet 

többsége számára teljesen újak voltak. De a szombati munkálkodások nem voltak hiábavalók. 

Vasárnap reggel határozott bizonyítéka volt annak, hogy Isten Lelke nagy változásokat munkált az 

összeg űltek e köl si és lelki állapotá a . U.o. . júl. . . 

 A legkitű ő  együttlétekben volt részünk. Az a lelkület, ami a minneapolisi találkozón 

eg ilatkozott, itt e  olt jele . Mi de  összha g a  haladt elő e. A p édiká iókat ta tók 
egyetemes bizonyságtétele az volt, hogy a népünkhöz most eljutott világosság és igazság üzenete 

éppe  e e az idő e szóló igazság, és á ho á is e tek a g ülekezetek között, a ilágosság, e hülés 
és az Isten áldásai biztosan megjelennek. (10. kézirat, 1889.). 

 Ezek a tíz é  összefüggésé ől ki agadott állítások azt a e o ást keltik, hog  a vezetés 

szí ese  fogadta az üze etet. De a szö egösszefüggés e  ejlő to á i izo ítékokat is sze üg e 
kell venni. Azt a benyomást, hogy a vezetés elfogadta az üzenetet, a valósággal kell szembesíteni. 

 Jones azt mondta, hogy ezek az összejövetelek „magukkal ragadták a népet”. Ezek azonban 

sohase  ezettek áttö ő eg ozduláshoz. A p o lé a teljes egészé e  a ezetéssel és p édikáto i 
karral volt. A nép kész volt arra, hogy örömmel fogadja a világosságot, ha a vezetés megengedné, 

hogy elferdítés és ellenállás élkül eljusso  hozzájuk, ag  ég i ká , ha a ezetés aga is szí ől 
csatlakozna az igazság terjesztéséhez. Sok fiatal prédikátor mély sóvárgással, lelkesedéssel 

é deklődött. Á  a felelős ezetők leplezetle  elle állása és álla dó se leges, közö ös magatartása 

Battle Creekben és máshol lefékezte a mozgalom lendületét. Nemcsak Ellen White észrevételei, 

megjegyzései tanúsítják ezt a tényt, hanem az archivumban található Generál Konferencia-i levelezés 

is eg é tel ű é teszi. 

 Igazán nincs szükség még a a, hog  a ta úságte őt hel é e szólítsuk, hog  ta úskodjo  a ól, 
hogy az üzenetet Battle Creekben hivatalosan is visszautasították. A levelezés formájában feljegyzett 

doku e tá ió de o st álja az elle állás felszí  alatti á a lását, a i ől Jo es, i t „egy mindvégig 

fenntartott titkos antagonizmus”-ról beszél. (Lásd a pótlólagos megjegyzést a fejezet végén). 

 

Az ellen- egújulás erőltetése 

 

 Minneapolisban Ellen White azonnal látta, hogy a vezetéssel van a probléma. Azzal a 

kérleléssel fordult a delegátusokhoz, hog  e az időse , tapasztalt fé fiak a ézze ek, hog  
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megtudják: mit kezdjenek a világossággal. Azt mondta, hogy majd még azt is megpróbálják 

meggátolni, hogy eljusson a néphez: 

 Esedezve kérlek benneteket, hogy Istenben bízzatok, és ne bálványozzatok embereket, ne 

függjetek senki emberfiától. Emberek iránti szeretetetek ne tartson senkit bizalmi állásban, amit nem 

képes betölteni. Nagyobb világosságra van szükségetek, az igazság világosabb megértésére, amit a 

néphez kell vigyetek. Ha ti magatok nem látjátok a világosságot, be fogjátok zárni az ajtót, és ha 

tehetitek, megakadályozzátok, hogy a világosság sugarai eljussanak a néphez. Hadd ne mondják azt 

e ől a leg essze e őkig tisztelt ép ől: „Maguk nem lépnek be, azokat pedig, akik belépnének, 

meggátolták.” Ezeket a ta ulságokat azok áldásá a adta Iste , akikhez az idők ége elé kezett… 

 Eze  az eg üttléte  sokkal i ká  az elle állás, i t a izsgálódás olt a api e de … 
Senkinek sem szabad megengedni, hogy elzárja azt az utat, amelyen az igazság világossága eljut a 

néphez. Mihelyt megkísérlik ezt, kioltják Isten Lelkét. (15. kézirat. 1888. Olson 297. 301. old.). 

 Összejövetelünk most már végéhez, lezárulásához közeledik, és nem történt egyetlen 

ű allo ás se , e  hag tak eg etle  ést se , ahol Isten Lelke behatolhatott volna. Nos, azt 

o dta , i hasz a olt a ak, hog  itt i összeg ülekeztü k, és hog  eljöttek szolgálatte ő 
test é ei k, ha itt sak Iste  Lelkét zá ták el a éptől? . kézi at, . Olso . . . old. . 

 Mi volt az elle állás e ha iz usa? Hog a  űködött? Miköz e  igaz, hog  Jo es és 
Waggoner engedélyt kapott, hogy tábor összejöveteleken prédikáljon, cikkeket adjon ki és mialatt az 

is igaz, hogy a laikus tagok örömmel fogadták üzenetüket, a vezetés ellenállása állandóan 

kieg e súl ozta legjo  e őfeszítéseiket. Bi toku k a  a  Elle  White ele zése a tö té tek ől: 

 Éppen azok a férfiak, akiknek készenlétben kellene állniuk, hogy meglássák: Mire van Isten 

népének szüksége ahhoz, hogy az Úr útja elkészülhessen, feltartóztatják az Isten világosságát, 

amelynek el kellett volna jutnia népéhez és elvetik gyógyító kegyelmének üzenetét (a Miller 

testvérekhez intézett levél, 1889. júl. 23.). 

 Vezető test é ei k közül jó éhá a  g ak a  a hel tele  oldalo  foglal ak állást, és ha Isten 

üze etet külde e, és a a á a, hog  ezek a fé fiak eg issák az elő ehaladás útját, az üze et 
sohase  jut a el a éphez… 

 Az Úr megdorgálja azokat, akik a tantétel gyámjai akarnak lenni, akik elzárják az utat, hogy a 

nagyobb világosság el ne jusson a néphez, és ha nem lenne hang ezek között a férfiak között, aki 

to á íta á az üze etet, a kö ek fog ak kiálta i… Azok ideg szí e és hitetle sége ta tja 
gyengeségben a gyülekezetet, akiknek igazi hite kellene legyen. (RH. 1892. júl. 26.). 

 A a  az időben Jones is és Waggoner is  p e r s o n a t a   n on   g r a t a  (nem kívánatos 

sze él  olt a ezető test é ek sze é e . Ahog  a késő i fejezetek e  lát i fogjuk, a Re ie  a d 
He ald sze kesztője olt a leg efol ásosa  elle álló. Elle  White pedig azt mondta, hogy maga az új 

Generál Konferencia-i elnök „úgy cselekedett, mint Áron ezekkel az emberekkel, akik már a 

minneapolisi együttlét óta ellenálltak Isten munkájának” (Levél, A.O. Taitnak, 1896. aug. 27). A 

Generál Konferencia elnöke szöges ellentétbe  haladt elő e az  kö etkez é ei el kap solat a  
néki adott figyelmeztetésekkel és intésekkel. (Levél, I.H. Evans-nak, 1897. nov. 21. E. 51. 1897.). 

 Továbbá az csak természetes volt, hogy a szembenálló atyafiak azt kell várják és nagyon is 

reméljék, hogy a nem szívesen látott üzenet a köznép esetében sem lesz eredményesebb, mint a 

Battle Creek-i ezető test é ek és a teki tél esek kö é e . De a iko  eljutott hozzájuk az ihletett 
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há as p édikálásá ak sodálatos e ed é ei ől szóló eszá oló – bosszankodtak. Fájdalmas arról 

beszámolni, hogy Ellen White azt mondta, hogy a Szent Lélek jóváhagyásától kísért munka zavarba 

ejtette, és sa ok a szo ította őket. Elle  White e  az is e etle  test é ek ől álló jele téktele  
kisebbség miatt aggódott, hanem a felelős, efol ásos ezetés ó iási hatása iatt: 

 Késő , a iko  látták és é ezték a izo ságot te ő Sze t Lélek eg ilatkozásait, és 
felfogták, hog  az üze et Iste től szá azik, sak ég jo a  egg űlölték, e t elle ük szóló 
bizonyságtétel volt. Nem alázták eg szí űket, hog  eg á ják ű eiket, hog  Iste ek adják a 
di sőséget és igé t ta tsa ak á és édel ezzék a hel est. . áj. . BT. p éd. . old. . 

 A Dél-Lancasterben, Chicagóban, Ottawában, Kansasban és magában Battle Creekben tartott 

megújulási összejövetelek hatalmas tanúbizonyságai annak, hogy Isten pecsétjét helyezte a képviselt 

üzenetre. A kísérlet igazolta, hogy a világosság a gyülekezetek laboratóriumában készült. És 

u kálkodott. A e ei di sőség ek soha e  oltak il e  eg ilatkozásai, amellyel valamilyen 

üzenet vagy megmozdulás együtt járt volna az 1844-es éjféli kiáltás óta: 

 Á á  eg olt a hatá ozott e őfeszítés, hog  hatástala á teg ék az Iste  küldte üze etet, 
gyümölcsei igazolták, hogy a világosság az igazság forrásából származott. Azok, akik felálltak, hogy 

minden bizonyíték ellenére eltorlaszolják az utat, nem mondhatták, hogy nincs tiszta 

ítélőképességük, iutá  ol  sokáig ehu ták sze üket a ilágosság előtt, a it Iste  küldött 
népének. Az ellenállás éppen azoktól szá azik, akiktől joggal á hat á k azt, hog  il e  u ká a  
foglalatoskodjanak. (019. levél. 1892.). 

 Elle  White to á a is e é kedett a a , hog  a ezetők szí é e  ajd áltozás áll e, és 
egyszer majd felismerik a vitathatatlan bizonyítékot. A következő szakaszt lehet e izo ságul idéz i 
arra vonatkozóan is, hogy az egyház vezetése elfogadta az 1888-as üzenetet: 

 Láttam, hogy Isten hatalma kísérte az üzenetet, ahol csak hirdették. Senki sem tudta elhitetni 

az embereket Dél-Lancaster-ben, hogy nem a ilágosság üze ete az, a i hozzájuk eljutott… Iste  
kite jesztette kezét, hog  haladjo  ez a ű… Mu kálkodhatu k Chi ago a . A so ozatot eg  héte  át 
ta tottuk, ielőtt szü et kö ette ol a az előadásokat. De iké t a di sőség á adata, Iste  áldása 
úgy söpört végig rajtunk, ahogy az emberek tekintetét Isten Bárányára irányítottuk, Aki elveszi a világ 

ű eit. Az Ú  ki ilatkoztatta di sőségét és Lelké ek él e  egi dító efol ását é eztük. 

 De a Review 1890. márc. 18.-i számában megjelent ugyanaz a cikk jelzi, hog  a ezető 
testvérek még mindig nem rokonszenveztek a munkával: 

 Megp ó álta  úg  e utat i eked az üze etet, ahog  egé tette , de a ű fejé él lé ők 
ég eddig ta tják tá ol agukat az Iste  üze etétől? 

 Az 1888-as minneapolisi hitetlenséghez egy ég ag o  ű  is tá sult. A Sze t Lélek ek az 
üze etet hitelesítő itathatatla  izo ítékai, a el ek sodálatos egújulás a  ilatkoztak eg, 
supá  ege ősítették a test é ek elle állását. A iko  látták és é ezték a Sze t Lélek 

bizonyságtételének meg ilatkozásait a ól, hog  az üze et Iste től aló, sak ég jo a  
egg űlölték. BT. p éd. . . Néhá  é el ezelőtt Elle  White a hí ökökkel aló eg ségé t 

esdekelt: 

 Közel két éve késztetjük a népet, hogy kerekedjen fel és fogadja el a Krisztus igazságára 

vonatkozó világosságot és igazságot, de nem tudják: jöjjenek-e és megragadják-e ezt a drága 

igazságot, vagy sem. (U.o. 1890. márc. 11.). 

http://www.denesotto.hu/


   
 

További tanulmányokért látogass el a www.denesotto.hu weboldalra. 

DÉNES OTTÓ 

Bibliáról – gondolkodóknak 

 

Dokumentumtár 

 Könyörgök hozzátok, akik szembeszálltok az igazság világosságával, álljatok félre Isten 

népének útjából. (U.o. 1890. máj. 27.). 

 A izo ítékok elsöp ő súl a jelzi, hog  ők ige is az út a  álltak. A „megújulások”-ról szóló 

lá goló, lelkes eszá olók ak ezt a szö egösszefüggését kell sze  előtt ta ta i. A p ofetikus 
e é séget kifejező ko á i állításokat az azt kö ető té leges tö té et -1890) csalódásával 

kell kiegyenlíteni, ami Ellen White-t arra kényszerítette, hogy feljegyezze (1891-1897). A szilárd 

hatá ozott izo ítékok i á a ug a azt kép iseli: az ő izo ságtétele, Jo es izo ságtétele, a 
hivatalos a hí  akták és a ajd e  eg  é százados tö té et ö agáé t eszélő jele tése i d e e 
az irányba mutat. 

 

„Éppúgy, mint a zsidók” 

 

 A ióta Iz ael el etette a di sőség Ki ál át, a e ei u i e zu  soha e  látott 
menthetetlenebb és szégyenteljesebb kudar ot Iste  álasztott épé él, akiket ezetői ezettek. Az 
Ú  hí öke ha ozás élkül a ezető test é ek e alkal azta a hí es „jaj néktek farizeusok!” kifejezést 

és alá is támasztotta jelenlegi alkalmazását: (Luk 11,50-52). „Ha Isten valaha is beszélt általam, ezek 

az igék ag o  is sokat jele te ek azok észé e, akik hallják őket” (BT. préd. 76.) „Ti magatok nem 

mentek be, azokat pedig, akik belépnének, meggátoljátok.” 

 Ilyen a nagy ébredés valódi képe, ami az 1888-as összejövetelt követte. Sok laikus tag és fiatal 

prédikátor kezdett „belépni”, de a je uzsále i ezetők izo  egakadál ozták őket. A egújulás 
tehát eddő ek izo ult, a Sze t Lelket pedig „megszomorították és bántalmazták”, végül pedig 

kioltották. Az Úr hírnöke gyakran összehasonlítja az 1888 ellenes lelkületet azzal, ahogy a zsidók 

utasították el Krisztust. Például: 

 Az Isten egyházára világosság ragyogott, de sokan közömbös magatartásukkal azt mondták: 

„Nem akarjuk a Te utadat, óh Isten, hanem a saját utunkon akarunk járni!” A mennyek országa 

egésze  közel jött… de el a ikádozták a szí  ajtaját és e  fogadták e a e ei e dégeket, e t 
i deddig ég e  is e ték eg az Iste  sze etetét…. 

 Napjainkban sincs kisebb mentség a makacsságra és hitetlenségre, mint a zsidók esetében 

Krisztus napjai a . Bű ü k és ü tetése ég ag o  lesz, ha e  aka u k a ilágosság a  já i. 
Sokan azt mondják: „Ha Krisztus idejében éltem volna, nem forgattam volna ki a szavait és nem 

értelmeztem volna hamisan parancsait se. Nem vetettem volna el és keresztre sem feszítettem volna, 

ahog  a zsidók tették. Á  ezt az a ód izo ítja, ahog  üze eté el és hí ökei el a á sz… 

 Azok, akik e e  az idő e  él ek, e  o hatók felelősség e azok selekedeteié t, akik az 
Isten Fiát keresztre feszítették, de ha mindazzal a ilágossággal, a i ősi épé e ag ogott, és előttü k 
is feltárult, ugyanarra a területre lépünk, ugyanazt a lelkületet ápoljuk, és nem fogadjuk el a 

rosszallást és figyelmeztetést, vétkünk csak jobban bizonyítható. (u.o. 1893. ápr. 11.). 

 Eg  héttel késő  a sze ző hozzáfűzte: 

 Azok, akik telve vannak hitetlenséggel csak azt tudják elképzelni, ami jellegében 

kifogásolható…Ne  képesek ész e e i azokat a izo ítékokat, a iket Iste  adott…, a iko  az 
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igazság drágaköveit felszínre hozta kimeríthetetlen bányájá ól… Képzeletük ag ító le séi alá 
tartják a vitatható atomot, egészen addig, amíg nem látszik olyan nagynak, mint a világ, és elzárják 

teki tetük elől a e  d ága ilágosságát… Mié t ag ítjátok fel ol a  ag a azt, a i itatható ak 
tű het a hí ököknél (Jones és Waggoner) és söpörtök le minden bizonyítékot, amit Isten azért adott, 

hogy az értelmet az igazságra vonatkozóan egyensúlyban tartsa? (u.o. 1893. ápr. 18.). 

 Képzeletünk azért viaskodik, hogy megragadja az áldások valóságát, amelyek a H.N. 

Adventista Egyházra áradtak volna, ha ezt a drága üzenetet szívesen fogadták volna: 

 Ha K isztus keg el e által épe új tö lőkké ált ol a, új o al töltötte ol a fel őket. Iste  
további világosságot fog adni, a régi igazságokat újra felfedezik és az igazság ke eté e hel ezik… 
Menjenek a munkások bárhová, diadalmaskodni fognak. (RH. Extra, 1890. dec. 23.). 

 

Tótágast álló történelmünk 

 

 

 A i eg kellett ol a tö té je , de égse  tö té t eg, ige  eg sze ű és ilágos a a  az 
1901-es Generál Konferencia ülésen megfogalmazott állításban, amikor Ellen White visszahivatkozott 

az 1888-1891-es álság a. Tö té észei k azt feltételezték e ől, hog  a „megújulás” csak szavakkal 

tö té ő elis e és ek izo ult i de e ű igazi efo á ió élkül: 

 Külö ös é deklődést érzek az ezen a konferencián született megnyilatkozások és döntések 

i á t azokkal a dolgokkal kap solat a , a el ek ek é ekkel ezelőtt eg kellett ol a tö té iük, 
főleg tíz é el ezelőtt, a iko  ko fe e iá a g ülekeztü k össze, és Iste  Lelke és hatalma jelent meg 

együttlétünkön annak bizonyságául, hogy az Isten kész ezért a népért munkálkodni, ha beállnak 

u ka e djé e. A test é ek jó áhag ták az Iste től kapott ilágosságot, de oltak ol a ok, akik 
összefo ódtak i téz é ei kkel, főleg a Re ie  He ald hivatalával és a Generál Konferenciával, akik 

behozták a hitetlenség elemeit, olyannyira, hogy a kapott világosság nem volt hatással rájuk. 

Elis e ték, hel eselték, de e  jött lét e se iféle külö leges áltozás, hog  előidézze a dolgok 
olyan állapotát, hogy Isten ereje megnyugodhasson népe között (GCB. 1901. 23. old.). 

 Néhány testvér 1893-ban felismerte, hogy mivel a reformációt visszautasították, a megújulás 

is kudarcra ítéltetett. Jones azt mondta: 

 Testvéreim, eljött az ideje annak, hogy még ma nekilássunk annak, amit Minneapolisban négy 

é el ezelőtt isszautasítottu k. Közülü k se ki ég sak el o da i se  képes Iste  sodálatos 
áldásait, amit Minneapolisban tartogatott részünkre, és amit ez alatt a négy év alatt már 

élvezhettünk volna, ha szívünk kész lett volna elfogadni az üzenetet, amit Isten küldött. Négy évvel 

elő e le é k, agá ak a ha gos kiáltás sodái ak közepette GCB. . . old. . 

 A kö etkező, Elle  White-től szá azó le él, a it ug a azo  az ülése  ol astak fel, 
megmagyarázza, hogyan alakult a folyamat, amelynek eredményeképpen az 1888-as üzenet 

vereséggé vált: 

 A soraink között megnyilvánuló ellenállás az Úr hírnökeire fáradtságos, lelket-próbáló 

feladatot rótt, mert olyan nehézségekkel, akadályokkal kellett szembe szállniuk, amelyek eddig nem 

http://www.denesotto.hu/


   
 

További tanulmányokért látogass el a www.denesotto.hu weboldalra. 

DÉNES OTTÓ 

Bibliáról – gondolkodóknak 

 

Dokumentumtár 

léteztek… Mi de  időt, go dolatot és u kát igé e ett az üze ettel sze eszálló test é ei k 
befolyásának ellensúlyozása, az üzenetet pedig távol tartották az Isten közeli ítéletére váró világtól. 

Isten Lelke hatalmával jelen volt népe között, de Isten nem adhatta nekik, mert nem nyitották meg 

szí űket, hog  efogadják őt. 

 Ne  a ilág elle állásától kell fél ü k, ha e  azoktól a közöttü k lé ő ele ektől, akik az 
üze etet akadál ozzák… A sze etet, izalo  e köl si e őt alkot ak, a i g ülekezeteinket egyesítette 

volna és a cselekvés összhangját is biztosította volna, ám a hidegség, bizalmatlanság egyenetlenséget 

hozott lét e, a i egfosztott e ői ktől… 

 A efol ás, a i a ilágosság és igazság isszautasításá ól őtt ki Mi eapolis a , a a 
i á ult, hog  hatástala ítsa a ilágosságot, a it Iste  a Bizo ságtételek útjá  adott épé ek… e t 

éhá , felelős pozí iókat etöltő test é ü ket átjá ta a ak a lelkület ek a ko ásza, a i 
Minneapolisban uralkodott, azé a lelkületé, ami elködösítette Isten népének értelmét. (u.o. 419. 

old.). 

 Eg  satát esztett hadse eg késő  egp ó álja egfejte i, hog  ié t kö etkezett e a 
e eség. A g őzele ől sak feltételes ódo  fog eszél i, i t, a i „bekövetkezhetett volna”. 

Lényeges dolog, hogy a gyakran idézett szakaszt 1902-ben publikálták a Bizonyságtételek 9. 

kötetének 29. oldalán, ami ezzel a tragikus „ha” – al kezdődik. Ez a „ha” pedig 1888 történelmének 

szo o ú ese é ei e o atkozott. A fe ti idézet utá  a kö etkező o dat található: 

 Ha Krisztus mi de  kato ája egtette ol a a dolgát, ha Sio  falá  i de  ő álló iztos 
ha got adott ol a a t o itá ak, a ilág eddig á  eghallhatta ol a a fig el eztető üze etet. 
Ám a munka évekkel lemaradt; Milyen jelentést kap Isten arról, hogy a munka így lelassult? 

  

Van jó hír 1888 történetében? 

 

 Ez nem azt jelenti, hogy a háború elveszett. Távolról sem. Csak egy csatavesztés történt. 

Azonban a legármányosabb helyzetben vagyunk. Ugyanabban a levélben – néhány bekezdéssel 

késő  – Ellen White megjövendölte, hog  Sátá  üg ese  ki fogja hasz ál i elő ét. Sátá  ejtett 
összeesküvése mindenhol érezteti hatását. Nagyon is okos ahhoz, hogy ne kövesse el azt a hibát, 

hogy az ördög egyenruháját öltse magára. Krisztusnak tetteti magát. „A hamis Krisztus megjelenése 

csalóka reményeket ébreszt azok elméjében, akik engedik magukat becsapni.” 

 Sátá  túl éles el éjű ahhoz, hog  g őzel é ől eszélje , ielőtt az ég e  teljes, ég 
akko  se , ha a észleges g őzele  á  igaz. Az efféle di sek és té dei e ké sze íte é a a adék 

eg házat az el últ ko szakok ű e feletti á kódás a , e t szí é e  e sületes. Ha a a adék 
egyház megtudja az igazságot, vigyázni fog, tehát egész végig a megcsalatás állapotában kell tartani 

őt. 

 Sátán éppen ezért arra törekszik, hogy megcsaljon, megtévesszen bennünket 1888-as 

tö té el ü ket illetőe . Ra aszul elis e i a e eséget, ege gedi a g őzel et, iköz e  azt 
szí leli, hog  té det hajt lá u k előtt. A dédelgetett salás sak a ha is k isztussal aló e sőséges 
viszonyhoz vezethet. Ha nem tudunk helyesen olvasni a múltból, hogyan leszünk képesek arra, hogy 

hel ese  é tel ezzük a jö őt, a i t sze ei k előtt lepe eg? 
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 Ezek a il á aló igazságok sötét, ag  el áto tala ító képet feste ek? Ha sze etjük Őt, 
akko  e , hisze  azt o dta, hog  Ő az igazság. Az egyetlen módja, hogy közel kerüljünk Hozzá: 

(f)el kell ismerjük az igazságot. 

 Miköz e  igaz, hog  tö té el ü k eg é tel ű ű á at a hí ás, e  sza ad elfelejte ü k, 
hog  az, a i ű á at a hí , i dig is se ke tő, pozití , e é séget keltő és bátorító. 

 

Összegző következtetések 

 

 Akik di ső g őzele ké t festik le -as tö té el ü ket, ag o  is őszi ték. A a 
vágyódnak, hogy az egyház egységét munkálják. Kritikusok támadtak, akik azt állították, hogy Sátán 

1888- a  g őzel et a atott, s ez a g őzele  ol a  teljes olt, hog  az eg ház pilla at ilag 
reménytelen helyzetben van. Ez ugyan nem igaz, de az ilyen hamis elképzelés gyökeret ver és 

ki i ágzik, i t a üszkeség és ö elégültség elle i isszahatás, a i e zedék ől e zedék e 
megtagadja történelmünk igazságát. Izrael sohasem lesz Babilonná, noha talán fogságának idejét 

tölti. Az Ú  új a és új a elhozza őt saját hatá aihoz, egfeszít e és ű á at a késztet e épét. 

 Amikor arra törekszünk, hogy a kritikusok véleményét ellensúlyozzuk, akik reménytelennek 

bélyegzik az egyház helyzetét, nem szabad megtagadnunk az igazságot. Tanúsítsunk tiszteletet azok 

iránt, akiket megillet: 

 Nag  szí éli egalázkodás tö té ik ajd azok észé ől, akik i d égig hűek és igazak 
maradnak. (15. kézirat, 1888. Olson, 297. old.). 

 Ha az eg ház, a it ost saját elpá tolásá ak ko ásza já t át, e  ta t ű á atot és e  té  
meg, saját cselekedetének gyümölcsét fogja enni, amíg el nem irtózik önmagától (BT. 8. kötet. 250. 

old.). 

 Az a tapasztalat egyáltalán nem bizonyíték arra, hogy Isten elvetette egyházát. Péter, amikor 

földre vetette magát a Gecsemánéban és azt kívánta, hogy hadd haljon meg, - végül megtért (Mt 

26,75; Jézus élete. 713. old.). Amikor a fenti szavak beteljesednek – ugyanígy megtér a maradék 

egyház is. Ekkor nem késlekedik tovább az egyház pünkösdje, ahogy Péteré sem késlekedett tovább, 

amikor eljutott oda, hogy felismerje önmagát. Amikor pedig így tett, rátalált az Úr bocsánatára. 

 Az 1888-as tapasztalat helyes megértése nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy eljussunk 

önmagunk megismeréséhez: „Egyszer majd láthatóvá válik igaz értelmében, teljes szomorúságával 

együtt, hogy mi származott abból.” (GCB. 1893. 184. old.). 

 A.T. Jones az 1893-as eg üttléte  is utalt a egjo ulás ége  késlekedő „majd egyszer”-ére: 

 Olyan dolgok történnek majd, amelyek még annál is nagyobb meglepetést okoznak, mint 

a iket azok áltottak ki ott Mi eapolis a . Ha sak te és é  ki e  etjük szí ü k ől g öke estől 
annak a lelkületnek minden egyes rostját, majd úgy bánunk az üzenettel és hírnökökkel is, akik által 

Isten az üzenetet küldte, ahogy Isten kijelentette, hogy mi ezzel a másik üzenettel bánunk. (u.o. 185. 

old.). 
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 Ha az e e  a fejezet e  előte jesztett hi atkozások közül eg ik se  áll e delkezésü k e, 
logikus és egyszerű éhá  kö etkeztetést le o i: 

  

.  A ha gos kiáltás ak ol a  hatása kellett ol a leg e  a u ka efejezésé e, ahog  a tűz te jed a 
tarlón (RH. 1885. dec. 15.). „A égső eg ozdulások ige  g o sa  lesz ek.” De ahelyett, hogy terjedt 

ol a, i t a tűz a tarlón, egy évszázados parázslás, füstölgés, toporgás követte, mialatt gyorsabban 

szület ek az e e i lelkek, ahog  i üze etü kkel el tudjuk é i őket. Az eg etle  elfogadható 
következtetés, hogy a tüzet emberi, nem isteni eszközök kioltották. 

2.) Amikor a hangos kiáltás eljön – mondja János, a Jelenések könyve írója – olyan világosság kell 
kísérje, ami beragyogja a földet a mennyei hatalom minden korábbi megnyilatkozását messze 
felülmúlva. „A föld ki ál ai ég e  jöttek el esszi ől; a föld kal á jai Ba ilon felett siránkozva 
még nem semmisültek meg az igazi hangos kiáltás hatalmas üzenetének hirdetése által „egy rövid 
óra” alatt. A negyedik angyal hatalmas üzenetének világossága különleges módon mégis ragyogni 
kezdett 1888-ban. Az egyetlen elfogadható következtetés az, hogy a világosságot emberi 
köz e űködők oltották ki. 
3.) Amikor a hit általi igazság 1888-as üze etét a késői eső igazi „kezdetét” elfogadják, a 

i dezidáig is e etle , ősi, Iste  sze i ti élet egújulása lesz látható á a a adék eg ház a . „Isten 
és ember ellensége nem akarja, hogy világosan képviseljék ezt az igazságot, mert tudja, hogy ha a 
nép teljesen elfogadja, - hatalma megtörik. (Az evangélium szolgái, 103. old.). Az egyetlen lehetséges 
következtetés: Krisztus igazságosságának üzenetét még nem fogadták el igazán. 
4.) Miutá  az üze et külö leges é tele e  Iste től szá azik, az i á ta ta úsított kita tó 
elle állás a teki tél es ezetők észé ől, lelki e eséget jele tett az ad e t ozgalo  észé e. Ezt a 
vereséget azonban úgy kell elkönyvelni, mint egy nagyobb háborúban vívott csatát, nem pedig úgy, 
mint a magának a háború elvesztését. 
 A helyzetnek ez a szemlélete megkívánja, hogy ez a nemzedék ismerje meg az eset tényeit 

teljes egészében, és hozza helyre a tragikus hibát: Ezt meg kell tenni és az élő és igaz Iste  segíte i 
fog nekünk. 

 

Pótlólagos megjegyzés a negyedik fejezethez 

 

A Generál Konferencia archivumának bizonyságtétele 

 

 A Battle C eek e  lefol tatott hi atalos le elezés a hí  aktái ege ősítik Elle  White és 
Jones a Battle Creek-i legjele tőse  ezetők egatí  agata tásá a o atkozó izo ságtételét. A.T. 
Jo es azt o dta, hog  eg  álla dóa  to á élő titkos a tago iz us il á ult eg ott. Le él, C.E. 
Holmes-nek, 1921. máj. 12.). 

 A Generál Konferencia titkára, Dan T. Jones levelei illuszt álják, hog a  űködött ez a 
agata tás. Á á  él  előítélettel iseltetett az -as üzenet és a hírnökök iránt, néhány héttel a 

minneapolisi együttlét után a Szent Lélek azzal a világos bizonysággal hatott rá, hogy Jones Isten igazi 

hírnöke. Egyik barátjának ezt írta: 
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 Jó eg üttlétei k oltak itt… A.T. Jo es test é  sokat p édikált. Bá sak hallhattad ol a 
néhány prédikációját. Úgy látszik egészen más, mint Minneapolisban. Egy másik prédikációja olyan jó, 

hogy úgy gondolom, ilyen jót még nem is hallotta . Ug a akko  ala e i teljese  újsze ű. 
Prédikálásában eredeti, gyakorlatias igehirdetésében gyengéd. Mélyen átérzi mindazt, amit mond. 

Sokat őtt a sze e e , a ióta eglátta  e ek az e e ek a ásik oldalát. Le él, J. W. Watt-

nak, 1889. január 1).1 

 Da  T. Jo es aka ata elle é e ált egg őződéses e e é. Fe o e ális, ahog a  jó ezetők 
a szí űket eg tudják ke é íte i az elle , a i ől pedig ilágosa  látják, hog  a Sze t Lélek 
hitelesítését viseli magán. Meg kell értenünk, hogyan történt mindez, mert ma, abban a súlyos 

veszélyben vagyunk, hogy történelmünket ismételjük. Ahogy Luther mondotta, mindnyájan 

ugyanabból a kovászból készültünk. 

 Eg  é el késő , ala i külö ös ok ál fog a Da  T. Jo es hag ta, hog  szí e 
megkeményedjen az 1888-as hírnökök ellen, mialatt Ellen White irántuk tanúsított magatartása 

egyre inkább támogató jelleget öltött. Az emberi lélek titokzatos erjedésének lehetünk tanúi itt. Mint 

felelős, ad i iszt atí  hi atal ok le elet i téz hazai te ületé e, a Missiou i Ko ferencia 

ezetőségé ek. Közöl ie kell té es ítéletét. Itt eg  felszí  alatt ható efol ás űködik, eg  titkos 
a tago iz us, a i ől A.T. Jo es azt o dta: 

 Úg  go dolo , hog  eg  I téz é  Missou i a  ag sze ű dolog le e; de úg  hisze , hog  
az intézmény egy csendes tervasztalon neked éppen olyan értékes, mint díszfelvonulást csinálni 

eki… és ehoz i A.T. Jo es és E.J. Waggo e  test é eket. Az igazat eg all a e  ag o  ízo  
éhá  eljá ásuk a , ahog  a dolgokat előte jesztik. Megp ó álják i de e  a aguk malmára 

hajta i a izet és e  aka ják elis e i, hog  álláspo tjukat aká  a legkise  k itika is é heti… 
Valójában, szinte soha nem is beszélnek valamilyen más témáról, csak arról, hogy 

éle é külö ség a  a ezető test é ek között. Ne  go dolo , hogy ezt a szellemet akarod a 

Missouri Konferenciára behozni. (Levél, N.W. Alee-nek, 1890. jan. 23.). 

 Az 1888-as hí ökök alószí űleg sohase  tudták eg, hog  ié t e  fogadták szí ese  
szolgálatukat Missiouriben. 

 Dan Jones G.I. Butler testvérhez intézett i fo atí  jellegű le ele a Battle C eek-i 

fejleményekre vonatkozóan a munkálkodó „antagonizmust” juttatja kifejezésre. Az üzenet iránti 

ellenállásra bátorítja Butlert: 

 Igazá  ö ülök, hog  a ól a ézőpo t ól sze léled a dolgokat, ahog  teszed is, és em 

áto tala odsz el és hajolsz eg a ád akott tehe  alatt… G ak a  go dolok a a, a it eke  
mondtál a múlt télen, hogy a kaliforniai fickók (Jones és Waggoner) aligha maradnak két évnél tovább 

a Re ie  sze kesztői stá já a . Eg általá  e  le ék eglepve, ha néhány hónapon belül kísérletet 

tennétek ebben az irányban. De biztosan érzem, hogy komoly ellenállásba ütközne. (Levél, 1889. aug. 

29). 

 A „komoly ellenállás”, a it saját lelké  elül elfojtott,  telé  tűzhá óké t o a t ki. 
Waggoner egy napon biblia-iskolai osztál á a  ejele tette, hog  a kö etkező eggel a két szö etség 
ké dését fogja taglal i. Hi atalos felszólítást kapott, sőt késztették, hog  hag ja a a u káját 

                                                           
1 A Dan T. Jones által írt levelek megtalálhatók a Generál Konferencia archívumában és Statisztikai adattárában. 
Record Group, 25. (25. feljegyzés-csoport). Engedéllyel került felhasználásra. 
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Kaliforniában és tanítson Battle Creek-ben. Természetesen azt feltételezte, hogy szabadon 

feltá hatja, előte jesztheti az e a géliu ot úg , ahog  ő egé tette. 

 De a iko  Da  Jo es eghallotta a két szö etség ől szóló hí eszteléseket, e  tudta 
magában tartani. Azonnal lépéseket tett, hogy leállítsa Waggonert. Uriah Smith-hez, sőt Elle  White-

hez fordult támogatásért. Az incidens oly mélyen felkavarta, hogy ugyancsak terjedelmes levelekben 

í t az eset ől G.I. Butle ek, O.A. Olse ek, J.D. Pegg ek, C.H. Jo es ak, R.C. Po te ek, J.H. 
Morrisonnak, E.W. Farnsworth-nak és R.A. Underwood-nak. Levelei nem tudják palástolni az üzenet 

és a hírnökök iránti hivatalos ellenszenvet, mialatt természetesen hitet tesznek arról, hogy elfogadják 

a „hit általi megigazulás” tantételét. 

 Hálásak lehetünk azért, hogy termékeny levélíró volt, mert értékes bepillantást nyújt a 

ezetés agata tása ögötti kulisszatitkok a. Őszi té  feltá ja első é zéseit. Az üze et i á ti, 
to á a is eg a adó elle állása alószí űleg éppe  ol a  súl os tehe ké t ehezedett 
lelkiismeretére, mint amilyen Saul ösztöke elleni rugódozása volt. Waggonerrel történt 

összetűzésé ől íg  í t Butle -nek: 

 Eddig semmi olyan nem történt életemben, ami ennyire lesújtott volna, mint ez. Az egész ügy 

ol a  él ségese  felka a t, hog  alig tudta  hog a  és it teg ek… A iko  látta , hog  i ől 
szól ak a szo atiskolai le kék a le kéket Waggo e  í ta a két szö etség ől , azo al elhatá ozta , 
hog  e  ta íthato  őket, s iutá  a té át átta ul á ozta , le o dta  szo atiskolai ta ító 
tiszte ől.2 

 Aggódtam és addig rágódtam ezen a dolgon, amíg annyira ki nem merített, mint egy fél évig 

tartó munka. (Levél, 1890. fbr. 13.). 

 Micsoda látvány! A Generál Konferencia titkára aggódik és bosszankodik azon, ami valójában 

a Sze t Lélek i á ítása a késői eső e ! 

 

Bepilla tás az ősi Battle Creek kulisszái mögé 

 

 Dan Jones, továbbra is a Battle Creek-i admisztráció fejlécével ellátott hivatalos levélben arról 

a hi atalos te ől szá ol e Butle ek, el  sze i t el aka ják ejte i a alóságos té eket a diákok 
előtt, „hadd vegyék a dolgokat olyan könnyen, amennyire csak lehet, anélkül, hogy az iskola 

diákjainak jobban felhívná a figyelmét a változtatásra, mint amennyire szükséges.” Ez politikailag 

                                                           
2 Waggoner álláspontját, aminek Dan Jones, Uriah Smith és mások is ellene álltak, a The Glad Tidings c. 
művében terjesztette el  (Pacific Press, átdolg. kiad. 71-104. old.). Ellenfeleinek nézetét megörökítették a H.N. 
Adventista Bibliakommentárban és Bibliai Szótárban. Ellen White azt mondja, hogy Isten megmutatta neki, 
hogy Waggoner álláspontja a helyes. „Az elmúlt éjjel Isten megmutatta, hogy a szövetségekre vonatkozó 
bizonyítékok világosak és meggy z ek. Te magad is (Smith), Dan Jones, Porter testvérek és mások is hiába 
töltöttek id t a vizsgálódással, hogy a szövetségekr l olyan álláspontot alakítsatok ki, ami elüt attól, amit 
Waggoner testvér tárt fel” 1890. lásd 30. levél. 1890). 
Dan Jones beszámol arról, hogy Waggoner „megvádolta a vezet  férfiakat a Generál Konferenciánál, hogy 
(hallgatólagosan) jóváhagyták (D.M.) Canright Ószövetségre vonatkozó nézetét, többek között Smith testvér is, 
amit természetesen letagadtak (Levél Butlernak, 1890. febr. 13.). Szomorú, de azt kell mondani: Waggoner 
korrekt volt. És még szomorúbb, hogy majd egy évszázad elteltével csodálatos jó híre a szövetségekr l még 
mindig nem talált nálunk elfogadásra. 
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ügyes, ravasz fogás lenne. Waggoner azonban elrontotta a terveit azzal, hogy elmondta a nyílt 

igazságot, és hagyta, hadd derüljön ki az egész dolog. Mindaz, amit megtehettem az volt, hogy 

el o dta , hog  a legjo ak azt go doltuk, hog  egké jük D . Waggo e t, hog  eg elő e 
halassza el a szövetség témáját. 

 Ellen White, W.C. White, Waggoner és A.T. Jones azo  u kálkodott, hog  egejtő ódo  a 
testvérek elé tárja a dolgokat Battle Creek-ben. Ez azzal az eredménnyel járt, hogy az igazság sarokba 

szorította Dan Jonest, Uriah Smith-t és ásokat. Da  Jo es is ét őszi te és ílt, a iko  a átai ak 
elszenvedett leg őzetésé ől eszélt: 

 Ez az eset eglehetőse  za a a ejtő hel zet e  hag ott éhá u kat. Fél eé tés közepette 
munkálkodtunk, a támaszokat pedig kivették alólunk. Nem volt senki, aki vitatni tudta volna Dr. 

Waggo e  ag  White test é ő sza át Le él Butler-nek, 1890. márc. 27.). 

 Da  Jo es egalázkodása és e sületes őszi tesége felüdítő. Szi te ai ak hat a ak az 
igazságnak a világosságában, amit nem ismert fel, s nem volt tudatában annak, hogy ellenszenve 

alójá a  a késői eső és a ha gos kiáltás kezdeti kegyes mennyei ajándéka ellen irányult. Makacsul 

elle zi ezt a e ől küldött áldást, de e  ke ülheti el, hog  tudo ásá a e jusso . Nag o  is az a 
típusú e e , aki saját aka ata elle é e kell egg őződjö , és ég íg  is ug a azo  az álláspo to  

maradjon. 

 Ellen White híres, Battle Creek-ben március 16.-án tartott prédikációja (2. kézirat, 1890) 

tartalmazza azt az üzenetre vonatkozó megfogalmazást, hogy nem történt ott semmilyen 

„elfogadás”, és néhány hivatkozást arra nézve, hogy a Battle Creek-i vezetés között továbbra is 

fe áll a hitetle ség és isszautasítás Mi eapolis óta. Eg  appal késő  Da  Jo es lelki kí jait 
panaszolja: 

 Úg  tű ik, Elle  White álláspo tja ko ekt és az é  éppúg  o atkozik ás dolgok a is, i t 
a szövetség kérdésére, vagy a törvény szerepére a Galatabeliekhez írott levélben. Olyan biztos voltam 

benne, amilyen csak lehettem, hogy Dr. Waggoner és mások bizonyos terveket valósítottak meg, és e 

tervek és elképzelések mögött bizonyos motívumok húzódtak meg, de most kiderült, hogy mindkét 

dolog a  té edte . Külö ös ek tű ik, hog a  tö té hetett ez. Még a kö ül é ek is a 
bizonyítékokat támogatták, hogy a dolgok igazak, de tekintet nélkül minderre – hamisaknak 

bizonyultak. (Levél, J.D. Pegg-nek, 1890. márc. 17.). 

 Tíz nappal késő  Butle -nek ír. Még mindig tétova, bizonytalan, és nem egészen világos. Az 

üze etet illetőe  ég i dig ug a azo  a ézete  a . Ahog  U iah S ith, ő is azzal hi áztatja 
Jo est és Waggo e t, hog  fél eé téseket te e tettek. Ne  látja őket a a  a eg ilágításban, 

ahog  Elle  White látta őket, az Ú  „kijelölte hírnökök”-nek: 

 Talá  té edtü k éhá  eglátásu k a , a it allottu k… e  láto , it tehetsz ost 
ást, i thog  elfogadod a ag a ázatokat, a iket adtak és eljá sz azok sze i t… White test é ő… 

úgy gondolja, hogy a Minneapolisról neked küldött beszámolók nagyrészt túlzottak és nem volt 

po tos elképzelésed ezek alapjá  az ott tö té tek ől. Miköz e  ug a ezt az álláspo tot allo  a 
Galata eliekhez í ott le él e  a tö é  sze epé ől és a szö etség ké désé ől, a it i dig is 
vallottam. Örülök annak, hogy elmém felszabadult néhány atyafi motivációjára és terveire vonatkozó 

előítélettől… Re éljük, hog  test é ei k a jö ő e  e  tesz ek ajd íg , e  fektetik le az 
igazságtalan ítélgetés alapjait terveik és szá dékaik egítélését illetőe . Le él, . á . . . 
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 A iko  éhá  appal késő  R.C. Po te ek í t, feltá ta, hog  ő és U iah S ith ég i dig 
mennyire nem békélt meg az 1888-as hírnökökkel, sem Ellen White-val: 

 Smith testvér nem képes megé te i, hog  White test é ő eg  alkalo al – néhány évvel 

ezelőtt – miért beszélt olyan határozottan egy bizonyos dolog ellen, ahogy a Galatabeliekhez írott 

le él e  sze eplő tö é  eseté e  tette. J.H.  Waggo e  test é el fol tatott eszélgetésé e  is 
miért fordult egyet és adta támogatását gyakorlatilag ugyanannak a dolognak, amikor némi eltéréssel 

ke ül elő… Megp ó álok ol a  ke eset go dol i á, a e it sak lehet… Le él, . áp . . .3 

 Két héttel késő  Da  Jo es ég i dig e  iztos, és á eszéli magát arra, hogy némi 

gú al eszélje  a ól, a i alóság a  az Út ezetése olt a késői eső kezdeté . Jo est és 
Waggo e t sze et é po ig aláz a lát i és eg aka ja g őz i Butle  test é t, hog  ő és az at afiak ég 
rendületlenül folytassák az ellenük való küzdelmet. Amit Ellen White és a történelem a „legdrágább 

üzenet” ek is e t el, azt ő a „különleges nézetek” kategóriájába sorolja, és azt reméli, hogy ilyet 

soha e  fogu k új a egtű i: 

 Tudom, hogy egy kicsit nehéz a közvetett bizonyítékok tényénél – amelyek ezt az ügyet 

másfél éve körülvették – észe ől ost a a a kö etkeztetés e jut i, hog  azokat a dolgokat 
bárányhoz hasonló ártatlanságban cselekedték, amelyek Minneapolisban kiszivárogtak. De ha Dr. 

Waggoner azt mondja, hogy nem volt semmilyen terve, amikor odajött, és Jones testvér is ugyanezt 

o dja, White test é ő pedig kita t ellettük, it tehetek ást, i thog  té ek fogo  fel, 
ténynek fogadom el azt?... Talán azt gondolod, hogy ide-oda kapkodunk itt, belerángattak valamibe, 

mi pedig lenyeltük az egészet. Semmi esetre sem így áll a dolog. Úgy vélem, hogy minden olyan 

po to  g őzel et a attu k, a it fe ta tottu k és úg  éle  a ásik oldal ag o  is ö ült a ak, 
hogy egy kicsit enyhült a nyomás és hajlok arra, hogy bizonyára így is történt, ha megtanulták a 

leckét, amit nekik szántunk. Biztos vagyok abban, hogy Dr. Waggoner nagyon óvatos lesz, amikor 

külö ös ézeteit a ép elé tá ja, a íg azokat a ezető test é ek go dosa  eg e  izsgálják, és úg  
go dolo , hog  a ezető at afiak is sokkal gondosabbak lesznek, amikor e különleges elgondolásokat 

vizsgálják, mint amilyenek a múltban voltak. (Levél Butlernek, 1890. ápr. 14.). 

 Ezek az a hí  a agok ug a sak ege ősítik A.V. Olso  egfig elését, hog  Jo es és 
Waggoner p e r s o n a t a   n o n   g r a t a  (nem kívánatos személyek) voltak a Battle Creek-i 

főhadiszálláso  i. . . old. . Ol a  éles olt a feszültség, hog  kö ű egé te i, hog a  esz élt 
rá egyszer csak Waggoner arra, hogy Angliába küldik 1892 elején. A Generál Konferencia elnökének 

kézzel írott, 1891. szept. 15.-i levele talán tovább súlyosbította, mérgesítette a helyzetet. A 

könyvkiadó bizottság egy tagjává választották, de a bizottság munkájában való normális részvétele 

valahogyan meghiúsult. Levele figyelemreméltó. Egyetlen személyes zokszó sem található benne. A 

ű ja áé t aggódik: 

Sze et ék é deklőd i G.J.  Butle  test é  kö e felől. A Kö kiadói Bizottság eszá olójá ól 
láto , hog  egsza azták, hog  a Re ie  a d He ald hi atala adja ki. E ől a a kö etkeztetek, hogy 

bizonyára talán már a kiadásra is kész állapotban van. Ha így van, mint a könyvkiadói bizottság tagja, 

                                                           
3 Uriah Smith és Ellen White modern kritikusai tévednek, amikor jelent s változtatást tulajdonítanak neki a 
Galáciabeliekhez írt levélben szerepl  törvényre vonatkozó álláspontját tekintve. Arra késztette J.H. Waggonert, 
hogy ne emelje ki elképzelését, hogy a Galáciabeliekhez írott levélbeli törvény az erkölcsi, de látszólag nincs 
semmi bizonyíték arra, hogy azt mondta volna neki, amir l Smith azt gondolta, hogy mondta. Kétségtelen, hogy 
J.H. Waggoner nem tagadta meg annyira a Galatabeliekhez írt levél szívet melenget  igazságait, mint kés bb fia. 
Ellen White az apa üzenetét nem min sítette „legdrágább”-nak. Smith – tévesen – egy részlet-tényre 
támaszkodott, hogy kárhoztassa a további igazságot, amit az Úr Waggoner fia által küldött 1888-ban. 
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sze et é  lát i a kézi atot. Úg  eg  é el ezelőtt – úgy gondolom – láttam a fejezetek felsorolását, 

a el ek késő  ajd a kö et fogják alkot i. E ől, ala i t a ól, a it általá a  a dolgok 
állapotáról tudok, biztos vagyok abban, hogy ennek a könyvnek is, mint minden másiknak szüksége 

van az átvizsgálásra. Ha ez is átvizsgálás nélkül megy keresztül egy hármas bizottságot kivéve, 

bizonyos vagyok e e, hog  elégedetle ség szá azik előle… Bizo á a i de  tag ak joga a  
át izsgál i ala e i kézi atot, a i egfelelő ódo  eg általá  a izottság elé ke ül.4 

 

Uriah Smith védelmezi az üzenettel szembeni elutasító állásfoglalásokat 

 

 Uriah Smith 1888-as üzenet iránti ellenállása logikus, tudományos és látszólag indokolt volt. 

1890. febr. 17.-én ír Ellen White- ak és eg ag a ázza: ié t e  tudja elfogad i. Ige  őszi te. 
Megalázó tapasztalat elol as i hat oldalas le elét, e t ol a  egg őző, hog  az ember szinte 

felkiálthat: „Csak az Isten kegyelme az, hogy létezem!”, Talá  a éppe  ol a  kö ű a Sze t Lélek 
nagyobb ajándékát szerencsétlenségnek tartanunk, mint amilyen neki volt így cselekedni. Az Úr 

ezetését, ag  zű za a ak teki ti. Rö ide  áttekinthetnénk érveit: 

 Megítélése  sze i t a White test é  halála tájá  tö té t a leg ag o  zű za a , a i alaha is 
előfo dult, az az eset olt, a iko  D . Waggo e  a Galata eliekhez í ott le él ől szóló ikkeit a „Signs” 

útjá  kiadta… Ha eskü alatt áll ék eg  esküdtszék előtt, a a ké sze ül ék, hog  legjo  is e ete  
és hite  sze i t teg ek izo ságot… te azt o dtad, hog  Waggo e  J.H.  test é  té ed a 
Galata eliekhez í ott le él e  található tö é t illetőe . A Sze tí ás sze i t ezt i dig is íg  láttam. 

White testvér olyan elégedett volt, hogy – emlékszel – Waggo e  kö ét issza o ta a te jesztés ől. 
A Waggo e  test é  által allott álláspo t il e  elle állást ált ki… Szá o a elle tétes ek tű ik a 
Szentírással, másodszor pedig azzal, amit korá a  láttu k…. 

 A testvérek (Kaliforniában) – Jones és Waggoner – majdnem romba döntötték a (1888) 

ko fe e iát, a itől félte  is, hog  egteszik. Ha ezeket a felka a ó ké déseket e  etették ol a 
fel, nem látnék semmi okot arra, hogy miért ne lehetne olyan áldott és kellemes konferenciánk, mint 

a il e eket i dig is él eztü k… 

 (E.J.) Waggoner a Galatabeliekre vonatkozóan ugyanazt az álláspontot foglalta el, amit 

apjá ál ká hoztattál. A iko  pedig látszólag jó áhag tad álláspo tját, i t egészet… sokak észére 

nagy meglepetés volt. Amikor megkérdeztek engem, hogy ez mit is jelent, és hogyan tudom 

egi dokol i, White test é ő – sakug a  e  tudta  it is o djak, és ég ost se  tudo … 

 A iko  ol a  ézetek és eg ilatkozások ütik fel a fejüket… a el ek aláássák munkánkat 

és egi gatják üze etü k e etett hitü ket, sak eg  é zése  lehet a dolog felől, és képzelheted, 
il e  külö leges szituá ió ak tű t előtte  ez akko , e t egko káztatta  eg  fig el eztető szót 

e témakörök közül néhánnyal összefüggésben, és kipellengéreztek, mint egy olyan valakit, aki 

vaktában lövöldöz, és nem tudja, minek áll ellen. Úgy gondolom, hogy bizonyos fokig nagyon is 

tudo , hog  i ek állok elle e. Valószí űleg e  is e e  teljes te jedel é e  az újítás ak és 
széthullásnak ezt a ost éppe  fol a at a  lé ő ű ét, de ahhoz eleget látok, hog  aggodalo al 
töltsö  el. Hisze , hog  á iko , á kitől kész ag ok a ilágosságot elfogad i, de a i a ilágosság 

                                                           
4 Generál Konferenciai archívumok és statisztikák. Record Group II. (engedéllyel felhasználva), 
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igé é el áll elő, a Sze tí ás sze i t is a ak kell izo ul ia előtte  és szilárd érvekre, indokokra kell 

alapozódjo , el ek kiállják a egítélés p ó áját, ielőtt ilágosság ak i ősül e előtte . És 
a iko  alaki előte jeszt ala it, a it á  ége  is e ek és hiszek, e  e ezhete  új 
világosságnak. (Uriah Smith levele, 1890. febr. 17.). 

 Lehet, hog  a is sok U iah S ith a  az eg ház a , akik a ilágosság i á ti szí ől fakadó 
elle állásukat teki t e éppol  őszi ték és józa  é tel űek a a ilágosság i á t, a i Iste  
gondviselése értelmében még be kell ragyogja a földet dicsőséggel? 

 Fájdal as dolog túl éz i az eg  é századdal ezelőtt élt test é ei k álla fölött és le eleiket 
elolvasni. De talán javunkra válik, ha felismerjük, hogy egy napon majd mások olvassák a mi 

leveleinket. Az angyalok pontosan érzékelik valódi szí éli, Iste  ű e i á ti agata tásu kat. 

 A K isztus igazságá ak egalázó üze ete elle i él , szí ől fakadó elle ségeskedés tette 
lehető é a jó test é ek eseté e  is, hog  hitelt adja ak az alaptala  hí esztelések ek és kifa sa t 
beszámolóknak. Ellen White gyakran hasonlította ezt a helyzetet a Krisztusnak ellenálló zsidók 

magatartásához. Nagyon is logikus és jól indokolt érv állt oldalukon. Azt gondolták, hogy látták a 

bibliai bizonyságát annak, hogy Jézus nem lehet az igazi messiás. Támadhat-e próféta Galileából? 

Hitt-e alaki is Neki a je uzsále i ezetők közül Já  , -52). Személyisége is felbosszantotta és 

hel tele  i á a te elte őket. 

 Túl késő á , hog  az eg  é századdal ezelőtt élt test é ek él e  eleássa ak lelkük e és 
megbánják a Szent Lélek pü kösd óta legjele tőse  kiá asztása elle i agata tásukat. 

 De hála Iste ek, ahhoz ég i s túl késő, hog  i iszo t egteg ük, e t kö e  
megláthatjuk bennük magunkat. 

 

5. Fejezet 
 

Az alapvető pro lé a: hogya  értékeljük az -as üzenetet 

 

 Az a tévedés, hogy „mi” elfogadtuk az 1888-as üzenetet, a félreértés egy mélyebb 

té edésé ől szá azik, azaz a ak a hel tele  egítélésé ől, hog  i olt az üze et a aga igazi 
valóságában. 

 A hivatalosan elfogadott nézet, miszerint elfogadásra talált, ugyancsak azt kell feltételezze, 

hogy nincs az üzenetben semmi egyedülállóan adventista. Az üzenetet a hit általi megigazulás 

tantételeként kezelték, azaz ugyanannak a doktrínának tekintették, amit a protestánsok évszázadok 

óta allottak. A kö etkező, eg e sült sze zői k eg ikétől, eg  Ge e ál Ko fe e iai alel öktől aló 
idézet szinte alaptípusa annak a nézetnek, hogy az üzenetet széles körben elfogadták: 

 Néhányan feltehetik a kérdést: „Mi volt a hit általi igazság tanítása, ami a nagy 1888-as 

adventista megújulás folyamává vált, amit Mrs. White és mások is tanítottak és hangsúlyoztak? 

Ugyanaz a tantétel volt, amit Luther, Wesley és az Isten sok más szolgája tanított. (L.H. Christian, Lelki 

ajándékok kincsestára, 239. old.). 
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 Nagyon megalázó lenne bevallani, hogy „visszautasítottuk azt a tantételt, amit Luther, 

Wesley és Isten más szolgája tanított. Ezért tehát azt kell mondjuk, hogy 1888-ban és után elfogadtuk 

a „tantételt.” 

 Miköz e  eg  ásik teki tél es sze ző elfogadja, hog  az -as üzenet a „harmadik angyal 

üzenete volt a valóságban”, ahogy Ellen White jellemezte (RH. 1890. ápr. 1.), azzal téveszti össze a 

lé eget, isze i t kita t a ellett, hog  sok e  ad e tista p otestá s ezető is hi dette 
„ugyanazzal az általános hangsúllyal, hiszen üzenetüket ugyanabból a forrásból merítették. Ezek az 

utó i é ek ől aló, essze e őe  jó áhag ott kö ek logikailag a a kö etkeztet ek, hog  a 
harmadik angyal üzenetének „valósága” se i el se  tö , i t a épsze ű p otestá s ta ítás. 
Senki sem fogadja el azt a következetes álláspontot, hogy kiértékelje az 1888-as üzenetet, ahogy 

Ellen White is tette, és nem ismernek el benne egyetlen egyedülálló adventista elemet sem. Figyeljük 

meg Froom bizonygatását: 

 Az advent mozgalmon kívül is voltak férfiak, akik ugyanolyan általános megbízatással és 

élettehe el éltek és k . ug a a a  az idő e  tá adtak… az ösztö zés, az ihlet ug a a ól a 
fo ás ól jött. Az idő eghatá ozást teki t e a hit általi igazság az -as évben került a 

középpontba. 

 Például a felújított angliai Keswick konferenciákat azért alapították, hogy a gyakorlati 

életsze tséget szo gal azzák. Kö e  fel lehet so ol i k .  e e t a . század efejező és a . 
század első é tizedei e , akik közül i deg ik általá osság a  ezt ha gsúl ozta. F oo , Elhívott 

mozgalom, 319. 320. old.). 

 A következtetés logikus és elkerülhetetlen. El kellene mennünk ezekhez a forrásokhoz, hogy 

megszerezzük a „doktrínát” és megtanuljuk: hogyan tanítsuk a hit általi igazságot. Így is tettük 

évtizedeken át a tény ellenére, hogy a hit általi igazság e nézetének állandó iránya a törvényellenes. 

 Hihetjük, hog  ezek a p otestá s ezetők őszi te, jó e e ek oltak, akik a i tokuk a  lé ő 
teljes igazság szerint éltek. De vajon a harmadik angyal üzenetét hirdették a valóságban, ahogy Ellen 

White jellemezte az 1888-as üze etet? Sze ző k elis e i, hog  iköz e  e  é tették külö leges 
üzenetünket, azaz a szombatot, a halottak állapotát és más sajátos tantételeket, mindazonáltal a hit 

általi igazságnak ugyanazt a doktrínáját képviselték, amit az Úr adott nekünk 1888-ban. Mégis, ezzel 

ellentétben Ellen White ragaszkodik ahhoz, hogy az 1888-as üzenet egyedülálló lelki eledelt 

tartalmaz, amely az Isten valamennyi parancsolata iránti engedelmességhez vezet. (BT. préd. 92. 

old.). 

 A tekintélyes álláspont logikailag ellenlábasaink nézetét támogatja, hogy nincs semmi 

külö leges a h. . ad e tista üze et lé egét illetőe . Elképzelésüket az áto ította, hog  az igazi 
evangélium „ta tételétől” eltekintve, amit a protestánsoktól is kölcsönvehetünk, a h.n. adventizmus 

lényege a legalizmus. Ezért bizonyos, hogy semmiféle jogalapunk nincs arra, hogy a keresztény világot 

az ítélet e és ű á at a szólítsuk fel. 

 Mi tehát az 1888-as üzenet valódi értékelése? Ugyanaz a tantétel, amit a protestáns 

reformáto ok és a . századi e a gélikusok ta ították, úg , ahog  sze ző k kita t ellette? Vag  
pedig az örökkévaló evangélium a mi, szentélyre vonatkozó különleges üzenetünkkel való 

kap solatá ak eg edi egé tése olt? Hi atalosa  jó áhag ott sze zői k, i d figyelmen kívül 

hag ják, hog  a sze téll el á i e ű külö leges kap solata le e. 

 E ek igazsága dö tő ide titásu k – mint nép – megértéséhez. 

http://www.denesotto.hu/


   
 

További tanulmányokért látogass el a www.denesotto.hu weboldalra. 

DÉNES OTTÓ 

Bibliáról – gondolkodóknak 

 

Dokumentumtár 

 Ha az 1888-as üzenet csak a hit általi megigazulás történelmi protestáns tantétele, nagyon 

komoly problémákkal nézünk szembe: 

1.) Tételezzük fel, hogy elfogadjuk: Ellen White-nak igaza van, amikor újra és újra azt állítja, hogy az 

1888-as üze et ek elle e álltak és elutasították. E ől logikailag az kell kö etkezzék, hog  a h. . 
adventista egyház-vezetés elvetette ugyanazt a tantételt, amit Luther és Wesley tanítottak a hit általi 

megigazulásra vonatkozóan. 

Más szó al, észü k ől azt állíta i, hog  az -as üzenet ugyanaz a tantétel volt, amit Luther és 

Wesley tanítottak, logikailag azt kívánja, hogy 1888-as elődei k elvetették a történelmi protestáns 

álláspontot. Az efféle visszautasítás éppen olyan végzetes lenne, mint, amilyen Rómáé volt Lutherral 

és az anglikán egyház Wesley- el sze e ! Lelki ukással le e eg e é tékű az, a i éppe  ol a  
rossz, mint Babilon bukása. 

 De ez e  lehetséges, e t elpusztíta á az eg házat. Sze zői k tehát a a ké sze ül ek, 
hogy feltételezzék: „mi” elfogadtuk az 1888-as üzenetet és hogy „megújulásban volt részünk”. 

2.) Ha tehát igaz az a nézet, hogy az 1888-as üzenet „ugyanaz a reformátori tantétel” volt, azt 

kívánná, hogy Luther, Wesley és Isten sok más szolgája a 16. századtól a 19. századig a „harmadik 

angyal üzenetét” prédikálta a „valóságban. A h.n. adventisták tehát nem képesek logikailag 

megérteni identitásukat Jelenések könyve 14. fejezete hármas angyali üzenetében. 

 Néhá  é el ezelőtt Louis R. Co adi eu ópai ezető k ezt a hi atalos elgo dolást kö et e 
a a a logikus égkö etkeztetés e jutott, sőt kép iselte is, hog  Luthe  a . század a  a ha adik 
angyal üzenetét prédikálta. Co adi idő el elhag ta az eg házat az üze etet elle zők között olt ő is 
az 1888-as ko fe e iá . Ma ug a eze  alap ető ok ál fog a eszítü k el p édikáto okat, tagokat és 
fiatalokat, mert nem látnak semmi egyedülállót, semmi különlegest és vonzót evangéliumi 

üzenetünkben, mert ezek a hivatalosan jóváhagyott nézetek magukba foglalják azt is, hogy nincs az 

üzenetünkben semmi egyedülálló. 

 Megbízható történészeink akaratlanul is „rövidzárlatot” okoztak az elhívott h.n. adventista 

mozgalomnál? Ha így van, nagy kárt okoztak, mert a hivatalosan kiadott elképzeléseknek nagy a 

befolyásuk a világegyházra. 

 

Az 1888-as nézet újrahangsúlyozása 

 

 Az 1888-as üze et eg  ásik, essze e őe  jó áhag ott elképzelése, hog  eg sze ű 
újrahangsúlyozása volt annak, a it az úttö ők kezdettől fog a hittek, eg  ho iletikai eg e súl  
újrafelfedezése, ami a tantétel és prédikálása között ideiglenesen elveszett 1844 és 1888 között. Ezt a 

nézetet is széles körben hiszik. Néhány példa bizonyára elég lesz: 

 Ez a ko fe e ia… e di ső igazság új aha gsúl ozása kezdeté ek izo ult, a i épü k 
között lelki ébredést eredményezett (M.E. Kern. RH. 1950. aug. 3.). 

 A nyolcvanas évek legnagyobb eseménye a h,n. adventisták tapasztalatában hitük 

újrafelfedezése, újra megfogalmazása, új tudatosítása olt a ke eszté ség alap ta tételét illetőe . 
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„Tud á , hog  az e e  e  a tö é  selekedetei ől igazul eg, ha e  a Jézus K isztus hite által” 

(A.W. Spalding, A sereg vezérei, 583. old.). 

 Voltak olyanok, akik elfogadták a hit általi megigazulásra helyezett (1888-as) hangsúlyt A 

másik véglet pedig az, hogy voltak olyanok, akik azt gondolták, hogy ez a „nyomaték” s „régi 

mérföldköveket” veszélyezteti. Az egyház reakciója erre a megigazulásra helyezett hangsúlyra, 

eglehetőse  eg es olt. N.P. Pease, Az üd özítő hit, . . old. .  

 Ha ez az új aha gsúl ozást kép iselő ézet hel es, éhá  to á i ké dés e ül fel: 

.  Lelkiis e etes ezetők hog a  állhattak elle , utasíthatták el, ag  ellőzhették a ak 
hangsúlyozását, amit mindig is hittek és p édikáltak, húsz, ha i  ag  eg e  é el ezelőtt? Vag , 
ha ez az 1888-as ülés az adventista prédikátorok új nemzedékét foglalja magába, hogyan utasíthattak 

el egy olyan „di ső igazságot”, a it köz etle  elődeik p édikáltak? 

2.) Hogyan tudnánk megvédeni magunkat a váddal szemben, hogy az adventista egyház Babilon 

elestéhez hasonló erkölcsi bukást szenvedett, ha elfogadjuk azt a nézetet, hogy az 1888-as testvérek 

elvetették annak az igazságnak az újrahangsúlyozását, amit az advent-mozgalom kezdetén is hittek? 

Amikor valaki felfelé mászik és hírtelen visszaesik, ez  „bukás”. 

 Sajnáljuk a szakadárokat és a kíméletlen kritikusokat, akik igazságtalanul azt mondják, hogy 

az egyház elbukott, ahogy Babilon. Nem hisszük. DE 1888-as történelmünk hivatalos változata 

logikailag eleeg ezik e e az el süggesztő elképzelés e. Sok go dolkodó el e ezeti égig égső 
következtetéséig, ahogy Conradi is tette. Minél inkább kimutatjuk 1888 igazságát, annál 

nyilvánvalóbbá válik, hogy a szakadások, fanatizmus, hitehagyások és langymeleg önelégültség sarjad 

a régóta fennálló kudarcok miatt, mert nem ismerjük (f)el ezeket a realitásokat. 

 Ez a fejezet feltárja annak bizonyságát, hogy az 1888-as üzenet nem Luther és Wesley, még 

csak nem is az adventista pionírok tantételeinek a puszta újrahangsúlyozása, amit Keswick szónokai 

és a ko  épsze ű p otestá s ezetői a „hit általi megigazulás” tantételeként tanítottak. Nagyobb volt 

ezeknél! Az örökkévaló evangélium érettebb kezdete volt, érettebb annál, amit a korábbi nemzedék 

világosan megértett. „A Sze tlélek égső, késői esőké t aló kiá asztásá ak kezdete olt”. A 

Jelenések könyve 18. fejezetének angyala üzenetének kezdeti meghirdetése volt. Olyan áldás kellett 

legyen, amire pünkösd óta még nem volt példa (v.ö. FCE. 473; RH. 1890. jún. 3.). 

 Ez nem azt jelenti, hogy az 1888-as hírnökök nagyobbak voltak Pálnál, Luthernél, Wesleynél, 

ag  á ki ás ál, azt se , hog  okosa , élese  eszű ta ít á ok oltak. Az üze et, a it 
ho doztak, eg sze űe  a „harmadik angyal üzenete volt a valóságban.” A hit általi igazság megértése, 

a i pá huza os és egeg ezik a e ei sze tél  ég idejé  tö té ő egtisztításá ak ta tételé el, 
ahol a főpap szolgál a sze tek sze tjé e  az e gesztelés jelkép ek egfelelő alóságos apjá . .ö. 
Korai írások, 55-56. 250-254. 260. 261. old.). Munkája 1844-ben utolsó szakaszába lépett. Onnan 

szolgálja az igazi hit általi egigazulást azok eseté e , akik hit által kö etik Őt. Ettől kezd e a  
valami egyedülálló a hit általi megigazulás körül az engesztelés napja világosságánál és az 1888-as 

üzenet elismeri ezt. 

 Ha sza ad fol ást e gedtü k ol a szí éli elfogadásá ak és teológiai kifejlődésé ek, az 
üze et eg  épet készített ol a elő a a, hog  az Ú al találkozzo , ol a  épet, aki  „ i s szeplő, 
sömörgözés vag  ala i afféle, akik az Iste  ki ál i széke előtt feddhetetle ek” (Ef 5,27; Jel 14,5). 

Iste i sze zője a a szá ta, hog  egé lelje az első zse gét az Ú ak és a Bá á ak. Ha ez e  igaz, 
Elle  White egész élet e kite jedő sza ahihetősége és felekezeti önértékelése kell kárát lássa. 

http://www.denesotto.hu/


   
 

További tanulmányokért látogass el a www.denesotto.hu weboldalra. 

DÉNES OTTÓ 

Bibliáról – gondolkodóknak 

 

Dokumentumtár 

 Továbbá az üzenet nyilvánvaló, tagadhatatlan visszautasítása nem jelenti a maradék egyház 

erkölcsi vagy lelki bukását, a protestáns teológia megtagadását is beleértve. Inkább odaszentelt lelki 

fejlődésé ek egto pa ása olt, szánalmas vakság és képtelenség arra, hogy felismerje az Úr 

szeretetének és elhívásának eszkatológikus teljességre vitelét. 

 Ennek az üzenetnek az elvetése lényegileg elhomályosította a mennyei szentély 

megtisztításának etikai és gyakorlati megértését. A ta tétel eli felépít é ek supá  a külső 
kagylóhéját hagyja meg, mint például a 2300 év kronológiai bizonyítékait, a „vizsgálati ítélet” 

e ha ikus elképzelését, ahog   előtt p édikáltuk. A egé tés te é  jele tkező saját, gátolt 
növekedésünk kiváltotta a protestáns ellenfelek gúnyolódását, akik ezt az egyedülálló adventista 

igazságot eg ha gú ak, ápo odott ak és haszo tala ak i ősítették. Ezé t a  az, hog  saját 
népünk közül sokan, - főleg fiatalságu k – unalmasnak és lényegtelennek tartják a szentély 

tantételét. 

 

Amit Ellen White látott az 1888-as üzenetben 

 

 Mihel t hallott eg  ke eset előszö  sak életle ül  D . Waggo e  Mi eapolis a  
egta tott üze eté ől, „drága világosság”-nak ismerte el, ami összhangban van azzal, amit a korábbi 

45 év fol a á  ő p ó ált kép isel i. Ne  olt eg  ki sit se  féltéke , sőt ö ö el fogadta a 
hírnököket és üzenetüket. Üzenetük a múlt világosságának továbbfejlesztése volt, ami azonban teljes 

összhangban állt ezzel a világossággal, de korábban nem prédikálták ilyen világosan és tisztán: 

 Az igazság szépségét látom Krisztus igazságának a törvénnyel való kapcsolatát taglaló 

előte jesztés e , úg , ahog  a dokto  elé k tá ta. Soka  közületek azt o dják, hog  ez ilágosság és 
igazság. Mégsem képviseltétek eddig ebben a eg ilágítás a . A i itt feltá ult előttetek, 
tökéletesen egybecseng azzal a világossággal, amit tetszett Istennek nékem ajándékozni szolgálatom 

évei folyamán. Ha a szolgáló atyafiak elfogadják az olyan világosan feltárt tantételt, a népet 

egfelelő időben nyújtott alkalmas eledellel táplálják majd (15. kézirat, 1888. Olson. i.m. 294. 295. 

old.). 

 Maguk a Mi eapolis a  összeg űlt test é ek is egé tették, hog  az üze et i ká  eg  új 
világosság kinyilatkoztatása, mint a korábban prédikált újrahangsúlyozása.. E e utal a kö etkező 
idézet: 

 Eg  test é  egké dezte tőle , hog  talá  azt go dolo , hog  a  ala il e  új ilágosság, 
vagy új igazságok, amelyekkel rendelkeznünk kellene. Nos, felhagyunk az Írások kutatásával, mert új 

világosságunk van, ami az Isten törvényére és Lelkének bizonyságtételére árad? Nem, testvéreim. (9. 

kézirat, 1888. Olson, 292. 293. old.). 

 Az 1888-as üzenet tehát valami olyan dolog volt, amit a testvérek korábban nem értettek. 

Nem becsülték a harmadik angyal üzenetének lényegét és alóságát. Kizá ólag a ak külsőséges 
formáit értették meg: 

 Még azok között is csak néhányan vannak, akik azt állítják, hiszik, akik megértik a harmadik 

a g al üze etét, és égis ez az e e az idő e szóló üze et. Jele aló igazság. De il e  ke ese  
foglalkoznak ezzel az üzenettel, annak igazi értelmében és tárják a nép elé a maga erejében. Sokaknál 
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elég e őtle . Azt o dta  ezető ek: Mégis ol  sok ilágosság á ad Iste  tö é é e és az igazság 
evangéliumára. Ha megértenék ezt az üzenetet igazi mivoltá a  és Lélek e  hi det ék, di sőségé el 
beragyogná a földet” (15. kézirat, 1888. Olson, 296. old.). 

 A ha adik a g al külö leges u kája igazi jele tőségé e  eddig ég e  olt látható. 
Iste  azt aka ta, hog  épe esszi e elő e jusso  a fejlődés útjá  attól az állapottól, amit ma 

elfoglalnak. 

 Iste ek e  az a te e, hog  a ilágosságot épü ktől tá ol ta tsák. A jele aló igazság az, 
amire ma szükségünk van. Nincs egyetlen olyan prédikátorunk sem, aki a harmadik angyal üzenetét 

képviseli, és valóban érti is, mit tartalmaz ez az üzenet (BT. 5. kötet, 714. 715. old.). 

 Ellen White soha, semmikor sem alkalmazta az „újrahangsúlyozás” vagy „hangsúlyozás” szót 

az 1888-as üzenetre vonatkozóan. Teljesen új világosságnak látszott, ami ellentétben áll azokkal az 

elképzelésekkel, amelyeket az atyafiak képviseltek, éppen úgy, ahogy a zsidók is azt gondolták, hogy 

Krisztus ellentétben áll Mózessel, mikor pedig üzenete Mózest teljesítette be. Ellen White szavainak 

szövegösszefüggése az üzenet és annak elfogadása: 

 Látjuk, hog  a e  Iste e éha e e eket íz eg, hog  ol at ta ítsa ak, a i ől azt 
tartják, hogy ellentétes a kialakított tantételekkel, mert azok, akik valaha az igazság letéteményesei 

oltak, hűtle é áltak sze t eg ízatásuk i á t. Iste  ásokat álaszt, akik majd elfogadják azt a 

ilágosságot, a i az Igazságosság Napjá ól ag og elő és ol a  igazságokat tá ogat ak, a el ek 
i se ek összha g a  a allásos ezetők elképzelései el… Még a h. . ad e tisták is a a  a 

veszélyben forognak, hogy becsukják sze üket az igazság előtt, ahog  az Jézus a  a , e t 
elle tét e  a  ala i el, a it i t igazságot agától é tetődő ek ta tottak, de a i ől a Sze t 
Lélek azt tanítja, hogy nem igazság. (1896. máj. 30; BT. préd. 69. 70. old.). 

 Van egy elv, ami szükségessé tette az „új világosság” elő ehaladásá ak feltá ulkozását -

ban. Ezt fogalmazza meg Ellen White egyik, Minneapolisban tartott prédikációja. 

 Az Úrnak olyan férfiakra van szüksége, akik a Szent Lélek által munkálkodnak, akik biztosan 

elfogadják a menny ől küldött f iss a át. Az il e ek el éjé e Iste  Igéje ilágosságot á aszt… 

 Az, amit Isten szolgáinak adott, hogy ma szólják, talán nem lett volna jelenvaló igazság húsz 

é el ezelőtt, de ez Iste ek e e az idő e szóló üze ete .a. kézi at. . Olson, 273. 274. old.). 

 Éles különbség van Ellen White gondolkodásában a hit általi igazság üzenete, ahogy 1888-ban 

tárták fel, és a „múlt üzenete” között, amit az Úr 1888-at egelőzőe  küldött. Miköz e  e  sza ad 
ellenmondásosnak lennie, további kibontakozásról kell beszélni: A múltbeli üzenetet és a friss 

üzenetet akarjuk” RH. . á . . Előte jesztései e  jogosítják fel a fa atiz ust, se  a 
felelőtle ül hi detett egé es elképzelések kép iselőit. 

 Az 1890-es évek elején megjelent Review cikk-sorozatban Ellen White a szentély 

megtisztításának igazságát a hit általi megigazulás vitatott 1888-as üzenetével való kapcsolatában 

tá g alja. Mi de  eg es igazság a ásikat egészíti ki. Kétség eejtő szükség olt a a, hog  
mélyebben, behatóan megértsék az örökkévaló evangéliumot az engesztelés napjával 

összefüggésben: 

 Az e gesztelés apjá  élü k. K isztus sze tél t egtisztító ű é el összha g a  kell 
dolgoz u k… Most kell a ép elé tá u k a ű et, a it hit által sze lélü k. Ez az a ű, a it 
Főpapu k a e yei szentélyben visz teljességre (RH. 1890. jan. 21.). 
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 K isztus köz e já ó ű ét, a eg áltás ag  és sze t titkait kell a ak a ép ek egé te ie 
és ta ul á oz ia, akik azt állítják, hog  ol a  ilágosságu k a , a i a földö  élő i de  ép 
haladására szolgál. Ha Jézus személyesen a földön lenne, azokkal a szavakkal szólna sokakhoz, akik 

azt állítják, hogy hiszik a jelenvaló igazságot, amit a farizeusokhoz intézett: „Mégis vétkeztek, mert 

e  is e itek se  az Í ásokat, se  az Iste  hatal át…” 

 Vannak régi és mégis új igazságok, amelyeket hozzá kell tennünk ismereteink kincseihez. Nem 

értjük és nem gyakoroljuk úgy a hitet, ahogy kellene. Nem a korábbi eszközök felhasználásával 

szólíta ak fel a a, hog  i ádjuk és szolgáljuk az Iste t. Iste  agasa  szi tű szolgálatot kíván, mint 

azelőtt á iko . Me ei ajá dékai k igé e ételét kí á ja. Ol a  hel zet e hozott i ket, ahol 
agasa  e dű és jo  dolgok a a  szükségü k, i t szükségü k olt ezelőtt á iko . Ug a ott, 

1890. febr. 25.). 

 Az elmúlt két évtizedben megnyilatkozó üzenetben világosabban hallottuk a hangját. Csak 

éppe  ala it, eg  hal á  é s ilágot agadtu k eg a hit e ezetű ala i ől. u.o.  á . 
11.). 

 Tehát nyilvánvaló: 

1.) Az 1888-as üzenet világosság volt, amit a testvérek eddig nem értettek és nem is képviseltek. 

.  Alkal as idő e  kapott alkal as eledelü k olt. A ai ap a szá t, e  pedig a teg api ap ól 
visszamaradt felújított manna. 

 Elle  White Mi eapolis a  hallotta előszö  a ak ta tétel eli előte jesztését, a it egész idő 
alatt kép isel i p ó ált… K isztus szeplőtele  szépségét az e gesztelési ap szolgálatá ak 
világosságában. Egyetlen más emberi ajak sem prédikálta ezt. 

.  Waggo e e  ol a  e e i eszközt is e t fel, akit az Ú  az igazság elő ehaladotta  
kinyilatkoztatására használt fel népe és a világ számára. 

5.) A harmadik angyal üzenetének „valóságát” eddig sem értették prédikátoraink, mert nem haladtak 

elő e, e  fejlődtek a egé tés e  úg , ahog  kellett ol a eg e ég  é el azutá , hog  a 
szentély megtisztítása elkezdődött. Hel ette az elő ehaladotta  ilágosságot ta tották tá ol a 

éptől. 

6.) A testvérek akkor úgy értelmezték Waggoner és Jones iránt megnyilatkozó támogatását, mint az 

új ilágosság ajá lását, a it ők hoztak e. Ne  a „kialakult tantételek” eredeti értelmezésére 

vonatkozó felhívás volt. Ellenkezett a régi értelmezések puszta újrahangsúlyozásával. Ha Butler, 

S ith és ások íg  é tel ezték ol a, e  lettek ol a elég e ősek ahhoz, hog  eg édjék és 
képviseljék, inkább ellenállottak, ahogy tették is? 

7.) Amit a testvérek elvetettek a „leghatározottabb változtatásokra” szólította fel őket. Ne  oltak 
hajla dók issza e i, de elő e se  e tek. Tehát egp ó áltak ugalo a  a ad i, a i ehéz 
dolog eg  e etelés e  lé ő hadse eg eseté e . 

 

Az 1888-as világosság egy nagyobb világosság kezdete 
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 Ellen White gyakran beszélt annak bizonyosságáról, hogy az Úr új világosságot küld, ha és 

amikor népe hajlandó elfogadni. A tragikus „ha és amikor” csak azért szükséges, mert az újbornak új 

tö lők kelle ek, ez pedig az én keresztre feszítését jelentette. (v.ö. Mt 9,16. 17.): 

 Ha K isztus keg el e által épe új tö lő é álik, új o al tölti eg őket. To á i 
világosságot ad, és a régi igazságokat is újra felfedezik és visszahelyezik az igazság keretébe, és 

menjenek bárhová a munkások – diadalt aratnak. Mint Isten követeinek, kutatniuk kell az Írásokat, 

hogy olyan igazságok után törekedjenek, amelyeket a tévedés szemetje rejt. (u.o. 1890. dec. 23.). 

 Nag  u kát kell el égez i és Iste  látja, hog  a ezető férfiaknak nagyobb világosságra van 

szükségük, hogy harmonikusan egyesülhessenek a hírnökökkel, akiket Isten küld majd, hogy 

bevégezzék azt a munkát, amit az Úr terve szerint végezniük kellene. (u.o. 1892. júl. 26.). 

 Lehet-e kérdés, hogy az 1888-as üzenet annak a negyedik angyal üzenetének a kezdete volt, 

aki összekapcsolta hangját a harmadik angyallal? Sem a „Lelki ajándékok kincsestára” (Christian); „A 

sereg vezérei” (Spalding); „Válságo  át a g őzele ig” (Olson); „A magányos évek” (A.L. White); sem 

pedig a White Intézet „Kijelentés” . ű e, a it a „Válogatott üzenetek”-ben tettek közzé (3. kötet, 

156-163. old.) sem tesz egyetlen célzást erre a tényre. Ugyanez igaz arra a cikkre vonatkozóan is, 

amelyet az 1888-as konferenciáról adtak ki az „Adventista örökség” (Adventist Heritage) 1895-ös 

tavaszi számában. H.N. Adventista Enciklopédiánk néhány cikkben tárgyalja az 1888-as üzenetet, de 

soha sem ismeri el annak, ami volt a maga igazi valójában (634. 635. 1086. 1201. 1385). 

 Döbbenetes, ahogy kikerülik ezt az életbevágóan fontos igazságot. Olyan ez, mint a zsidók 

készsége, hog  a Názá eti Jézust ag  a i ak is e jék el, iköz e  kité tek az elől, hog  a Messiást 
lássák Be e. A logika és a kö etkezetesség kí á ja ezt a külö leges a ő e t azoktól, akik 
kitartanak amellett, hogy elfogadták az 1888-as üzenetet. Lényegében figyelmen kívül kell hagyniuk 

azt a té t, hog  ez az üze et a késői eső és a ha gos kiáltás kezdete olt, ag  pedig eg kell 
magyarázzák, hogy a munka, amelynek úgy kellett volna terjednie, mint a „tűz a ta ló ”, miért 

vánszorog közel egy évszázada, amikor már régen bevilágíthatta volna a földet, ha „testvéreink” 

igazán elfogadták volna. (B 2/a levél. 1892. GCB. 1893. 419. old.). 

 Figyeljük meg, milyen világosan értelmezte az 1888-as üzenetet Ellen White Jel 18: 

világosságában: 

 Néhányan írtak nekem és azt kérdezték, vajon a hit általi megigazulás (1888) üzenete a 

harmadik angyal üzenete. Én pedig azt válaszoltam: Ez a harmadik angyal üzenete a valóságban. A 

próféta kijelenti: „Ezek után látta  ás a g alt leszálla i az ég ől, aki ek ag  hatal a olt és a 
földet e ilágította di sőségé el” (Jel 18,1); (RH. 1890. ápr. 1.). 

 A ha adik a g al ha gos kiáltása á  elkezdődött K isztus igazságosságá ak 
ki ilatkoztatásá a … Ez a az a g al ilágosságá ak kezdete, aki ek di sősége etölti az egész 
földet. (u.o. 1892. nov. 22.). 

 Ha ezt a sodálatos üze etet a épsze ű p otestá s egújulási ozgalo  hí ökei ek kell 
hirdetni, nincs semmi létjogosultságunk, mint népnek. 

 

A hangos kiáltás világosságát kioltották 
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 Az Ú  i gal as és hossza  tű ő, kész a eg o sátás a. A ű á at feltételé el hel eállítja 
azt, a i el eszett. Ne  sza ad ege ged ü k a zű za a t, hog  közö ösítse  ta ulságait. 

 Ha azok, akik Minneapolisban szembeszálltak a világossággal, késő  igazá  eg á ák és 
bocsánatot nyernének, miért ne teljesülne az 1888-as üzenet eredeti, igazi célja? Biztos, hogy nem 

volt olyan megújulás és reformáció, ami kiterjedésében és hatásában egyezik azzal, ami jöhetett 

volna, ha a világosságot elfogadták volna. Az Úr nem küldött több világosságot a végzetes „kezdet” 

után. Feltehetjük a kérdést: Miért?1 

  és  között az eg ház felelős ezetése eg etle  alkalo al se  juttatta kifejezés e 
határozott szándékát, hogy 1888 tragikus tévedését helyrehozzák. A hírnökök és az üzenet iránti 

kétely, gyanakvás, bizalmatlanság még évtizedekig fennállt. 

 Ámbár ez a tragédia megtörtént, semmi szükség arra, hogy azt a következtetést vonjuk le 

előle, hog  az Ú  issza o ta áldásait épétől. A it eg etettek és isszautasítottak, a késői eső 
olt, de a ko ai eső ek to á a is hulla ia kell. Az el últ é század fol a á  szá tala  lelket 

vezettek az Úrhoz, beleértve e könyv minden egyes olvasóját is. Egyetlen olyan személy sem él ma, 

aki részes volt 1888 történelmében. Az Úr nem hagyta el népét. De magatartásunk megkötözte kezét 

és lehetetle é tette, hog  a késői eső to á i zápo ait küldje. Ne  tehette és e  is teszi, e  eti 
legértékesebb gyöngyeit azok elé, akik nem becsülik meg túláradó kegyelmét. Tehát a késői eső 
zápo ait, a el ek a kezdeti kiá asztás utá  egszű tek, kö etkezetese  isszautasították. Még 
mindig tart búsulása. 

 Eg  go dolaté esztő, ajd e  ejtél es p édiká ió a  Elle  White Illés ől eszélt 
Minneapolisban, akit egy özvegyasszony táplált Izrael területén kívül, mert azok, akik Izraelben 

voltak, akiknek világosságuk volt, nem aszerint éltek. „A ilágo  a legke é e  szí ű ép oltak, 
akikre a legkevésbé hat az igazság” – mondta. A szír Naámán megtisztult leprájából, miközben sok 

izraelita leprás tisztátalan maradt. Amikor Názáret lakói felkeltek Mária fia ellen, „néhányan készek 

oltak elfogad i Őt Messiás ak, de eg  e őszakolt efol ás eg áltoztatta egg őződésüket. Ezek 
1888-as tö té el ü k sze léltető képei: 

 De itt a hitetlenség állapota alakult ki. Nem ez-e a József fia?... Mit tettek ő ültségük e ? 
Felkeltek és kiűzték Őt a á os ól. Itt aka o  el o da i éktek, il e  ette etes dolog az, ha Iste  
világosságot ad, és ez hat a szívetekre, lelketekre. Ha nem fogadják el igazságát, Isten visszavonja 

Lelkét. De Iste t éhá a  elfogadták Názá et e  is. Előttük állt a ak ta úsága, hog  Iste  olt az, 
de eg  elle tétes i á ú efol ás hatolt e és hitetle é tette a lelkeket… . kézi at, . Olso , 
263. 264. old.). 

                                                           
1 Nincs bizonyíték arra, hogy Ellen White átvette Jones és Waggoner küldetését és így feleslegessé tette ket. 
Mégis, a ma leggyakoribb általános elgondolás az, hogy üzenetük feleslegessé vált, mert Ellen White lemásolta a 
világosságot 1888 után, amire vonatkozóan pedig azt a megbízatást kapták, hogy vigyék el az egyháznak és a 
világnak Támogatta üzenetüket, mert ez volt az, amit „megpróbált bemutatni” . azaz „Krisztus szepl telen 
szépségét”. De sohasem állította, hogy az Úr ráhelyezte volna a hangos kiáltás üzenetének életterhét. A 
„Jézushoz vezet  lépések” c. könyvének túlnyomó részét 1888 el tt írta és kés bb állította össze. Azt állítani 
tehát, hogy nincs szükségünk az 1888-as üzenetre, mert birtokunkban vannak írásai, saját üzenetének mondana 
ellent. 
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 Ez az „ellentétes befolyás” jele tős té ező -as tö té el ü k e . Két appal azelőtt 
arra figyelmeztetett, hogy a hitetlenség irányába mutató lépéseket tesznek, amelyek ennek a 

e zedék ek utolsó il e  i á ú lépései lesz ek, a i a késői eső elő e haladó ilágosságát illeti: 

 Éppen most veszítjük el szinte teljesen azt az áldást, ami ezen az összejövetelen (1888) a 

ié k lehetett ol a, e t e  tettü k elő e haladó lépéseket a ke eszté  élet e , a i t 
kötelességünket elénk tárták, ez pedig örök veszteség lesz. (v.ö. Olson, 257. old.). 

 Többen, akik azt állítják, hogy hiszik a jelenvaló igazságot, elvetették azt a világosságot, 

a i ek e kell ag og ia a földet di sőségé el… Ne  tudo , de éhá a  á  túl e tek azo  a 
határon, hogy visszajöjjenek és megtérjenek. (BT. préd. 89. 90. 1896.). 

 Ha azt gondoljátok, hogy a világosság majd úgy jön el, ahogy mindenkinek tetszik, akkor hiába 

is á tok. Ha ha gosa  felszólítások a, ked ező  alkal ak a á tok, Iste  issza o ja tőletek a 
világosságot és sötétségben maradtok. (BT. 5. köt. 720. old.). 

 Az 1890- e  ta tott p édikáto ok és ezetők é tekezleté ől szól a Elle  White patetikus 
képet festett Jézus K isztus ól, akit úg  küldtek el, ahog  a őlegé t küldte el sze el ese Sala o  
Énekek éneke 5,2-ben: Krisztus bebocsátásért kopogtatott, de e  itottak ki előtte eg etle  ajtót 
se , eg etle  ajtó se  ílt ki, és a di sőség fé e, a el  ol  közel olt, - visszavonult. (73. levél, 

1890.). 

 

A reformácionista félreértés forrása 

 

 É tizedek óta a legko ol a  e őfeszítések i á ul ak arra, hogy mint „új világosságot”, 

leszólják az 1888-as üze etet, hog  a ái á uló ked ező egítélést agá ól az üze et ől a épsze ű, 
nem-adventista, protestáns elgondolás irányába térítsék. Ez a helyzet majd 60 éve, az 1920-as 

é ektől kezd e. A.G. Da iells, „Krisztus a mi igazságunk” 1926-os kiadásában semmi egyedülállót nem 

látott az 1888-as üzenetben, hanem tévesen úgy értelmezte, „mint, ami tökéletes összhangban van a 

legjobb (nem-adventista) protestáns tanítással. (Pease, Egyedül hit által, 189. old.). 

 Kétségtelen tény, hogy ez a régi hagyomány fektette le alapjait a hit általi igazság elképzelése 

késő i sike é ek, a i haso ló a kál i ista efo átus  teológusok által kép iselt elképzelésekhez. 
Ha nem az adventistáké az igazság a hit általi megigazulás ké désé e , szükségsze ű, hog  tőlük kell 
átvegyük ezt a doktrínát. De miközben így cselekedtek, az 1888-as igazságokat ellőzték, sőt – 

elvetették. 

 A kö etkező észlet tipikus példája e ek a széles kö e  allott ézet ek. A efo átus 
nézeteket ugyancsak összekeveri az 1888-as üzenettel. Itt van egy példája a tiszteletreméltó 

alapzat ak, a el e  az utó i é tizedek fe o e ális zű za a a ugszik: 

 Az 1888-as hit általi igazság nem volt új világosság. Vannak olyanok, akik azzal a téves 

elgondolással foglalkoznak, hogy Krisztus igazságának üzenete ismeretlen igazság volt az advent-

mozgalom számára egészen a minneapolisi összejövetel idejéig, de a tény az, hogy pionírjaink az 

ad e ti eg ház legkezdetétől ezt ta ították. Mi t fiatal p édikáto  g ak a  hallottam veteránjainkat, 
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mint például J.G. Matteson-t és E.W. Farnsworth-t, akik kijelentették, hogy a hit általi megigazulás 

nem új tanítás egyházunkban (Christian, Lelki ajándékok kincsestára, 225. 226. old.). 

 Szomorú azt mondani, hogy ama „veteránok” közül néhányan nem voltak fogékonyak a 

megnövekedett 1888-as ilágosság i á t. E ko szak elle állásá ak is e tető jeg e az olt, hog  
kitartottak a nézet mellett, hogy az 1888-as üzenet nem új világosság. Nem sokkal a minneapolisi 

találkozó után R.F. Cottrell cikket írt a Review részére, megtámadva az 1888-as üzenetet és azt 

kérdezte: „Hol az új eljárás?” (RH. 1892. ápr. 22. W.H. Littlejohn ugyancsak cikkel támadta az 

üzenetet 1894. jan. 16.-án. A cikk ezt a címet viselte: „A hit általi megigazulás nem új tantétel”. 

Egyikük sem ismerte fel mi történt napjaikban, a „késői eső kezdetét”). 

 Néhá  í ó összefüggései ől ki agadott, kifo gatott Elle  White állításokat idézett, hog  
támogassa azt az ellenzéki álláspontot, miszerint nem volt új világosság. De Ellen White nem került 

ellentmondásba önmagával ezen a lényeges területen. Vizsgáljuk meg az „újrahangsúlyozás nézet” 

tá ogatásá a felhasz ált állításokat. Be sületese  eg kell hallgat i őket: 

 E.J. Waggo e  test é  észé e iztosították azt az előjogot Mi eapolisban, hogy nyíltan 

beszéljen, hogy feltárja a hit általi megigazításra és Krisztus igazságának a törvénnyel való 

kap solatá a o atkozó ézeteit. Ne  olt ez új ilágosság, ha e  supá  a égi e te el egfelelő 
hel ét a ha adik a g al üze eté e … Ne  olt új világosság számomra, mert az elmúlt 44 év során 

nagyobb hatalom közvetítette felém. (24. kézirat, 1888. Válogatott üzenetek, 3. kötet. 168. Olson, 48. 

old.). 

 Az igazság üg é e  te éke kedők ek fel kelle e tá iuk K isztus igazságosságát, de e , 
mi t új ilágosságot, ha e  i t azt a d ága ilágosságot, a it a ép eg  ideje sze  elől té esztett. 
(RH. 1894. márc. 20. Olson, 49. old.). 

 Ezek a megfogalmazások nem azt mondják, hogy az 1888-as üzenet a maga teljességében 

e  a késői eső és a ha gos kiáltás új világossága volt. A 24. kézirat (1888) állítása 

szö egösszefüggését teki t e azé t ke ült papí a, hog  az elle álló test é ek előítéleteit eg áfolja, 
akik leszólták az üzenetet, mint pusztán emberi újdonságot. Minden világosság örök, szigorúan véve 

egyik sem új. De testvéreinknek és gyülekezeteinknek bizonyára új volt 1888-ban. És új lett volna a 

világnak is, ha meghirdették volna! 

 Legyen bármi az 1888-as világosság: régi vagy új. Az nyilvánvaló, hogy közülünk még senki 

sem prédikálta az „utóbbi 44 év során” (5. kézirat, 1889; 15. kézirat, 1889. Olson, 295. old.). Továbbá 

az 1889-es kéziratban Ellen White azt állította, hogy az egész 1888-as üzenet igazán „új 

világosságnak” izo ul a, ha az e a géliu i eg ízatás efejeződött ol a a a  a e zedékben: 

 Ké déseket i téztek hozzá  a a  az idő e : „White test é ő, azt go dolod, hog  az Ú ak 
van valami új és megnövekedett világossága számunkra, mint nép számára? Azt válaszoltam: 

Kétségtelenül. Nemcsak így gondolom, hanem a legnagyobb egyetértéssel ki is mondhatom. Tudom, 

hog  d ága igazság tá ult fel előttü k, ha i ag u k az a ép, aki ek eg kell áll ia Iste  
felkészülésének napján (Válogatott üzenetek, 3. kötet. 174. old.). 

 A h. . ad e tisták ak e  kell dédelget ie azt a ked ező egítélést, hog  ők új ta tételeket 
találtak ki, e t ők supá  o lásépítők, ös é ek egújítói, hog  azo  já ja ak, a „régi utak 

felfedezői”.  Az efféle egközelítés lefeg e ezi az előítéletet, íg az újo a  felfedezett igazság ak 
a bemutatása ellenállást vált ki. 
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 De ez nem tagadja, hogy az 1888-as üze et eg  elő e utató ki ilatkoztatás olt az 
eg ház észé e. Mialatt Elle  White egg őződése, - hogy ez az üzenet Jel. 18 próféciájának 

teljesedése volt – fokozatosan mélyült, ezért azt is látta, hogy milyen összhangban van ez az üzenet a 

mennyei szentély megtisztításának egyedülálló elgondolásával. Ez volt az üzenet lelke. 

 Ezt az igazságot mindeddig nem értették meg a komoly protestáns kortársak. Ennek egyik oka 

az lehetett, hogy eddig még soha nem tették világossá előttük? 

 Megütközést keltő a essiásuk eljö eteléé t i ádkozó o todo  zsidók észé e, ha ájö ek, 
hog  a Messiás á  ége  eljött, de elődeik el etették. Ne  ke és é eghökke tő az álla dóa  a 
késői esőé t i ádkozó h. . ad e tisták észé e, ha felis erik, hogy ez az áldás már egy évszázaddal 

ezelőtt egé kezett, de elődeik isszautasították. 

 

6. Fejezet 
 

Ellen White visszautasítása 1888-ban 

 

 Amit Ellen White az 1888-as üzenet elleni reakcióról mond, szinte hihetetlenül hangzik. 

Lehet, hogy természetes, velünk született hitetlenségünk fátyolozta el szemeinket és szívünket? Mi, 

emberek nehezen hiszünk „Jézus bizonyságtételének”. Sze etjük a e eséget di ső g őzele ek 
nevezni. Ahol utat tévesztettünk, ott kell meg is találnunk. 

 Tisztáznunk kell homályos, zavaros benyomásainkat, amennyire csak lehetséges 

hajszálpontos precizitással. A mennyei áldás néhány útját eltorlaszolta az 1888-as üzenet iránti 

egatí  előjelű eg ilatkozás. A e  lakosai á  felis e ték, hog  it tettü k a a  a 
tö té el i időpo t an: 

1.) Megsértették a Szent Lelket. 

Ez talán néhány szempontból lehetetlennek hangzik. Lehet, hogy nehéz személyként elképzelni a 

Szent Lelket, akit meg lehet sérteni, vagy aki érezni tud, és akire tehát ez vonatkozhat. És talán a 

legnehezebb elgondolni azt, hogyan tehettek ilyet h.n. adventisták. Bizonyos, hogy nem prédikátorok 

és a Ge e ál Ko fe e ia ezetői tették. De sze e kell éz ü k azzal, a it az Ú  hí öké ek ki kell 
o da i. Jézus izo ságtétele e  ke dőzi el a alóságot:  

2.) Összejövetelünk végéhez közeledünk. Nem volt egyetlen rés, vagy hasadék, ahol a Szent Lélek 

bejöhetett volna. Arról beszéltem, hogy mi volt a haszna annak, hogy itt összegyülekeztünk, és mi 

hasz a olt, hog  szolgálatot teljesítő test é ei k eljöttek, ha itt sak Iste  Lelkét zá ják el a éptől? 
(9. kézirat, 1888. Olson, 290. 291. old.). 

Tudom, hogy sokak elméjére komoly vakság telepedett (Minneapolisban), és nem fogták fel, hol van 

Isten Lelke, és mi alkotja az igazi keresztény tapasztalatot. Fájó látni, hogy ezek Isten nyájának 

g á olítói. Test é ei k ek, akik ezető állásokat foglal ak el az Iste  ű é e  és u kájuk a , 
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olyan szoros kapcsolatban kellett volna lenniük minden világosság Forrásával, hogy ne nevezzék a 

világosságot sötétségnek, se a sötétséget világosságnak. (24. kézirat, 1888.). 

 E történet részletei pontosak és félreérthetetlenek. Nincs szükség arra, hogy zavar támadjon 

a megfoghatatlan dolgokra vonatkozó gondolkodásunkban. A Szent Lélek elfogadása benne rejlik 

magának az üzenetnek az elfogadásában. Lehetetle  el e i a Sze t Lélek ajá dékát a késői eső e , 
és nem elfogadni az üzenetet, amelynek segítségével ajándékát adja. Az örömhír pedig, amit ma meg 

kell ragadnunk, ennek az igazságnak a következménye. Teljesen lehetetlen elfogadni ma az üzenetet 

és nem elfogad i a Sze t Lélek azzal eg ütt já ó ajá dékát. Ha e  fogadtuk el a Sze t Lelket a késői 
eső és a ha gos kiáltás hatal á a , ez ilágos izo ítéka a ak, hog  az Ú  ekü k küldött üze etét 
sem fogadtuk el. 

 Amit fontos megértenünk 1888 összefüggésében, az nem néhány személy, egy ú.n. makacs 

kise ség egatí  előjelű agata tása, ha e  a lelkület, a i i á ította és u alta az -as 

ko fe e iát, és a i utá a is i á ított és u alkodott. Ez az, a i ek eghatá ozó e ejű efol ása olt 
arra a e zedék e, és azóta is i de  ge e á ió a. Elle  White ag o  ilágosa  fogal az e ől az 
uralkodó befolyásról: 

 Testvérekkel találkoztam a gyülekezetben és kötelességemnek éreztem, hogy az együttlét 

rövid történetét és Minneapolisban szerzett tapasztalatomat átadjam nekik és szóljak arról az 

irányzatról, amit ott követtem és arról, hogy miért. Világosan beszéltem az azon az együttléten 

u alkodó lelkület ől is… Szólta  a ól a hatá ozott álláspo t ól, a it elfoglalta , a ól, hog  il e  
egyedül álltam ott és arra kényszerültem, hogy leleplezzem a helytelen lelkületet, ami uralkodó 

hatalom volt azon az együttléten. A gyanakvás, a féltékenység, a gonosz, ördögi feltételezések, az 

Isten Lelkének elutasítása hatott rájuk és inkább azt az eljárást követték, ahogy a reformátorokkal is 

bántak. Éppen ez volt az az eljárás, amellyel a Methodista Egyház bánt el apám családjával és 

közülü k ol  sze éll el… 

 Azt állítottam, hogy az az eljárás, amit Minneapolisban követtek az Isten Lelke iránt tanúsított 

kegyetlenség volt (30. kézirat, 1889.). (Az ellenálló testvéreket) azon az együttléten (Minneapolis) egy 

másféle lélek ösztönözte, és nem tudták, hogy Isten küldte ezeket a fiatal embereket, hogy egy 

külö leges üze etet ho dozza ak észük e, azokat, akiket ők kigú yoltak és nem is érzékelték, hogy 

e ei é tel es lé ek fig elik őket… Tudo , hog  Iste  Lelkét akko  egsé tették. S-24. levél, 

1892.). 

 Bű ök he e ek sokak ajtaja előtt… Megsé tették a Sze t Lelket, a ilágosságot pedig 
visszautasították. (BT. préd. 393. 1896.). 

 Néhányan1 úgy bántak a Szent Lélekkel, mint nem kívánatos vendéggel. Elzárkóztak attól, 

hog  elfogadják ezt a gazdag ajá dékot, elzá kóztak attól, hog  egis e jék, elfo dultak tőle, és i t 
fanatizmust kárhoztatták. (BT. préd. 64.old. 1894.). 

 A Szent Lélek megsértésének a gondolata több múló túlzásnál. Ma ez a tragédia hat ránk 

olyan bizonyosan, ahogy a zsidók régi tévedése hat rájuk ma. 

                                                           
1 Ellen White sohasem mondott olyat, hogy azok „néhányan”, akik ellenálltak, „kevesen voltak” és azt sem, 
hogy mondta, hogy akik elfogadták, „sokan”. Anélkül, hogy kivételekr l ne tudnánk, azok pedig, akik elvetették 
az üzenetet „sokan” voltak, azok pedig, akik elfogadták, „kevesen”. 
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 Eg  ű , a it alaki ége  elkö etett, i t eg  ásik sze él  elle i sé tést, tehe ké t 
nyomja lelkiismeretét, befolyásolja jellemét és személyiségét. Ez még évtizedekig folyhat, amíg ezek a 

sze él ek él ek, ag  a íg a ű á at és a jó átétel eg e  tö té ik. Haso lóképpe  az eg ház 
felekezeti testének lelkiismeretére, felekezeti jellegünkre és személyiségü k e, a e  előtti 
állapotu k a, a g ülekezetei ket átjá ó lelkület e, egatí  előjellel hatott tö té el ü k ek ez az 
élet e ágóa  fo tos epizódja. Je e iás azt o dja:…”Juda étke… fel a  és e szí ü k tá lájá a as 
hegg el…” (Jer 17,1.). Egyik nemzedéktől a ásikig te jed , . ; , - ; , . A íg a ű á at 

eg e  tö té ik, a a ká hoztatjuk agu kat, hog  at ái k ű eit is ételgessük. A Sze t Lélektől 
való elidegenedés is komoly mértékig jelen volt. 

 A Sze t Lélek sze él . Ne  eg sze ű efol ás, vagy valami étheri dolog. Megbántható. Az 

Isten személyiségének ez a Szent Lélekként való jelenléte, mint világos elgondolás járja át a héber 

iratokat. A próféták mindig is úgy mutatták be Istent, mint Izrael lelkének csalódott, megbántott 

szerelmesét.2 Ez az elgo dolás sak Iz ael e jelle ző, hisze  eg etle  pogá  allás ak si s il e  
féltékeny isteni személyiségre utaló elképzelése. 

 Ugyanez az igazság járja át az Újtestamentumot is. Ezt nyomatékosítják Ellen White 

bizonyságtételei is igen hatásosan. Ez az eszme általánosságban véve hiányzik a katolikus és 

protestáns tanításból. Ennek a valóságnak teljes megbecsülése egyedülálló azok részére, akik 

örömmel üdvözlik majd az Urat második eljövetelekor, mert úgy jelennek meg testületileg, mint a 

mennyasszo , aki ég e elkészítette agát a házasság e sőséges közösségé e Jel , -9). (Az 

1900-as évek panteista alpha–hitehagyása a Szent Lélek személyiségének ezt az igazságát támadta 

meg, az ómega pedig kétségtelenül felújítja majd ezt a tévedést). 

 Megszomorítva, megsértve joga lenne a megtorláshoz. De hogyan törekedhet arra, hogy 

egto olja az őt é t sé el et? Hog a  eg eztethető össze ez a sze etet jelle é el? Megto lását ég 
eg e dítő , ég fájdal asa  el isel i, i t á i ást, e t ég i dig a szeretet hangján 

beszél: 

 Üzenetek jutnak el majd hozzánk, és akik visszautasították az Isten küldötte üzenetet, a 

leg iasztó  kijele téseket kell eghallgassák… A egsé tett és egg alázott iste ség fog eszél i, 
hi deti az el ejtett ű öket… Ahog  a papok és uralkodók rémülettel kerestek menedéket a futásban 

a templom megtisztításának utolsó jelenetekor, úgy lesz az utolsó napok munkájában is. (Külön 

bizonyságtételek, A-sorozat, 7. sz. 54-55. old.). 

 Ennek az állításnak a szövegösszefüggése ma még vitatott a H.N. Adventista Egyházban. 

 

.) Jézus Krisztust ellőzték és eggyalázták 

 

 Ezt is ehéz elát u k… Iste  Fiá ak sze él isége is ét api e de  lé ő té a. Va ak ol a  
érzései, mint nekünk, embereknek: Megszomorítható? Ami 1888-as történelmünkben végbement, 

ol a  á ulat a ejtő ek tű ik, hog  aligha hihet é k el, ha e  eszélték ol a el ol a  ilágosa  
Ellen White írásai. Megjegyzése, észrevételei ihletettek voltak. 

                                                           
2 Lásd például: 1Sám 8,7; 12,6-12; Ésa 50,1;  54,5-17; 61,10; 63,9-14; Jer 31,1-9; Ezék 16, Hós. 
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 A szelíd és alázatos Jézus mégis hírnököket választ, akik „csak emberek”, akik „olyanok, mint 

a g öké  a szá az föld ől”. Alászállt, hogy azonosítsa magát az 1888-as hírnökökkel és 

egszo o ították és egg alázták, a iko  a e ei eg ízatást, a it Ő adott ékik – 

megvetették: 

 Itt van annak bizonysága – mindenki megértheti – hogy kit ismert el az Ú  szolgái ak… Ezek a 
fé fiak, akik elle  sza adat fele elted, jelek, Iste  ta úi oltak e e  a ilág a … Ha isszautasítod 
Krisztus delegált hírnökeit, Krisztust utasítod el (BT. préd. 97. old. 1896.). 

 Vádolni, kritizálni azokat, akiket az Úr használ fel, annyit jelent, mint megvádolni és bírálni az 

U at, aki küldte őket… 

 Sokak szí ől fakadó kiáltása ha gzott íg : „Nem kell az olyan ember (Krisztus), hogy 

uralkodjon felettünk.” Az igazi vallás, a Biblia vallása azt tanítja, hogy a megbocsátás csak a keresztre-

feszített és feltá adt Üd özítő é de ei által e hető el, aki pedig az Iste  Fia hite általi 
igazságosságot támogatja, azt lenézték, ellene szóltak, megvetették. (BT. préd. 466-468. old.). 

 A osta i üze et, Iste től aló üze et, iste i egbízólevelet visel magán, mert a szentség 

irányában gyümölcsözik (RH. 1889. szept. 3.). 

 Ez az üze et, ahog  Jo es és Waggo e  előte jesztette, el kell jusso  i de  g ülekezethez, 
amelyik azt állítja, hogy hiszi az igazságot és népünket majd magasabb szi tű álláspo t elfoglalásához 
segíti… Lát i aka juk, ki utat fel e ei eg ízóle elet u.o. . á . .  

 De ég a ode  idők e  is, eg e sült eg háztö té észü k eg etőe  ilatkozott a 
hírnök ellen, ha ugyan nem az üzenet ellen: 

 Ahogy visszatekintünk a küzdelemre, - megértjük, hogy sokkal inkább egyének keltette 

osszaka at ól a  szó, i t hit eli külö özőségek ől, a el ek a ehézséget okozták. Butle , S ith 
és Morrison pártja hitt a hit általi megigazulás teóriájában. Waggoner és Jones pártja a jó 

selekedetek teljesítésé e  hitt, de… a i szi te kizá ólagosa  a hit e tá aszkodott, i t az 
üd össég hatóté ezőjé e. El ék, akik szelíde  é el ek, összha g a tudják hoz i ezeket a 
nézeteket, de egyik oldal sem volt hajlandó a másik oldalt szelíden szemlélni (Spalding, A sereg 

vezérei, 599. old.). 

 A fontosabb megközelítés az lenne, amit az 1888-as hírnökök „szinte kizárólagosan 

képviseltek” a hit felől, a i sze etet által u kálkodik, po tosa  úg , ahog  Pál p édikálta Gal , . 
Ez az isteni ismertetőjeg eket agá  iselő üze et e  az e a géliu  és a legaliz us kieg ezéses 
keveréke. A leghangsúlyosabban képviselték az „egyedül hit által” igazságát, de az újtestamentumi 

hit az, a i izo ítja a e e ejlő hajtóe őt az Iste  ala e i pa a solata iránti 

engedelmességre (BT. préd. 92. old.). 

 Azok a hí ökök, akik ől kijele tetett, hog  U u kat kép iselik, „rosszakaratot” keltettek, 

a i ek kö etkezté e  a e  szég e el elfo dult a hel szí től? Vajo  az Ú  iztosíta a e ei 
megbízatásra utaló is e tetőjeg eket a hí ökök észé e, akik e  oltak készek a a, hog  szelíde  
indokoljanak? Ellen White biztos, hogy sohasem ismerte volna el „drága világosságnak” a 

egsze teletle  kiáltozást, ag  az éssze űtle , szélsőséges ta ítást, a it sze ző k tulajdonít nekik 

(Spalding, i.m. 593. 601. old.). 
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 A i eapolisi szég e teljes hel szí , és a zű za a os á ak ögött, a it hitetle ségük 
okozott, ott áll az a Valaki, aki a vétek sziklája és a botránkozás köve volt azon a végzetes együttléten. 

El kell jussu k odáig, hog  sze től-szembe vállaljuk a valóságot: 

 Kegyességet valló férfiak vetették meg Krisztust a hírnökök személyében. Miként a zsidók 

el etették Iste  üze etét… Ne  K isztus olt az, akit a zsidók ke estek. Az Ú  küldötte eszközök a 
sem azok, akiket az emberek keresnek (FCE. 472. 1897.). 

 K isztus feljeg ezte az összes ke é , üszke, eg etőe  gú os eszédet, a it szolgái elle  
szóltak, úgy jegyezte fel, mintha Ellene szólták volna (RH. 1890. máj. 27.). 

 Az igazi Krisztust mindig félreértették: Amilyen gyakran várták, oly gyakran el is vetették. A 

ode  Iz ael égül le kell g őzze az ősi Iz ael i de  últ eli kuda át. Meg is fog tö té i, e t a 
e ei sze tél  egtisztításá ak idejé e  élü k. A g őzele ek ez a külö leges, ég idejé  

kiteljesedő ű e, a i eddig ég sohase  jutott teljesség e a últ a . 

 Test és vér sohasem nyilatkoztatja ki a „g öké  a szá az föld ől” megbízatásának valódi 

is e tetőjeg eit, hog  egállhassa ak előttü k.  tö té ete a a ta ít i ket, hog  az óko i 
zsidók utat engednek, helyet biztosítanak számunkra a történelemben, hogy melléjük térdeljünk: 

Sokan mondják: Óh, ha Krisztus napjaiban éltünk volna, nem forgattuk volna ki szavait, nem 

értelmeztük volna hamisan intelmeit. Nem vetettem volna el és nem feszítettem volna keresztre, 

mint a zsidók. Ezt az a mód fogja bebizonyítani, ahogy ma bánsz üzenetével és hírnökeivel (RH. 1893. 

ápr. 11.). 

 1888 témája nem arról szól, hogy mekkora hangsúlyt helyezünk a tantétel prédikálására, 

más, sajátságos tantételeinkkel való kapcsolatában. Az igazi téma az volt: Mit gondolsz Krisztusról? 

Teljesen értéktelen arról beszélnünk ma, hogy Krisztussal helyes kapcsolatot kell kiépítenünk, ha nem 

nézünk szembe 1888-nak ezzel a valóságával. 

 Önbizalmunk alátámasztására, miszerint nincs is szükségü k ű á at a, kialakítottuk azt a 
szemináriumi tézist? „Megkérdezzük, hogy a hit általi megigazulás és a hit általi igazságosság tanítása 

mennyire van összhangban az egyház „ egkülö öztető el ei el”. Grafikonok készültek, hogy 

összeszámolják, hogy az „igazság”, „megigazulás”, „hit”, „üdvösség”, „Megváltó” és a „törvény” 

sza ak há szo  fo dul ak eg a eg edé e ké t egjele ő szo atiskolai le kéi k e , hog  
e izo ítsák, hog  a h. . ad e tisták e  ellőzik a K isztus által el e hető üd össég 

ha gsúl ozását. A szá ítógépek fel tudják é i hithűségü ket, és e tudják izo íta i, hog  az 
„Igazi Tanúbizonyság” téved? Ha a szimpla szószaporítás a kritérium, a római katolicizmus kell legyen 

a legkrisztusközéppontúbb tanítás a világon. Miközben Isten Fia tovább szenved, sorsot kell húznunk, 

el ik izsgálati ódsze t észesítsük elő e , hog  eglássuk, iste i kö töse e i e osztja fel a 
hit általi egigazulás ta tételét ag  dokt í áját az eg ház egkülö öztető ta tételei ek teljes 
hosszában”? Krisztus igazsága sokkal több puszta verbális leckefelmondásnál. 

 Mi de  ko szak leg ag o  eszkatológikus lehetőségét utasították el -as 

korszakunkban. Megvetették a Krisztussal való személyes megbékélést, azt, amit a mennyasszony 

é ez őlegé e i ánt. Ám a szószaporítás és a hideg doktrína pótolták azt. 

 Szá az p édiká iók, el ek sző szálat hasogat ak a tulajdo ított és észesített igazság, a 
egigazítás és a egsze telődés, a ű hődés és e gesztelés között. A hit általi egigazulás ól pedig 

http://www.denesotto.hu/


   
 

További tanulmányokért látogass el a www.denesotto.hu weboldalra. 

DÉNES OTTÓ 

Bibliáról – gondolkodóknak 

 

Dokumentumtár 

émelyítő é zést keltő té át készíte ek sokak szá á a. Ug a ez a p o lé a u alkodott el e  sokkal 
 utá . Elle  White itatja azok e őfeszítéseit, akik ek szí e elle állt az igazság ak: 

 Sokan követnek el hibát, amikor megpróbálják aprólékosan meghatározni a megigazulás és a 

egsze telődés közötti külö ség észleteit. E két kifejezés e o atkozó eghatá ozások a g ak a  
beleviszik saját elképzeléseiket, spekulációikat is. Miért próbálnak jobban behatolni a részletekbe, 

mint ahogy az ihletés teszi a hit általi igazság élet e ágóa  fo tos ké dését illetőe ? Mié t p ó ál ak 
kidolgozni minden egyes részletkérdést, mintha a lelkek megváltása azon múlna, hogy pontosan meg 

tudod-e érteni ezt a témát? (Napló, 1891. febr. 27.). 

 Bárcsak eljutnánk oda, hogy megértenénk, hog a  g alázták eg Mi eapolis a  az élő, 
sze ető K isztust, e  pedig a ta tételig, a it fél eé tettek! Bizal atla ok oltu k a ha gos 
szí do a ások i á t, a el ekkel Ő o zott i ket, és eg etettük Őt, aki „fanatizmusnak” 

nevezett gyengédségével közeledett hozzánk. A könnyek, amelyet a felemelt kereszt iránti titokzatos 

vonzalom keltett, buzgó szónoklat volt az „enthuziazmus és fanatizmus ellen”. (BT. préd. 80. 91. old.). 

 Jézus is e i e e i te észetü ket, e t Ő aga is észese olt a ak. Ő sze ély. Ismeri az 

önbecslést is. 1888-ban igen közel jött hozzánk. Senki sem álmodta, mi történhetett volna azokban az 

édes apok a , a el ek á k köszö thettek ol a, ha Vele já u k a e  di ső ilágosságá a . 
Gyakran beszélünk 1844- ől, i t „nagy csalódás”- ól.  pedig az Ő K isztus  salódása olt, e t 
ol ashattuk, e i e sze etett i ket. Il e  e sőséges sze etet e  ég e  is olt észü k. Mié t 
kelle e azo  sodálkoz u k, hog  e  e őltette á k? 

 Már Minneapolisban elhangzott: 

 Senkinek sem engedte meg Isten, hogy elzárja azt az utat, amelyen az igazság világossága 

eljut a éphez. Mihel t kísé letet tesz ek á, kioltják Iste  Lelkét… Hadd u alkodjo  itt a szí ek e  
K isztus sze etete… a iko  az Iste  Lelke eljö , a sze etet eszi át a iszál  helyét, mert Jézus a 

szeretet. Ha itt dédelgetnék Lelkét, együttlétünk folyam lenne a sivatagban. (5. kézirat, 188. Olson, 

300. old.). 

 Nem fogalmazható meg lágyabban a hívás, jobb alkalom nem kínálható, hogy megtehessék 

azt, amit meg kellett volna tennünk Minneapolisban. Senki sem tudja megmondani, mennyi 

fo oghatott ko ká , a iko  e  e gedtek Iste  Lelke felhí ásá ak. Eljö  az idő, a iko  á it 
hajla dók lesz ek egte i és i de  lehetőt egte é ek azé t, hog  eghallhassák a hí ást, 
amit Minneapolisba  isszautasítottak. Soha e  lesz ked ező  alkalo  és észük se  olt 
mélyebb érzésekben. (015. levél, 1892.). 

 Ellen White bizonyságtétele ismét próbára teszi hitünket. De meg kell értenünk a valóságot. 

Az emberi szív játszik annak a Valakinek a gyengéd szeretetével, Aki életét adta értünk. Végül a 

vezetésben a tréfálkozás átalakult azzá, amit Ellen White szomorúan „g űlölet”-nek kényszerült 

nevezni. Hét évvel Minneapolis után azoknak a „sokak”-nak mondta: 

 Hátat és e  a ot fo dítottak az Ú ak… Iste  Lelke népe közül sokaktól eltávozott. Sokan 

léptek sötét, titkos ösvényekre és néhányan sohasem tértek vissza. Nemcsak ellenálltak annak, hogy 

az üze etet elfogadják, de eg is g űlölték a ilágosságot… Sze t Lelke elle é e selekedték ezt. BT. 
préd. 89-91. old. 1895.). 

 A menny „méltatlankodott” BT. p éd. . old. . Az iste i szo o úság e sőséges oltá ól a  
itt szó, a i a ode  allástö té ele e  eg edülálló, de talá  i de  idő e  az. Je e iás és 
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Hóseás szí ől fakadó kiáltásá a e lékeztet. Elle  White azt mondta Minneapolisban? „Bárcsak 

tudnátok, hogyan tekinti vallásos magatartásotokat Krisztus ezen az összejövetelen” (8/a. kézirat, 

. Olso , . old. . Nég  é el késő , „Szomorúság van a mennyben sok testvérünk lelki 

vaksága miatt” (RH. 1892. júl. 26-). Azokról szólva, akik „elvetették Isten Lelkét Minneapolisban azt 

mondta: 

 Az egész mennyei világegyetem tanúja volt a Jézus Krisztussal való szégyenletes 

á ás ód ak, akit a Sze t Lélek kép iselt. Ha K isztus lett ol a előttük, ug a úg  á tak volna Vele, 

ahog  a zsidók á tak az Üd özítő el Külö leges izo ságtételek, „A” sorozat, 6. sz. 20. old.). 

 Az azon az együttléten (Minneapolis) történt jelenetek a menny Istenére hoztak szégyent az 

által, hogy azokat, akik részesek voltak ebben, testvéreinek nevezték. Mindezt a „mennyei Vigyázó” 

jegyezte fel és fel van írva Isten emlék-könyvében. (Külön bizonyságtételek a Review and Herald 

részére, 1896. 16-17. old.). 

 Fel kellett jegyezni ezeket a szomorú szavakat, de ha becsületesek akarunk maradni, nem 

utasíthatjuk el, hogy teljes tartalmukkal szembenézzünk. Amit a „mennyei Vigyázó megjegyzett, fel 

kell írni a rólunk szóló emlék-kö e. Meg kell lássuk agu kat azok a  az eg  é századdal ezelőtt 
élt drága testvéreinkben, mert „csak Isten kegyelméből ag ok, a i ag ok”. 

 

3.) Ellen White szolgálatát leszólták 

 

 A vezetés Ellen White 1888-as üzenetet támogató állásfoglalása iránti magatartása hasonló 

olt az ősi Iz ael és Júda Illés és Je e iás p óféták i á ti agata tásához. Fig eljük eg ö iddel a 

minneapolisi konferencia után tett észrevételét: 

 Nem volt egyetlen kellemes percem sem, amióta eljöttem a Csendes-ó eá  pa tjá ól. Első 
összejövetelünk egyetlen más Generál Konferencia-i együttlétre sem hasonlított, ahol 

egfo dultu k… Bizo ságtétele et semmibe vették és életemben még sohasem tapasztaltam, 

hogy úgy bántak volna velem, mint azon a (1888) konferencián. (7. levél, 1888. dec. 9.). 

 Testvéreim arra késztettek, hogy jöjjek el a tábor-összejövetelekre. Világosan el kell 

mondanom nektek, hogy a velem és munkámmal szembeni eljárás – a minneapolisi Generál 

Konferencia óta azzal, hogy elvetítek a világosságot és semmibe veszitek azokat a figyelmeztetéseke, 

amiket Isten adott, munkámat ötvenszer nehezebbé teszitek, mint máshol. 

 Úg  tű ik, hog  az Ú  sza át, i t szá otok a é téktele t, fél edo játok… A i eapolisi 
konferencia óta nem valami bíztató a tapasztalatom. Naponta kérek bölcsességet az Úrtól, és azt 

ké e , hog  e süggedjek el a égsőkig és e egtö t szí el szálljak sí a, i t a fé je . (1. levél, 

1890). 

 Ezek e  eg  é zel ileg túlfűtött asszo  sza ai. É zései ek ag o  is alapos oka olt: 

 A kedd reggeli együttléten (Ottawa, Kansas) néhány dolgot összefüggésbe hoztam a 

i eapolisi összejö etel e tö té ő hi atkozással… 
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 Isten a megfelelő idő e  adott éke  eledelt a ép szá á a, de ők el etették, e t e  
azon az úton és módon jutott el hozzájuk, ahogy szerették volna. Jones és Waggoner testvérek 

feltá ták a d ága ilágosságot a ép előtt, de az előítélet, hitetle ség, féltéke ség és gonosz 

g a ak ás ol a i a elto laszolta szí ük ajtaját, hog  a fo ás ól se i se  talált utat szí ükhöz… 

 Így volt ez Jézus elárultatásakor, megpróbáltatásakor és keresztre-feszítésé él is… Mi dez 
po t ól po t a el o ult előtte . A sátá i lelkület u alo a jutott és első e ő el i dította az e e i 
szí eket, a el ek kitá ulkoztak a kétel ek, kese űség, ha ag és g űlölet szá á a. Ez u alkodott azo  
az együttléten (Minneapolis). 

 Ahhoz a házhoz vezettek, ahol testvéreink otthonukat berendezték. Sok beszélgetés zajlott le 

itt, érzelmi felindulás is megnyilatkozott és elhangzott néhány okos, - vagy ahogy feltételezték – éles 

és szellemes megjegyzés is. A szolgákról, akiket az Úr küldött karikatúrákat készítettek, kigúnyolták és 

e etség tá g á á tették őket. A ko e t, a i el e ge  és u ká at i ősítették, a it Iste  
ízott á , i de  olt sak e  hízelgő. Willie White e ét is teljese  ílta  kezelték, 

nevetségessé tették és megbélyegezték, csakúgy, mint Jones és Waggoner testvér nevét is. (14. 

Levél, 1889.). 

 Hangok, - a el eke  eglepődte  – csatlakoztak ehhez a lázadáshoz, kemények, 

ak e őek és hatá ozottak eltökéltek oltak White test é ő  eg él egzésé e . Azok közül, akik 
keg etle  sza aikkal ol  ílta  és uzgó  előálltak, eg  se  jött el hozzá , és egy sem kérdezte 

meg, hogy vajon igazak-e a beszámolók és feltételezéseik megfelelnek-e a alóság ak… A iko  
ezeket meghallottam – igazán kétségbe estem. Soha nem is képzeltem volna, hogyan bízhattam 

azokban, akik azt állították, hogy a barátaim, amikor a Sátán utat talált a szívükhöz. Azt gondoltam a 

jö ő eli álság ól és az é zések ől, a iket e  is tudta  sza ak a ö te i, hog  eg  kis ideig 
leg őztek e ge , hog  „testvér testvérét halálra adja” (u.o.). 

 Nem lenne becsületes, ha Ellen White-nak ezt a szí ől fakadó eg il á ulását „hangulat”-

nak neveznénk. Se Jones-ét, se Waggoner-ét. Mi dhá a  se ezhető szí ű e e i lé ek oltak. 
Mindhárman, ahogy a régi próféták is, mély fájdalmat és szomorúságot éreztek. Ellen White 

különösen élesen érezte át a sze tek égső üldöztetésé ek előé zetét. Az „üldöztetés” szót a 

alóság a  a a hasz álta, hog  a ezető test é ek ek az -as hírnökök iránti szívbéli 

magatartását jellemezze (GCB. 1893. 184. old.). 

 Más észt, a a ko szak őszi te test é ei előtt ejtél  volt, hogyan támogathatott két látszólag 

té edés e  lé ő fiatale e t a ajd i de  jól egalapozott ezető és p édikáto  sze tele  
ítéletével szemben. Ha „egyensúly”-ra volt szükség, miért támogatta a látszólag kiegyensúlyozatlant? 

Miért hasonlította a testvérei Jones és Waggoner üzenete elleni reakcióját a zsidók Krisztus iránt 

tanúsított magatartásához?  

 Az 1888-as elle zék jó, őszi te, ö feláldozó, ke é e  u kálkodó p édikáto ok ól állt. Az 
eg ház fejlődése, haladása iatti aggodal uk alóságos olt. Attól féltek, hogy Krisztus 

igazságosságának ez a csodálatos látomása fanatizmushoz vezet. De ez a félelem elmeszesíti az 

e e i szí eket. Úg  tű ik, hog  sak eg etle  ódja a  a ak, hog  egé tsük ezt a titokzatos 
megnyilatkozást. Ellen White számos kijelentésének gondos áttanulmányozása jelzi, hogy a krisztusi 

szeretet (agapé) szélességének, hosszúságának, mélységének és magasságának a megnyilatkozása 

volt, amivel a mi drága, keményen munkálkodó testvéreink ösztönösen szembeszálltak. A kereszten 

megnyilatkozó szeretet „szorongat minket”, ol a i a, hog  a hí ők ettől kezd e lehetetle ek 
tartják, hogy többé magukért éljenek (2Kor 5,14-15). Úgy látszik, hogy ez a fajta Krisztus iránti 
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odaadás, ez a él e , Vele aló e sőséges iszo  olt az a él  igazság, amit nem fogadtak 

örömmel: 

 Olyan bizonyíték volt ez, amit mindnyájan felismerhettek, akiket Isten szolgáinak ismert el. 

Ám vannak olyanok is, akik szolgáit és üzenetét is megvetették. Fanatikusoknak, különcöknek és 

ajo gók ak súfolták őket BT. préd. 97. old. 1896.). 

 Ezek az e e ek az elle zék  izal i állásokat töltöttek e, a ű et pedig, a e i e sak 
tehették, saját hasonlatosságukra alakították át. Buzgón szónokoltak minden lelkesedés és 

fa atiz us elle … A hitet, a it Iste  épé e hagyott, hogy gyakorolja, - fanatizmusnak nevezik. Ám, 

ha van valami, ami az embert odaszentelt buzgalomra készteti, csak az igazság az, ahogy Jézusban 

a … K isztus az, aki öl sességgé, igazsággá, sze tséggé és áltsággá tétetett szá u k a… 

 Ha van valami a mi világunkban, ami lelkesedésre késztethet, az a Kálvária keresztje (u.o. 80-

81. 1895.). 

 Tehát Krisztus keresztjének tövéhez kényszerülünk. Itt van a titokzatos „kontinentális 

törésvonal” az adventizmusban, ahol a hit és hitetlenség megy a maga külön útján. Valamennyi 

emberi lénynek, legyen az akár az evangélium prédikátora, vagy szervezeti munkás, szembe kell 

néznie azzal a szövevényes és csalóka kísértéssel, hogy kedvezzen, hogy átadja magát az én titkolt, 

álruhába öltöztetett szeretetének. Ha nem kutatja a csodálatos kereszt titkát és nem illet 

megvetéssel minden hivatásbeli és személyes büszkeséget, öntudatlanul is elutasítja az ott 

kinyilatkoztatott agapét. Bunyan János, „A zarándok útja” . ű é e  a e  kapujá ak köz etle  
közelében látta, hogy van egy ösvény, ami a pokolba vezet. 

Elle  White Jo es és Waggo e  előte jesztését e  teki tette se  e t é ek, se  adikális ak. Sőt 
megpróbált vitába szállni az atyafiakkal, akik annak vélték. Az olyan széles körben elterjedt 

megfogalmazások is, mint a kö etkező, eg  ítoszt ö ökíte ek eg: 

 M s. White e  hag ta jó á azokat az esz éket, a el eket Waggo e  test é  te jesztett elő 
a Galata eliekhez í t le él e o atkozóa …. Úg  látszott, hog  ég eki is az az é zése, hog  ezt a két 
embert, akik abban az idő e  a i a kie elkedő sze epet töltöttek e, izo os té ákkal 
kap solatos szélsőséges ézeteik a késő iek fol a á  el agadhatják. Ch istia , i. . .old. . 

 Megjeg zései e  i á ultak eg etle  szélsőséges aggo e i ézet elle  se . Ahel ett, hog  
radikaliz ussal ag  szélsőségességgel ádolta ol a, i ká  fi o a  a a utalt, hog  éhá  
elgondolása még éretlen – nem tökéletes. Az Isten tervében ezt az éretlenséget az Isten bányáiban 

égzett d ága é  utá i uzgó ásással le kell lehet  g őz i. Az 888-ban felragyogó világosság csak a 

kezdete olt a ak a ilágosság ak, a i ek di sőségé el e kell ag og ia a földet.3 Il e  di sőséges 
fényesség kezdett tündökölni tökéletlen, de Isten választotta csatornákon keresztül. 

 

Egy egvetett di sőséges ki svadászat 

 

                                                           
3 Mellékesen szólva, bár Ellen White nem foglalt el határozott álláspontot a Galatabeliekhez írott levélben 
szerepl  törvény kérdésében 1888-ban. 1896-ra kész volt határozott állásfoglalása. Waggonernek végig igaza 
volt. „A törvény a Galáciabeliekhez írott levélben… f leg… az erkölcsi törvény (Válogatott üzenetek, 234. 235. 
old.). 
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 Az Isten terve nem az volt, hogy egy vagy két fiatalember végezze az ásás/kutatás teljes 

munkáját. Más, érettebb elméknek kellene folytatniuk, akik hajlandók elfogadni a világosság minden 

egyes sugarát, amit Isten küldeni fog – bár annak legalázatosabb szolgája útján kell jönnie (15. 

kézirat, 1888.). Életidejükön belül egészében kell feltárniuk az örökkévaló evangéliumot, készen arra, 

hog  az igazság a aga di sőségé el e ag ogja a földet. 

 Ha ez volt Isten célja, akkor nem szükséges, hogy Jones és Waggoner nézetei a 

kibontakozásnak ezen a korai állomásán tökéletesek legyenek. Csupán fel kellett szólítani 

test é ei ket i de  idők leg ag o  „kincsvadászatára”. Nézeteiknek valós tökéletlenségei és 

é etle  olta test é eiket szí ől fakadó eg ütt űködésre kellene késztesse. Ha ez a két fiatalember 

a világosságot annak teljességében szemlélte volna, hová lett volna testvéreik öröme a felfedezés 

hamisítatlan élvezetében? Isten - végtelen irgalmában – meg akarta osztani közöttük ezt az örömet. 

 Ezt a keg el es előjogot etették eg a test é ek, a iko  fa atikusok ak, szélsőségesek ek 
gú olták az igazság ejtett e ei utá  kutató úttö ő á ászokat. Az a feltételezés, hog  a hí ökök 
még Minneapolisban is bizonytalanok voltak és abban a veszélyben forogtak, hogy „szélsőséges 

ézeteik ajd el agadják őket” magára Ellen White-ra vet igaztalan rágalmat. Nem lenne túl naiv, ha 

elismeréssel fordulna az ilyen megbízhatatlan fiatal hírnökök felé?4 

 Szi te ak e őe  ko ká a tette hí e ét, a iko  üze etüket lelkesen és kitartóan támogatta. 

Az Ú  álaszthatott il e  egalapozatla  hí ököket? Fel uházhatta őket il e  pote iálisa  
önpusztító üzenettel? Nem veszélyes, ha az ember beleegyezik abba, hogy az Úr hírnöke legyen? 

Isten irgalma bizonyára jóval nagyobb, hogysem szolgáira önpusztító üzeneteket bízzon! 

 Röviden meg kell jegyeznünk, hogy néhány Generál Konferenciai összejövetelen, a szónokok 

hogyan ismerték be nyíltan, hogy az 1888-ellenes lelkület a valóságban hogyan illette kihívással Ellen 

White szolgálatát. 

 Mit utasítottak vissza Minneapolisban a testvérek abban a félelmetes helyzetben? Elvetették 

a késői esőt, a ha adik a g al üze eté ek ha gos kiáltását. 

 Test é ei , e  túlságosa  is szö ű ez? A test é ek te észetese  e  tudták, hog  ezt 
tették, de az Úr Lelke ott volt, hogy elmondja nekik, hogy megtették-e, vagy sem? Amikor 

visszautasították a hangos kiáltást, az „igazságról szóló tanítást”, az Úr Lelke prófétája által ott állt és 

elmondta nekünk, hogy mit tettek, hogy akkor ott, mi történt? Akkor pedig eg sze űe  ellőzték ezt 
a prófétát az összes többivel együtt. (A.T. Jones, GCB. 1893. 183. old.). 

 Azo  az eg üttléte  az összeg ülekezettek közül se ki se  o ta ké dő e, e t i d ája  
jól tudták, hogy amit mondott, igaz. Az 1986-os Rio de Janeiro-i tanácsülésen Robert W. Olson, a 

White-hag atékkal foglalkozó i tézettől azt o dta, hog  az -as ülésen nyíltan dacoltak Ellen 

White-val. (Adventist Review, 1986. okt. 30). 1889-ben Ellen White azt mondta: 

 Butler testvér levélben elém tárt egy dolgot, amelyben azt állította, hogy azon a konferencián 

 ta úsított agata táso  éhá , azo  az eg üttléte  szolgáló p édikáto  szí ét összetö te… 
Mivel néhány testvérem olyan  fényben tüntetett fel engem, mint akinek az ítélete nem értékesebb, 

bárki másénál, akit nem hívtak el különleges munkára, és hogy fiam, Willie, vagy néhány más ember 

efol ása alatt állok, akko  ié t küldötök White test é őé t, hog  tá o -összejöveteleitekre vagy 

                                                           
4 Lásd a Függeléket a vád megvitatására vonatkozóan, hogy Jones a „szent test” tévelygését és perfekcionozmust 
tanított már néhány hónappal az 1888.as konferencia után. 
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más, különleges együttlétre járjon? Nem tudok eljönni. Nem tudnék semmi jót tenni neked, és csak 

azzal a sze t felelősséggel játsza ék, a it az Ú  á  uházott… Azé t, hog  a hitetle ek ehog  
félreértsék, vagy elferdítsék ezeket a szavakat, - szá ítok á, és e  eglepő észe e, hog  a ak 
olyan testvéreim, akik is e ik küldetése et és u ká at és égis t éfát űz ek az üze et ől, a it 
Isten adott nekem, hogy hordozzam. Megszomorítják a Szent Lelket és engem is elcsüggesztenek. 

Utamat saját testvéreim korlátozzák. (U-3. levél, 1889.). 

 Természetesen nem minden testvér szállt így szembe vele. De az iránta tanúsított nyílt 

támogatás szinte jelentéktelen volt. Az Úr alázatos hírnöke felismerte: mi történt Minneapolisban. A 

késő eső ag o  áldásai idézték elő, hog  a ko á i a átok agata tásukat pozití ól egatí a 

változtatták: 

 Iste  e  azé t keltett fel, hog  ezőket átszel e eljöjjek ide és eszéljek eked és eked, 
akik itt ültök, hog  egké dőjelezzétek üze etét és felteg étek a ké dést, ajo  White test é ő 
ug a az, i t aki az el últ é ek e  olt… Akko  elis e tétek, hog  White test é ő ek igaza olt. 
De ez ost alahog  eg áltozott, és White test é ő ost alahog  ás. Éppe  ol a , i t a zsidó 
nép. (9. kézirat, 1888. Olson, 292. old.). 

 1893-ban azt mondta: A hírnök hivatalát, akit Isten azért választott, hogy rosszallásaival és 

figyelmeztetéseivel elküldje – a jelenben sajátos módon félreértették. (RH. 1893. júl. 18.). 

 

5.) Elle  White ausztráliai szá űzetése 
 

 A i a eghatá ozó e ejű olt az Elle  White i á ti  utá i elle állás, hog  a Ge e ál 
Konfe e ia lé egileg szá űzte Auszt áliá a. A íg igaz, hog  az Ú  üg é ek ja á a fo dította 
utazását azo  a föld észe , azo a  sohase  olt az Ő aka ata, hog  e e  az idő e  oda e je . 
Ellen White azt állítja, hogy az Úr azt akarta, hogy az ihletett hármas együtt maradjon Amerikában, 

hogy megvívja a satát egésze  a égső g őzele ig. Saját í ásaik is jelzik, hog  a ezető test é ek 
Ellen White-t, mind pedig Waggonert el akarták távolítani az útból. 

 Jól ismert, hogy Mrs. White csak azért ment, mert a Generál Ko fe e ia kijelölte őt a a az 
egyház vezetésé el aló eg ütt űködés dicséretes példája). 1896- a  ag o  őszi té  ezt í ta a 
Generál Konferencia elnökének: 

 Az Úr nem volt abban, hogy elhagyjuk Amerikát. Nem jelentette ki, hogy az az akarata, hogy 

elhagyjam Battle Creek-et. Az Úrnak nem az volt a terve, de hagyta, hogy minden saját 

elképzeléseitek szerint menjen. Az Úrnak az volt az elgondolása, hogy W.C. White, édesanyja és 

a já ak u katá sai A e iká a  a adja ak. Szükség olt á k a ű szí é él, és ha lelki 

felfogóképességed érzékelte volna a valódi szituációt, sohasem hagytad volna jóvá azt a 

eg ozdulást. De az Ú  ol as i de ki szí é e . Ol a  e ős olt az az elhatá ozás, hog  i 
elmenjünk, hogy az Úr megengedte, hogy a dolog megtörténjen. Akik beleuntak a bizonyságtételek 

el iselésé e, ol a  sze él ek élkül a adtak, akik ho dozták őket. Battle C eek- ől aló 
eltávolításuk azt jelentette, hogy az Úr ráhagyta az emberekre saját akaratukat és elképzelésüket, 

a el ek ől azt go dolták: agasa  e dűek az Ú  útjai ál. 

 Az e ed é  előttü k áll. Ha egfelelő álláspo tot foglaltál volna el, nem került volna sor a 

költözésre. Az Úr más eszközök útján munkálkodott volna Ausztráliáért, Battle Creek- e  pedig, a ű 
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szí é él e ős a adt ol a a efol ás. Vállvetve kellett volna állnunk, egészséges atmoszférát 

teremtve, amit minden konferencián érezni kellett volna. Nem az Úr volt az, aki ezt a dolgot kitalálta. 

A világosságból egyetlen sugarat sem kaptam arra nézve, hogy elhagyjam Amerikát. De amikor az Úr 

ezt a dolgot feltá ta előtte  a aga igazi alójá a , se ki ek se  szólta , e t tudta , hog  
úgysem értené meg senki a maga teljes horderejében. Sokan megkönnyebbülést éreztek, amikor 

eltávoztunk, bár te nem voltál ezek között. Az Úr pedig elégedetlen volt, mert azért állított 

bennünket ide, hogy a Battle Creek-i mozgató gépezet kerekeinél álljunk. 

 Ezért írtam neked, Olsen testvér, mert e  olt é zéked, áto ságod és e őd a a, hog  a 
felelősséget ho dozd, és se ki se  készült fel a a, hog  ezt a u kát elvégezze, amit az Úr terve 

szerint nekünk kellene megtennünk. Azért írok neked Olsen testvér, hogy elmondjam: az Úr vágya az 

volt, hogy egymás mellett álljunk veled, hogy tanácsoljalak téged, hogy javaslatokat tegyek, hogy 

eled eg ütt haladjak…de e  é zékelted ezt; e őteljes, e  e e i fo ás ól e edő tapasztalat a és 
ismeretre akartál szert tenni, és ezzel azt mondtad ki, hogy az Úr útjai kihagyhatók a számításból, 

fig el e  kí ül hag hatók… Ezt a ta á sot tehát e  teki tetted szükséges ek. 

 A Battle Creek-i testvéreknek meg kellene érteniük azt, hogy amikor eltávolíthattak minket, 

ez e e i elgo dolás a tö té t és e  az Ú  aka ata olt… Az Ú  te e az olt, hog  leg ü k közelebb 

a kiadóhivatalokhoz, hogy könnyen hozzáférhessünk ezekhez az intézményekhez, hogy együtt 

tanácskozhassu k… Óh, il e  ette etes, hog  tettetéssel, ellőzéssel iseltetü k az Ú  i á t, hog  
büszkén megvetjük tanácsát, mert úgy látszik, hogy az emberi bölcsesség feljebbvaló. (O.A. Olsennek 

írott levél, 127. 1896.). 

 Akik azt állítják, hogy az 1888-as üzenetet az egyház vezetése elfogadta, Ellen White 

Ausztráliában eltöltött éveit úgy értelmezhetik, mint a Generál Konferencia Szent Lélekkel való 

eg ütt űködését. Igaz, hog  o a  is tudott jó le eleket külde i. De az, hog  sze élyes észak-

a e ikai szolgálatától egfosztották a ű et, „nagy mérték”- e  hozzájá ult a kezdődő ha gos 
kiáltás üze eté ek égső e eségéhez. 

 E.J. Waggo e  haso lóa  szá űzetést szenvedett, mivel 1892 tavaszán Angliába küldték. 

Bizonyíték is van rá, hogy pusztán missziós céllal küldték oda. Ellen White is most utazott el, és 

külö leges t iójuk ásodik tagjá ak is ost kellett el e ie. A kö etkezőt esszük észre Gilbert M. 

Valentine doktori értekezésében W.W. Prescottról: 

 W.C. White szerint Mrs. White, aki ek ég alószí űleg eg oltak az e lékei az 1888 utáni 

periódus igazságtalanságairól, azt állította, hogy az Úr megmutatta neki, hogy „jóllehet népünk közül 

néhányan nagyon örültek annak, hogy elmozdították (E.J. Waggonert) a Battle Creek-i munkából 

azzal, hogy angliai munkára küldték, mégis vissza kelle e hoz i, hog  a ű szívénél segítsen, mint 

„tanár” (W.C. White, A.G. Daniells- ek . áj. . Willia  Wa e  P es ott: Az ad e tista e elő. 
1. köt. 280. old.). 

 Eg  é el azelőtt, hog  Elle  White Ausztráliába utazott volna, kiöntötte szívét egy J.S. 

Wash u  e ű fiatal p édikáto hoz i tézett le elé e . E e  a le él e  szi te ol a  
kétségbeesetten ír, mint Jeremiás. Elevenen ecseteli a Battle Creek-i főhadiszálláso  u alkodó 
légkört: 

 A kis gyülekezeti összejöveteleket látogattam, de úgy éreztem, hogy semmi értelme egy 

ol a  g ülekezettel dolgoz i, a el  ol a  ő é e  a  izo ságtételei ek és égis elle szegül 
üzenetemnek, és késztetést éreznek arra, hogy a szembeszegülés terén megváltoztassák 
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álláspontjukat mindannak ellenére, amit az Úr nékem adott, hogy „Lélek ek és e ő ek 
megmutatásában” szóljam. Semmi reményem arra, hogy valami is tudna segíteni, amit ezután 

mondhatnék. Az Isten Lelkének kérleléseit utasították vissza. Semmi reményem arra, hogy az Úrnak 

a  ta talék e eje ahhoz, hog  elle állásukat letö je. Az Iste  kezé e  hag o  őket, és ha sak az Ú  
nem helyezi rám határozott életteherként, hogy néhány szót szóljak a „Tabernacle”-ben (Battle 

Creek), nem teszek kísérletet arra, hogy valamit is mondjak, amíg az itteni testvérek, akik utamon 

akadál oz ak, eg e  tisztítják ös é e et… Ni s e ő  itatkoz i azzal a lelkülettel, 
ellenkezéssel, kételkedéssel és hitetlenséggel, amelyek lelküket eltorlaszolja és így aztán nem is 

képesk arra, hogy észrevegyék, mikor jön az áldás. Sokkal szabadabb vagyok, amikor nem-hí őkhöz 
eszélek. Ők é deklőd ek. 

 Óh, ez a legnehezebb terület a világon, hogy ott beszéljek, ahol nagy világosság áradt a 

felelős állások a  lé ő fé fiak a. Meg ilágosíttattak, de i ká  választották a sötétséget, mint a 

ilágosságot… 

 Biztos lehetsz e e, hog  ige  él  szí fájdal a  a … Mi lesz a ége e ek a aka s 
hitetlenségnek, még meg kell tanuljuk. (W-32. levél. 1890). 

 

Van-e üzenete az 1890-es éveknek az 1990-es évek számára? 

 

 Ellen White-nak a H.N. Adventista Egyház részére végzett szolgálatát tekintve gyakran 

jelentkezik ez a jeremiási jellegzetesség. Az ókori próféta üzenete jelenvaló igazság. Az 1888-as 

epizód egy példázat és Isten újra próbára tesz bennünket. 

 Mivel 1888-as történelmünket szerfelett meghamisították, kortárs viselkedésünk még nem 

értékeli, nem becsüli Jones és Waggoner munkáját. Még gyanakvóak vagyunk, nehogy üzenetük 

fanatizmushoz vezessen. Még tévesen azt feltételezzük, hogy ez az üzenet hitehagyásba sodorta a két 

hírnököt. Ameddig így gondolkozunk, kell-e az igazság többi gyöngyét is elénk szórnia az Úrnak, hogy 

kénytelenek legyünk úgy reagálni egy ilyen üzenetre, ahogy az 1888-as korszak ellenzéke is tette. 

 Mi a elődei k eg etle  ge etikai étkét se  ö ököltük, akik pedig el etették i de  idők 
leg ag o  sza ású alkal át, a késői eső és a ha gos kiáltás kezdetét. Mi lelki leszá azottak 

ag u k. A Sze tí ás e  ta ít a ű  ge etikai át itelé ől, átö ökítésé ől, leg e  az „e ede dő” vagy 

másképp szólva „ne zedék ől e zedék e” aló. A ű ek azo a  a  eg  e  ge etikai át itele. 
„A ű  eg  e e  által jött e a ilág a”. „A ű  egsokasodott” és „uralkodott a halálra”, „az egész 

ilág étkessé lett Iste  előtt” Ró  , ; . .; , . A ű ek ezt a titokzatos átvitelét tisztázza 

előttü k a kö etkező egfogal azás: 

 Az e e i te észet elejéig o lott. A ióta pedig a ű  fol tathatja g űlöletes ű ét – 

é tele ől é tele ig te jed. Mi de  eg es elkö etett ű  az e edeti ű  isszha gjait kelti fel… 

 A kölcsönös függés csodálatos dolog. Azonban gondosan kellene tanulmányozni a kölcsönös, 

eg ás a g ako olt efol ást. Mi de  e zedék ott eszi fel a hel tele  i á  fejlődési o alát, 
aho á az előző ge e á ió ez i á ú fejlődésé e  eljutott. „Isten megméri a templomot és benne az 

iste tisztelőket…” 
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 Senki sem él önmagának. Tudatlanul vagy tudatosan másokat befolyásol. Vagy jóra, vagy 

ossz a. Itt a  az ideje a ak, hog  eg  ép e köl sileg függetle ül álljo  és ug a akko  Iste től aló 
függőségét ápolgassa?... Az Úr figyelemreméltó üzenetet küldött világunkba, mégpedig a harmadik 

angyal üzenetét. Az egész menny arra vár, hogy hallja: Érvényt szereztünk Isten törvényének (RH. 

1901. ápr. 16.). 

 Tö  ilágosságu k a , i t elődei k ek, ezé t ag o  a felelősségünk is. A Krisztustól 

való szívbéli elidegenedés, ami az 1888-as üzenet visszautasítását okozta, ma sokkal árnyaltabb, 

sokkal jobban átszövik az álbölcseletek, még mélyebbre került a tudatalattinkban. De semmivel sem 

kevésbé valóságos. Csak a Szent Lélek megvilágosító munkája mutatja ki. Mindnyájunk esetében el 

kell jöjjön az ideje annak, amikor a kereszt megnyilatkozik és a törvényáthágástól megvakított elme 

megérti, meglátja igazi értelmét. „A ű ösök egítélte  áll ak ajd a Kál á ia és a ajta lé ő 
titokzatos áldozat előtt” (JÉ, 58.old.). Nem lenne áldásos, ha még ma feltekintenénk a keresztre, 

ielőtt túl késő le e? 

 A Sze t Lélek képessé teszi a ko ol , őszi te hí őt a a, hog  a éges-régi bibliai jellemekben 

önmagát lássa meg. Arra is képessé tesz i ket, hog  eg  é századdal ezelőtt élt elődei k e  is 
eglássuk agu kat. Születésü ket teki t e e  ag u k jo ak, i t ők. A Sze t Lélek 
egg óg íthatja akságu kat. Vakságu k azé t lehető é teszi, hog  eglássuk a go oszt, ha elég 

radikális és távoli últ ól aló, iköz e  a saját o u k előtt e  is e jük fel. Az Iste  Sza a 
kezdettől fog a igaz: 

 Isten Lelkének megvilágosító hatalma nélkül nem leszünk képesek az igazságot 

egkülö öztet i a té edéstől és el uku k a este i kísé tések és salások közepette, amelyeket 

Sátán zúdít a világra. 

 Közel vagyunk a világosság Fejedelme és a sötétség fejedelme közötti küzdelem 

lezárulásához. Az ellenség csalásai nemsokára próbára teszik hitünket, hogy nyilvánvalóvá váljék, 

milyen is az. (RH. 1892. nov. 29.). 

 

Következtetés 

 

 Felis e i a ak igazságát, hog  elődei k egg alázták az igazi K isztust és a alódi Sze t 
Lelket, nem önmagában rossz hír. A „Jézus bizonyságtétele” i á ti él ülő elle állás alóságát 
leleplezni viszont áldás. Nincs más mód, mint szembenézni a megoldással, mert csak ez tud 

előkészíte i e ü ket eg  jö ő eli egp ó áltatás a. Az igazság pozití , fele elő és áto ító. 

 Az az örömhír, hogy a menny sokkal inkább hajlandó volt véges-végig biztosítani az Isten 

Lelké ek égső kiá asztását, i t gondoltuk. Csak a mi folyamatos, talán gyakran öntudatlan 

elle állásu k gátolta eg ajd eg  é századdal ezelőtt ezt az ajá dékot, az é te o dott i ái k 
ellenére. 

 Becsületesen szembenézni az igazsággal, biztosan az öröm forrása. A szervezett egyház 

sta ilitása és haladása e ől sak áldást e het. 
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7. Fejezet 
 

A „beismerések” közele ről 

 

 Titok ö ezi azok  utá i eis e ését, akik elle álltak az üze et ek. Elé keztü k a késői 
eső és a ha gos kiáltás idejéhez, ajd otthag tuk a ked ező alkal at. Izrael is eljutott az Ígéret 

Földjének határához, majd eltávolodott onnan. 

 A él , igazi ű á at itka e é . De se i eset e se  lehetetle  K isztus áldozatá ak 
ilágosságá a . Á  sokak eis e ése ol a  felszí es, i t Ézsaué és Saul ki ál é. Mi dkettőé 

elis e te  hel tele . Mi dkettő kö ek e fakadt, de eg ik se  „találta meg a megbánás helyét”, 

hogy helyreállítsa azt, ami elveszett. 

 Izrael története Kádesh-Barneánál és Izráel további sorsában a mozgalom minneapolisi és azt 

kö ető tapasztalatát illusztrálja. Izráel hibát követett el, azután pedig „ ű á atot ta tott”, de az a 

nemzedék sohasem fedezte fel, mit veszített el. 

 Az il e  ű á at a  a  eg  tö é sze űség: e  fogja fel a ű  súl át: 

 Úgy látszott, hogy a nép most (Kádesh-Barneánál) őszi té  eg á ja étkes iselkedését. 
Valójá a  i ká  ű é ek e  kí á atos kö etkez é é  á kódott, i t azo , hog  szég e letes 
hálátla ságot ta úsított… Iste  p ó á a tette látszólagos ehódolásukat és kitű t, hog  az e  olt 
őszi te… Csak azé t é ültek meg, mert látták, hogy végzetesen hibáztak és ennek súlyos 

kö etkez é ei lesz ek ájuk éz e. Szí ük azo a  áltozatla ul a égi a adt… Noha eis e ésük 
e  fakadt igazá  ű á ó szí ől, égis a a szolgált, hog  Iste ek az i á tuk ta úsított igazságos 

bánásmódja nyilvánvaló legyen közöttük. 

 Ma is haso ló ódo  selekszik az Ú . Úg  di sőíti eg e ét, hog  á ezeti az e e eket 
igazságá ak felis e ésé e… Ha pedig a lelkület, a el  go osz élet e ezetett, alapjá a  e  is 
változott, beismerések ha gza ak el, Iste  di sőségé e és azokat igazolják, akik eg ótták őket és 
emiatt félreértést és ellenkezést szenvedtek. (PP. 391. 393. old.).  

 Ihletett toll izo sága jelzi, hog  il e  te észetű a leg efol ásosa , éle já ó ezetők  
utáni beismerése is, akik elsőké t utasították issza az üze etet. 

 Ám a széles körben publikált kortárs nézetek azt vallják, hogy a Minneapolisban ellenálló 

test é ek tö sége hel es ítette té edését, alázatos és él  eis e ő allo ást tett, teljese  
megbánta, majd pedig „hatalommal” prédikálta az 1888-as üzenetet. 

Mit mondanak a bizonyítékok? 

.  A eis e éseket g ako latilag az elle állhatatla , elsöp ő, ké sze ítő e ejű izo ságok 
e őszakolták ki. „Iste  osta i u kálkodásá ak izo sága feltá ul előttetek, és kötelességetek, 

hogy higgyetek benne!” – mondta Ellen White 1890-ben. (BT. préd. 466. old.. Ezt a hitet szinte 

teljese  sze  elől té esztették. 
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.  Bizo íték a  a a, hog  a legkitű ő  és leg efol ásosa  ű allók kö etkezetese  
ű allo ásaikkal elle tétesen cselekedtek. 

.  Volt eg  pa á i, őszi te ílt eg ékélés is, a i A.T. Jo es-sal és E.J. Waggonerrel való testvéri 

egységre, vagy üzenetük elfogadásához vezetett (A beismerések után történt, hogy Ellen White-t 

Ausztráliába, Waggonert pedig Nagy Brita iá a szá űzték . -ban G.J. Butler és J.N. 

Loughborough a Generál Konferencia ülésen hamis megvilágításba helyezték szóbeli protestálásukkal 

kapcsolatos igazi álláspontjukat (Lásd a 10. fejezetet!). 

4.) A szóban forgó téma az ellenálló prédikátorok lelkének személyes üdvössége volt. De nincs 

izo íték a a, hog  eg á ták ol a, hog  kioltották a Sze t Lélek késői eső e  tö té ő 
kiárasztását vagy, hogy elnyomták a hangos kiáltás világosságát és „nagy mértékben távol tartották a 

g ülekezettől és a ilágtól”. A minneapolisi lázadás következménye tehát az volt, hogy a hangos 

kiáltás üze ete ilágszéles eghi detésé ek hatá ozatla  idő e tö té ő elhalasztását e  lehetett 
elhárítani. 

5.) W.W. Prescott kivételével nincs bizonyság arra, hogy az 1888-as üze et lé egét új a felis e ők 
közül á ki is hel ese  hi dette ol a. Tá susi Saul ol a  él e  eg á ta ű ét, hog  attól fog a 
mindig hatalommal prédikálta az evangéliumot). Pease felfedi, hogy amikor a 19. század a huszadikra 

váltott, semmi jele nem volt annak, hogy azok közül, akik kezdetben visszautasították az 1888-as 

üzenetet, valaki is eredményesen hirdette volna: 

 A 90-es években e nagy hittétel köré összpontosuló megújulás legnagyobbrészt ugyanannak a 

három embernek, Mrs. White-nak, A.T. Jones-nak, E.J. Waggoner-nek a munkája volt. Igaz, volt sok 

egybehangzó hang, de a századfordulón már egyetlen Elizeus sem volt, aki feltételezte volna, hogy 

ala i ek tö té ie kellett a ta tétel e há o  legfő  aj oká al Eg edül hit által, . old. . 

 E ű allo ást te ők eis e ése utá  ki o tatott üze eteik ek átol asása ege ősíti ezt 
az állítást. Az igazi ű á at e őteljes, e a géliu i töltetű hí ökök sokaságát e ed é ezte ol a, 
akik úgy hirdetik a „legdrágább üzenetet”, hogy mindenfelé megújította volna az egyházat és 

di sőségé el e ag ogta ol a a földet. De . o . .-én azt kellett mondania Ellen White-nak, 

hogy az eredeti elutasítók közül „senki sem nyerte vissza azt, amit korábbi hitetlenségével elvesztett” 

(B2a. levél. 1892). Ezt a megfogalmazást a legkitű ő  eis e ések eg ilatkozása utá  tette. 

 

Az 1888 utáni beismerések kortárs megítélése 

 

 Eg  időse  u kás g ak a  idézett állítása képezi az alapját sok a apság is létező, a a 
vonatkozó félreértésnek, hogy mi is történt Minneapolis után: 

 Még 1889 tavaszán egy üzenet jutott el azokhoz, akik a konferencián az ellenállók táborában 

voltak. Kezdték felismerni a világosságot, amelyet nemsokára a legbuzgóbb beismerések követtek. 

Két ag  há o  é e  elül a legtö  ezető e e , aki alaha isszautasította a világosságot azon a 

ko fe e iá , tiszta eis e éssel állt elő. C. M Re olds, „Az 1888-as Generál Konferencián szerzett 

tapasztalatok” D. akta, 189. .G. White Hagyaték). 
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 A fent említett beismerések kétségtelenül igazak, a higgadt átgondolás keltette őket élet e 
éhá  eset e , iutá  az é i tett sze él ek a ita hel szí étől esszi e ke ültek Pease, i. . . 

old.). 

 Egy másik megjegyzés a „Sereg vezérei” c. munkából azt az elképzelést támogatja, hogy a 

beismerések gyakorlatilag a visszájukra fordították az 1888-as ellenállást: 

 Fokozatosan bekövetkezett a fordulat és eljutottak a hit egységére. Az üzenetekben – amiket 

Ellen White küldött – a kimetszés és gyógyítás egyaránt jelen voltak, az igazság és jóakarat 

evangéliumát képviselték Krisztusban, általában véve összevezérelte a hajdan elidegenedett 

atyafiakat (Spalding, i.m. 598. 599.). 

 H.N. Adventista Enciklopédiánk ugyanezt a nézetet képviseli: 

 Félreértés, ellenállás és megosztottság homályosítja el annak az összejövetelnek (1888) a 

feljegyzését. Azonban sokan, akik 1888- a  o akodtak elfogad i ezt az új ha gsúl t, késő  
megváltoztatták álláspontjukat: Néhányan egy ideig még ellenálltak. (i.m. 1086. old.). 

 A „Lelki ajándékok kincsestára”-ban egyetlen említés sem található a beismerések ől, a i t a 
sze ző feltételezi, hog  általá osság a  kezdettől fog a jól fogadták az -as üzenetet magában 

Minneapolisban is. 

 A a is fe ta tott legdö tő  ézet az, hog  az -as üzenet a birtokunkban van, vagy 

azé t, e t elődei k kezdettől fog a elfogadták, ag  pedig a ű á atukat kö ető eis e éseik 
miatt. Éppen ezért hirdettük hatalommal évtizedeken keresztül. Fel kell tennünk a kérdést: vajon 

nem ez a „gazdag vagyok és meggazdagodtam” megrögzött gondolkodása. 

 

Problémák vannak ezzel az elképzeléssel 

 

 Ha a i eapolisi elle kezők eis e ése eg áltoztatta ol a alódi agata tásukat és íg  
hatásosan hirdették volna az üzenetet népünknek és a világnak, néhány kérdés válaszra vár: 

1.) Hol a bizonyíték arra, hogy az 1888-as üzenetet és világosságot újra felfedezték és hogy maguk, a 

ű á ó at afiak hi dették a ép ek ilágos és e őteljes ódo ? Hol a izo ság a a, hog  az 
ellenállás ahelyett, hogy titokban folytatódott volna – egszű t? 

.  Mié t e  fejeződött e a u ka ögtö  a eis e és és ű á at ideje utá ? A Mi eapolis a  
ta úsított elle állás kioltotta a ha gos kiáltást. Eg  egfelelő ű á at logikailag hel eállíta á. 

.  Hog a  tudja alaki is eg ag a áz i azt a sok, kita tó egfogal azást Elle  White észé ől 
egészen 1901-ig, hogy a vezetés véges-végig hamis megvilágításban mutatta be és ellenezte az 

üze etet. A kö etkező, eg ik il e  ha is állítás jelzi, hog  az igazi efo á ió, a i a ű á atot 
követi, nem történhetett meg: 

 Külö leges é deklődést é zek aga a  a ko ferencián (1901) tanúsított megnyilatkozások 

és dö tések i á t azok a a dolgok a o atkozóa , a el eket é ekkel ezelőtt eg kellett ol a te i, 
külö öse  tíz é el ezelőtt, a iko  a ko fe e iá a összeg ülekeztü k… A test é ek hel eselték a 
kapott világosságot, de az elnyert világosság nem volt rájuk hatással. Jóváhagyták, de nem történt 
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se iféle külö leges áltozás, a i a dolgok ol a  állapotát idézte ol a elő, hog  Iste  i gal a 
eg ilatkozhatott ol a épe között. É ől-é e ug a úg  elis e ik… Csodálatos előtte , hog  a, 

ilyen nagy virágzás közepette élünk: Isten nagy irgalma, nem pedig a mi igazságunk miatt van ez így. 

Ne  kelle e e ét g aláz u k a ilág előtt. GCB. . . old. . 

 Az eg ik egfogal azás a  alódi egg őződése o takozik ki, a it egy héttel azután 

mondott el, hogy támogatta az újjászervezést és a remélt megújulást: „Sokan, akik többé vagy 

kevésbé kikerültek a sorból a minneapolisi együttlét óta, ismét beállhatnak a sorba” (205. old.). 

 Elle  White leg eg e dítő  üze etei ek eg ike a „mi lehetett volna” c. bizonyságtétele 

(1903. január 5. BT. 8. kötet. 104- . old. . A sodálatos ű á at, a i ől tö té észei k azt állítják, 
hogy megtörtént, a valóság helyett csak álomnak bizonyult, 

 

Történelmünk bizonyságtétele 

 

 Általánosan ismert, hog  U iah S ith az üze et eg ik legkita tó  elle zője olt. Mi t a 
Re ie  a d He ald sze kesztője és i t jól egé de elt teki téll el e delkező, kitű ő sze ző a 
lege őteljese  efol ást g ako olhatta ol a az üze et e. Metszőe  logikus í ása tetszett a 

go dolkodó el ék ek. Ez a tehetséges, sze etet e éltó test é  kezelte a leg ag sze ű , 
leghatalmasabb tollat Battle Creekben és segíthetett volna, hogy a földet bevilágítsa az éretten 

felépített igazság di sősége. A Sze t Lélek eg ütt űködhetett ol a a „Gondolatok Dániel és 

Jele ések kö é ől” sze zőjé el, ha szí e és éles el éje eg esült ol a a oldog eg ízatás a . 

 Nem így döntött. Az üzenetet egy pusztán túlhangsúlyozott tantételnek tekintette és azt 

állította, hogy mindig is tanítottuk. Közvetle ül Mi eapolis utá  ő és W.W. P es ott egp ó álta 
elhallgattatni A.T. Jones-t Battle C eek e . Elle  White íg  eszél az i ide s ől: 

 Uriah Smith testvér azt gondolta, hogy jobb nem meghívni A.T. Jones-t, hogy prédikáljon, 

e t eglehetőse  e őteljes álláspontot képvisel. Intézkedéseket tettek, hogy kirekesszék a Battle 

Creek-i iskolából (16. kézirat, 1889).1 

 Az e őfeszítések, hog  S ith-nek segítsenek, csak nyakasságát súlyosbították. Sokáig 

„egyetlen józan megjegyzés” sem térítette el álláspontjától. 

 1890 márciusában Ellen White azt írta a Review-ban: 

 Megp ó álta  úg  feltá i az üze etet szá od a, ahog  é  egé tette , de a ű 
ezetésé él lé ők eddig ta tják ég tá ol agukat?... 

 Majdnem két évig készítettem a népet, hogy közeledjen és fogadja el a Krisztus 

igazságosságának világosságát és igazságát, de nem tudták: jöjjenek-e, megragadják-e ezt a drága 

igazságot, ag  se … A fülhöz tudok szól i, de a szí hez e . Ne  é edü k fel és e  sza adulu k 
ki hitetlen álláspontunkból? (RH. 1896.márc. 18.). 

                                                           
1 Csupán Ellen White befolyása biztosította részére a szószéket és az osztálytermet. W.W. Prescott csatlakozott 
Smith-hez abban a törekvésben, hogy elzárják Jones-r a Battle Creek-i katedrától. 
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 Végül, miután arra kényszerült, hogy higgyen (BT. préd. 466. old.), Smith testvér segítség 

nélkül sodródott abban a veszélyben, hogy elvész: 

 S ith test é t tő e salta az elle ség és jele legi állapotá a  e  olt képes a a, hog  a 
trombitának biztos ha got adjo … égis, i t ta ító, ol a  hel zet e ke ült, és ol a  pozí iót töltött 
be, hogy alakítsa, formálja a tanulók gondolkodását, amikor jól ismert tény, hogy nem jár a 

világosságban. Nem az Isten oldalán munkálkodik. A hitetlenség magvait hinti, amelyek kikelnek és 

éhá  lélek eseté e  a atássá é lelőd ek… S ith test é  e  e te el a ilágosságot, a it Iste  
adott, hog  kiigazítsa őt, i s ol a  lelkülete, hog  eis e és által eg etle  hel tele  eljá ást is 
kija ítso , a it a últ a  kö etett… Isten megmutatta nekem, hogy mostani helyzetében Sátán 

elkészíti kísértéseit, hogy lelkét bekerítse (Levél O.A. Olsen-nek, 1890. okt. 7.). 

 Nagy az én szívfájdalmam. Tudom, hogy Sátán az emberek felett gyakorolt uralomra 

tö ekszik… Ol a  fé fiak, i t S ith testvér is, meg fogják keményíteni szívüket, hacsak nem veszik 

észre és nem térnek meg. Vannak olyanok is, akik Smith testvérre tekintenek, és azt gondolják, hogy 

ő ol a  e e , aki ek ag  ilágosság adatott, aki képes lesz a a, hog  ész e eg e, a ikor az áldás 

jön, és felismeri az igazságot. De Isten megmutatta nekem, hogy Smith testvér jellemében olyan 

büszkeség és makacsság van, ami nem engedi magát teljesen alávetni Isten Lelkének. Vallásos 

tapasztalatát újra és újra megrontotta eltökéltsége, hogy nem vallja be tévedéseit, hanem elmegy 

ellettük és elfelejti őket. E e ek odáig ehet ek e ű  dédelgetésé e , hog  tö é i s 
megbocsátás részükre. (Napló, 1890. jan. 10. Battle Creek). 

 Ezek a komoly szavak a krisztusi szeretet bizonyosságát hordozzák, amellyel Ellen White 

viseltetett iránta. Az örökkévalóság világosságában az igazság becsesebb, értékesebb, mint az 

ö á ítás. A tőle szá azó to á i közlések e  láthatjuk, il e  ko oll á ált a hel zet: 

 Felelős tisztségek e  lé ő fé fiak salódást okoztak Jézusnak. A drága áldásokat 

isszautasították és e  aka tak a ilágosság sato ájá á ál i. Az is e etet, a it Iste től kelle e 
nyerniük, nem akarták elfogadni és így a sötétség csatornájává váltak (13. kézirat, 1889.). 

 Fiatal fé fijai k az időse ekre néznek, akik még úgy állnak, mint a bot és nem akarnak 

ozdul i, hog  ala it is elfogadja ak az előte jesztett új ilágosság ól. Ki aka ják e et i és 
gúnyolódni akarnak azon, amit ezek a férfiak mondanak és tesznek, mintha ennek nem is lenne 

jele tősége. Ki viseli ama vétkes nevetés terhét és ki a megvetését?... Az Isten adta világosság közé 

ékelik magukat, hogy ne jusson el a néphez, akinek pedig rendelkeznie kell vele (9. kézirat, 1890). 

 A gonosz már egy éve azon munkálkodik, hogy kitörölje ezeket az eszméket (Krisztus 

igazságának 1888-as üze ete , az egészet i de estől… Meddig áll ég elle  a ép a u ka szí é él 
Istennek. Meddig végzik még itt ezt a munkát? Hagyjátok ezt abba testvéreim! Vegyétek el kezeiteket 

az Isten ládájáról és hagyjátok bejö i Iste  Lelkét, hog  hatal as e ő el u kálkodhasso  
bennetek! (ugyanott). 

 A Re ie  sze kesztőjé ek egatí  efol ása i de ho á eljutott. Elle  White jo á a őt 
ta totta felelős ek. 

 Mege ősítetted az ol a  e e ek kezeit és el éjét, i t La so , Po ter, Dan Jones, Eldridge, 

Morrison és Nicola testvérek, és rajtuk keresztül sokakat. Mind téged idéz, rád hivatkozik, és az 

igazság elle sége elégedett ek látszik… Ha issza e ed hitedet, hog a  tudod eltá olíta i a 
hitetlenségnek azokat a benyomásait, amelyeket te ültettél mások elméjébe? Ne munkálkodj olyan 
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keményen, hogy azt a munkát végezd, amit Sátán csinál. Ezt a munkát végezték Minneapolisban. 

Sátán diadalmaskodott. (59. levél, 1890). 

 Amikor Ellen White megpróbált segíteni neki, „levélben válaszolt nekem és azzal vádolta 

Jones testvért, hogy kiszakította hitünk oszlopait” (73. levél, 1890; Lásd a Pótlólagos megjegyzések, 4. 

fejezet). Végül, amikor az 1890-es év 1891- e áltott, eis e ést tett a test é ek előtt és o sá atot 
kért Mrs. White-től té es eljárásáért. Ez jó volt. Becsületes ember volt. A H.N. Adventista 

Enciklopédia elismeri a hit általi igazság új hangsúlya elleni kezdeti ellenállását, de elhiszi 

ű allo ását, i t a i hel eállította a tökéletes összha got . old. . Ez pedig e  íg  volt. 

 Smith testvérnek korábban egészen hasonló tapasztalatai voltak. Ellen White munkájába 

etett hite éha e  olt túl e ős. Kétkedését te jesztette is. Le elei aligha tehettek ást, i t 
bátorították D.M. Canright-ot, hog  ké dőjelezze eg Elle  White ihletettségét.2 A fuldokló embert a 

legcsekélyebb nyomás is elsüllyeszti. 

 S ith test é   elejé  tett ű á ata él eható és a ada dó olt? Jó lett ol a. Az Ú  
ezt aka ta. A Re ie  a d He ald tiszt iselőihez szól a Elle  White azt o dta, hog  az Úr kitörli azok 

tö é szegéseit, akik őszi te ű á attal eg á ták ű eiket. 

 

Hogyan hiúsult meg 

 

 A ű eis e ések feletti ö e dezést a késő i tö té ele  tá latá a kell hel ez i. Ahog  
láttuk, Elle  White késő  kijele tette, hog  a Re ie  hi atalá a  volt egy olyan befolyás, ami hajlott 

annak kimondására: „Megyek Uram, de nem ment”. Se ki se  ké dőjelezheti eg a test é e 
őszi teségét és jóságát, i supá  a hitetle ség él e  étegei ek a alóságát jeg ezzük eg itt, 
aminek nem voltak tudatában. 

 „A testvérek jóváhagyták a világosságot, amit Isten nyújtott, de voltak olyanok, akik össze 

oltak fo ód a i téz é ei kkel, főké t a Re ie  a d He ald hi atalá al és a Ge e ál 
Konferenciával, akik a hitetlenség elemeit hozták be úgy, hogy az Isten adta világosság nem hatott 

rájuk” (GCB. 1901. 23. old.). 

 U iah S ith eis e ő allo ása utá  Elle  White a a áto ította, hog  sze lélje a dolgokat 
helyes megvilágításban. Ellen White tudta, hogy Smith testvér nem ad biztos hangot a trombitának a 

Review-ban. Beisme ése utá  tö , i t eg  é el fig el eztető és ta á soló ha g e e  í t eki, 
és határozottan állította, hogy visszatért korábbi ellenzéki álláspontjához: 

 Test é ei k közül éhá a … tel e féltéke séggel és go osz g a ak ással, - mindig készen 

arra, hogy kimutassák: miben térnek el Jones és Waggoner testvér álláspontjától. Ugyanez a lelkület 

ilatkozott eg a últ a , és ost i de  ked ező alkalo al eg ilatkozik, de ez e  az Iste  
Lelké ek ösztö zésé ől szá azik… 

 Jones és Waggoner testvéreket meg kelle e uktassák az elle ség kísé tései… il e  soka  
lépnének a végzetes tévedés útjára, mert nincsenek Isten Lelkének irányítása alatt. (S24. levél. 

1892.). 

                                                           
2 Lásd például Uriah Smith Canright-hez intézett 1883. márc. 22. ápr. 6; júl. 31.; aug. 7 és okt. 2.-i levelét. 

http://www.denesotto.hu/


   
 

További tanulmányokért látogass el a www.denesotto.hu weboldalra. 

DÉNES OTTÓ 

Bibliáról – gondolkodóknak 

 

Dokumentumtár 

 Úg  látszik, hog  S ith test é  té ese  é zékelte az eg ház lelki állapotát. Ahog  előzőleg 
(1882-ben) „túl ked ezőe  élekedik a jele  felől” BT. . köt. . old. . Ne  hi áztathatjuk őt azé t, 
mert nem rendelkezett a prófétaság ajándékának tisztánlátásával. Mindazonáltal a valóságtól 

elrugaszkodott optimizmusa Mr. Laodiceává avatta. Ártatlan olvasói nem ismertek jobbat. Mi, egy 

é századdal késő , á  tudu k ala i jo ól, hog  a tö té ele  ege ősítette és igazolta a 
Prófétaság Lelkét, aki úgy szembeszegült Smith testvér nézetével: 

 1892. márc. 14.-i sze kesztői ikké e  túlzott de űlátással eszélt: 

 A ű eg e ag o  g o sasággal halad elő e, főleg ezek e  az utó i é ek e . A té a itt is 
fel kell hívja a figyelmet arra a csodálatos momentumra, amit a jelenvaló igazság ügye most elért. 

Mi de hol halad elő e. A go oszság is ap, i t ap ö ekszik. Ol  e ő el halad elő e, hog  e  
lehet felta tóztat i. A ost kialakult fejlődés é tékét teki t e, e soká a él a kell é je . 
Felg o sult léptekkel halad égső diadala felé RH. . á . . . 

 Az Úr hírnöke nem örült ennyire, mert tudatában volt a ak, hog  a ű et ko ol  é tékig 
felta tóztatják saját so ai ko  elül és a hosszú késedele  felde e gő kísé tetét is ilágosa  látta. A 
tö té ele  igazolta, hog  S ith test é  sze kesztői ikke felületes éle é -nyilvánítás. Ellen White 

tehát azt mondta: 

 A saját soraink közötti ellenállás az Úr hírnökeire lélekpróbáló, fáradtságos terhet rótt, mert 

ehézségekkel és akadál okkal kellett egküzde iük, a el ek ek e  kellett ol a le iük… Ol a  
elemek munkálkodnak közöttünk, akik akadályozzák az üzenetet… 

 A befolyás, ami a világosság és igazság iránti ellenállásból fakadt Minneapolisban, arra 

i á ult, hog  hatástala á teg e a ilágosságot, a it Iste  küldött… A u ka é ekkel le a adt. 
Mi soda szá adása lesz Iste  előtt azok ak, akik a ű et íg  lelassították? (GCB. 1893. 419. old.). 

 A fél e ezetett sze kesztő is ét azt a go dolkodási i á t kö ette, a i szöges elle tét e  állt 
a jelenvaló igazsággal – Krisztus igazságával, aminek a hangos kiáltás kezdetekor kell felharsannia. 

Elég drámai, hogy Ellen White cikkei, vagy másoktól származó írások, amelyek látszólag véletlenül 

jelentek meg egyszerre, gyakran ügyesen összetalálkoznak ellenvéleményével. Elismerésére legyen 

o d a, pu likálta őket. A sze kesztői elle ő zés a ai ál sokkal lazá  olt. De személyes, 

eg ögzött go dolkodása ege ősödött. 

 Még 1892- e , a sze kesztő eis e ése utá  is ezt o dta: „Az első álláspo t, a it az 
üze et e és a hí ök e o atkozóa  elfoglaltál, álladó tő  és ot á kő olt észed e… Ez a ká  a te 
veszteséged is” (S24. levél. 1892.).  

 Látjuk, a i t sze kesztői állásfoglalását í ja, isze i t a osta i üze et e  a ha gos kiáltás 
kezdete. Ez ég a jö ő e  a . Nézete az iste i felső ség dete i iz usa olt, lé egileg a ode  
kálvinista elképzelés. Sem késleltetni, sem pedig siettetni nem tudjuk az Úr eljövetelét. 

 Az Iste  épe észé ől az le e a egfelelő eljá ás, ha el éiket ezek e a jö ő eli áldások a és 
az eljö e dő hatalo a összpo tosíta ák, i de  ást pedig el et é ek és ezeket a dolgokat 
tennék közvetlen céllá és főleg ezek e tö eked é ek? Az el ét a a kell összpo tosíta i, hog  i 
lesz, és azután elgondolkodni, hogy „most az egyháznak ilyen és ilyen hatalmas munkát kell 

elvégeznie, ilyen és ilyen állapotra kell eljutniuk, és majd eljutnak arra a következtetésre is, hogy 

külö leges eszközök igé e ételé el a a kell tö ekedje ek, hog  ezt az e őt és ezeket a 
képességeket ost kell egsze ezzék, legközele i kötelességeik eg idejű ellőzésé el.  Ez a ódja 
annak, ahogy ezeket az áldásokat biztosítani kell?... 

http://www.denesotto.hu/


   
 

További tanulmányokért látogass el a www.denesotto.hu weboldalra. 

DÉNES OTTÓ 

Bibliáról – gondolkodóknak 

 

Dokumentumtár 

 Ez a to á i fejlődés ajd az Iste  sze i ti alkal as idő e  eljö . Iste  az áltála alkal as ak 
ta tott idő e  ajd egadja épé ek a szükséges e őt… elhozza az üze et ha gos kiáltását… 
Hag játok, hog  az Ú  iztosítsa ezeket a jö ő eli áldásokat akko , és ahogyan neki tetszik, hiszen az 

Ő ű e ez. RH. . áj. . . 

 S ith test é ek alószí űleg e  olt se i elképzelése, hog  i is az „Úr számára 

egfelelő idő”. Ez mindig a MOST, mivel a hetedik angyal 1844-ben kezdett trombitálni. „Nem 

kellene tovább késlekedni” Az a gol KJV sze i t . Eg  héttel késő  egjele t Elle  White ikke, a i 
sze eszegült za a os sze kesztői ikké ek lelkületé el. S.N. Haskell e soká a he es ha g ételű 
ikket újtott e, hog  elle súl ozza a sze kesztői ikk „békesség és biztonság” hangulatát árasztó 

sza ait . júl. . . Majd Olso  el ök is alkal at ett, hog  egdo gálja a sze kesztőt eg ik 
írásának hasábjain keresztül: 

 Má  égóta eszélü k a ha adik a g al üze eté ek ha gos kiáltásá ól… Nos, eljö  az ideje 
annak, hog  a ha gosa  ki o dott szó hallható á áljék?... Bizo á a itt a  test é ei … Tö é e 
elő e teki t e á akozzu k á, e á juk ala il e  közeli időpo t a , eg ük ész e, is e jük fel, 
hogy itt van és ez jelent valamit (RH. 1892. nov. 8.). 

 A kedvező ag  eszkatológikus alkalo  izgal as időszaka alatt a Re ie  sze kesztője 
folytatta elavult prédikációit a „ asá apot tá ogató é ek ől, a el eket eg izsgált és eg áfolt. 
Van valami szánalmas ebben a helyzetben. A hangos kiáltás idején polemikus, vitatkozó stílusban 

is ételgette a szo at igazságát oktala ul elle zők álláspo tját, alig ala i el tö et a ál, a i  
é el ezelőtt hel es olt. Hallhatjuk a ké lelő a g alokat: „Laodicea úr, kérlek, ébredj fel!” 

 Ellen White azt írta, hogy az ilyen vakságra vonatkozó isteni munkát fel kell ismerjük: 

 A ezető túl g ak a  této ázik, i tha azt o da á:”Ne hamarkodjuk el a dolgokat!” Talán 

té edés az egész. Ó atosak ak kelle e le ü k, hog  elke üljük a aklá át. A észük ől 
megnyilatkozó habozás és bizonytalanság ezt kiáltja: „Béke és biztonság!” Ne izguljatok, ne 

rémüldözzetek! Nagyon is felfújják a vallásra vonatkozó „alkotmány-módosítás” kérdését. Ez az 

izgatás majd szépen elül magától. Ezzel lényegében Isten vezetését tagadja, s a figyelmeztetés, amely 

arra hivatott, hogy felrázza a gyülekezeteket, nem végzi el küldetését. Nem riog határozottan az 

ő álló ha so ája, ezé t a ép se  készül a satá a” (BT. 5. köt. 715. 716. old.). 

 Az efféle sze kesztői politika és az il e  eg ögzött go dolkodás e őszakolja ki a nem 

szívesen látott következményt. Uriah Smith visszatért korábbi szembenálló álláspontjához és 

semleges vakságához, miután beismerésének érzelmi effektusai elültek. Végül Ellen White nagyon is 

világosan ezt írta: 

 A álság előestéjé  i s idő a a, hog  hitetle , go osz szí el találtassu k, az élő Iste től 
elszakad a… A félszí űek között a  eg  osztál , akik üszkék ag  ó atosságuk a, a it az új 

ilágosság elfogadása te é  ta úsíta ak, ahog  ők e ezik. De lelki akságuk iatt e  e ik el a 
világosságot… 

 A i ű ü k e  is a ak fé fiak, akik ige  hasz osak lehet é ek, ha K isztustól ta ul á ak, 
a világosságtól a nagyobb világosság felé haladnának, de mert nem akarják, valóságos akadályok az 

igazság útjá a … RH. . de . . . 

 Ugyanebben a kiad á a  található eg  félszí ű sze kesztői eis e és is, hog  i 
késleltettük volna a munkát, de állítását egyáltalán nem lehet komolyan venni, mert kálvinista 
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„laissez faire” e  ea atkoz i  agata tása ag o  is épsze ű sok ad e tista kö é e  a huszadik 

századnak ezekben az utolsó éveiben is, akik azt mondják, hogy Isten népe nem siettetheti, de nem is 

késleltetheti Krisztus visszatérését: 

 Me i e eg áltozott ol a a hel zet, ha a ű e  i de ki uzgó a  és g o sa a  
dolgozott volna, nem mondhat á k… 

 Azo a  sok úlott ajtu k, hog  késleltessük a ű et, de i s hatal u k a , hog  a ű 
haladását felta tóztathassuk, és a égső g őzel et se  ag u k képesek eggátol i. Azo  az 
időhatá o  elül, a iko  az Ú  ű e e kell fejeződjék, e is fejeződik. u.o. . de . . .  

 A Re ie  . áj. . sze kesztői ikké e  ílt itát fol tatott E.J. Waggo e el. 
Ugyanabban az évben A.T. Jones-sal is nyílt vitába bocsátkozott a „fenevad képe” ké désé ől. Népü k 
megjegyezte ezeket a konfliktusokat. Foster testvér az ausztráliai Prahran-i g ülekezet ől 
zavarodottságában Ellen White-hoz fo dult. Íg  szá ol e az eset ől: 

 (Foster) látta A.T. Jones testvér a „fenevad képmására” vonatkozó Review-beli cikkét, majd 

S ith test é  í ását, aki po t az elle kező nézetet képviselte. Zavart és izgatott volt. Sok világosságot 

és vigasztalást nyert, amikor elolvasta Jones és Waggoner testvér cikkeit, de most itt van a régi 

munkások egyike, az, aki „standard” kö ei k tö ségét í ta, aki ől azt hittük, hog  Iste  ta ította, 

aki most – úgy látszik – konfliktusba került Jones testvérrel. Mit jelenthet mindez? Vajon Jones 

testvérnek nincs igaza? Smith testvér téved? Mi a helyzet? – kezdett összeza a od i…. 

 Ha Jo es ikké ek pu likálása előtt… S ith test é  ta á skozott olna vele, világosan 

kifejezés e juttat a, hog  saját ézetei elté ek Jo es test é étől, ha pedig a ikk á  egjele t a 
Review- e , akko  eki agá ak kell az elle kező álláspo tot előte jeszte ie, akko  a ké dés egésze  
más megvilágításban jelenne meg, mint ahogy most felszínre került. Így az ügy pont ott folytatódott, 

ahol Minneapolisban. Akik szemben álltak Jones és Waggoner testvérekkel, nem sok kedvet mutattak 

ahhoz, hog  test é ekké t kezeljék őket…. Ez a ak had iselés égis fol tatódott… Tudjuk, hogy 

Jo es test é ek olt üze ete e e az alkalo a/idő e, eledele a egfelelő idő e  Iste  éhező ája 
szá á a… 

 A i eapolisi ko fe e ia a a  alkalo  olt i de  jele lé ő szá á a, hog  egalázza 
szí ét Iste  előtt és ö ö el üd özölje Jézust, a Nag  Ta ítót, de sokak észé ől, az eze  az 
összejövetelen elfoglalt álláspont romlásukat igazolta. Azóta sem látnak világosabban  gonosz, 

k itizáló, ítélgető lelkületet ta úsít a. Az ítéletko  ajd felteszik ekik a ké dést: „Ki kí á ta tőled, 
hogy felkelj az üzenet és a hírnökök ellen, akiket Én küldtem népemhez? Miért zártad el az utat saját, 

eltorzult lelkületeddel?” Majd akkor bizonyítékot bizonyítékra halmoznak, miért nem alázzátok meg 

szí eiteket Iste  előtt és ié t e  á játok eg, hog  i gal á ak éktek küldött üzenetét – 

elvetettétek? (Levél, 1893. jan. 9.). 

 Ugyanebben a levélben Ellen White idézi a korábbi Generál Konferencia elnököt, aki részes 

Smith testvér veszteségében. A téma nem lelkük megváltása – azt Istenre hagyjuk - , hanem a hangos 

kiáltás üzenetének hirdetése:  

 Ha az ilyen férfiak, mint Smith testvér, Van Horn testvér, Butler testvér elzárkóznak és nem 

eg esítik azokat az ele eket, a el eket Iste  lé eges ek lát, hog  ezek e  a észte hes idők e  a 
u kát elő e ig ék, le fog ak a ad i… E test é ek e delkezésé e áll i de  ked ező alkalo , 

hog  egállja ak a so a , hog  elő etö je ek a g őzele ig, de ha e  él ek ele, a ű élkülük 
halad to á … Ha elutasítják az üze etet… ezek a test é ek ö ök eszteséggel kell sze e ézze ek, 
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mert ha meg is bánnák, és végül üdvösséget nyernének, sohasem szerezhetik vissza már azt, amit 

helytelen lépéseik miatt elvesztettek. 

 

Összegző következtetések 

 

 Ez se iképpe  se  jele ti azt, hog  ezek ek a d ága test é ek ek az élet ű e hiá a aló 
volt. A lényeg itt az, hog  felhasz álták efol ásukat, hog  isszautasítsák a késői eső kezdetét és íg  
segítettek hosszú ideig késleltet i Iste  ű é ek efejezését. 

 Esetük bonyolult. Komoly, jó és szeretetreméltó emberek voltak. Azonban hamis módon 

áto ította őket a felületes megújulás minden egyes hulláma, amely alkalomról alkalomra átsuhant 

Battle Creeken. 

 Még a századforduló után is, ahogy halálához közeledett, Smith testvér még akkor is 

kifejezést adott annak az álláspontjának, hogy sohasem változtatta meg gondolkodásmódját az 1888-

as té ákat illetőe . Az ult a-ko ze atí  álláspo t e es p ototípusa olt, és eg idejűleg a ai 
hitetlen adventistáké is. 

 Dániel és Jelenések könyve próféciáira és más tantételekre vonatkozó elképzelése 

összhangban volt a pioníroké al. A ko a eli ilág a p ófé ia ilágos teljesedése olt. Iste  ű ét 
akkor gyorsan be lehetett volna fejezni. Könyvei emberek ezreit nyerték meg az egyház részére és 

segítettek egalapoz i az ad e tiz ust sze te a ilágo … Ha el tudta ol a fogad i a késői eső 
kezdetét, a a  az ö ö e  észesülhetett ol a, hog  segít hi det i a di ső ha gos kiáltást a 
világnak. 

 Biztos, hogy megértette a hit általi megigazulás igazságát, és mindig is hitte. A témáról szóló 

fő ű é e  „Nézvén Jézusra” a maga részét is hozzátette, 1888 után. Kétségtelen, hogy miután sok, 

1888-al hadilá o  álló is úg  üd özölte ezt a ű et, i t ala i este u kát, az -as üzenet 

„legdrágább elemeinek” híjával van. 

 Birtokunkban van egy beismerés, amit A.T. Jones említett meg élete végéhez közeledve: 

 Az igazság kedvéért el kell mondani, hogy J.H. Morrison testvér tisztázta magát az 

ellenállással való kapcsolat minden vádja alól, és egész életét, testét, lelkét rátette a hit általi 

megigazulás igazságára a legszebb beismerések egyikében, amit valaha is hallottam. (Levél, C.E. 

Holmes-nek, 1921. máj. 12.). 

 Jones ugyanabban a levélben másokról is beszél, hogy szívének megváltozása csupán 

látszólagos volt, de soha nem volt igazi, mert a Generál Konferencia bizottságában és mások között 

továbbra is fennmaradt egy titkos antagonizmus. 

 Egyetlen ellenállással sem olyan nehéz foglalkozni, mint azzal, ami a föld alatt van. A 

Minneapolisi felismerések a hitetlenség lelkületét a látható felszín alá bújtatták. 

 E ől aztá  a a kö etkeztethetü k, hog  i t ép gazdagok ag u k, sőt -al is tovább 

gazdagodtunk a hit általi megigazulás megértése terén, olyannyira, hogy mindaz, amire szükségünk 

van hitelveink jelenlegi megértésének terjesztéséhez: több pénzre és technológiai forrásokra. 
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 Felekezeti neurózisunk tünetei nyilvánvalók. Okai az 1888-ban ösvényünkre ragyogó, a 

i de  eg es, e e a ilág a születő e e t eg ilágosító, igazi Világosságot tük öző ilágosság 
i á ti él  idege kedés e  ejle ek. A égső elfedezés, a K isztussal aló eg ékélés az egyetlen 

megoldásunk. 

 E fejezet elsődleges élja az, hog  eg utassa: A Mi eapolist kö ető eis e ések 
„le ágták a felső ágakat, de a hitetle ség g öke ét é i tetle ül hag ták” (v.ö. BT. préd. 467. old.). A 

vizsgálódás során felmerült egy másodlagos sze po t is. Az első logikai kö etkez é e olt, de 
a ál ag o  jele tőségű. 

1.) Néhány komoly példában a hit általi megigazulásra vonatkozó jelenlegi hivatalos nézetünk azonos 

az 1888-as üzenet iránti szembenállással. Az utóbbi igazi tanítása csak alig jelenik meg legfrissebb 

kiadványainkban. 

2.) Az üzenetre vonatkozó téves elképzelésekkel párhuzamos a „gyorsaság”, a „sebesség” 

essze e őe  opti ista ézete, a ell el a ű feltételezette  halad a elő e, a iko  a alóság a  
pedig mély, szívbeli hitetlenségünk gátolja, késlelteti. A statisztikai beszámolók rászednek, becsapnak 

bennünket. 

.  A hit általi igazság a o atkozó zű za a  tö egese  kelti élet e az el ek eg féle „folyamatos” 

áthágását, a el eket Iste  a a adék eg ház a ízott o osi, e elői, kiadói és evangelizáló 

u ká k igazgatásá al kap solat a . Szá os te ülete  az Iste  te étől aló elté és üti fel a fejét és 
eg e állhatatosa a  haladu k elő e a pogá ok útjai , és e  Jézus K isztus példáját kö etjük. FE, 
221-230. old.). Népünk Isten i gal á a  és sze eteté e  ugszik, élő e é sége pedig hit alló 

épe so ai között élő lelkek e sületességé e épül. 

.  A e ei sze tél  igazi egtisztítása eg , a i szí ü k e  is ég e e ő u kát igé el. A 
Krisztustól való elidegenedés rejtett, eltemetett, föld alatti gyökereinek az eltisztítása is meg kell 

tö té je . A ilágosság a, a el  leleplezi a ak alóságos oltát, és a lelki te ápia e ek egfelelő 
eszközeire sokkal nagyobb szükségünk van, mint a mostani „hitünk” terjesztésére felhasznált 

technológiai forrásokból bármennyire. 

 Más szó al a szükséges e ő, ilágosság és az e a géliu i eg ízatás efejezése e ek 
természetes következménye lesz. 1888 történelmének igazi megértése gondoskodik a diagnózisról, a 

kereszt evangéliumának megértése pedig a terápia lesz. 

 

 

8. Fejezet 
 

Egy mozgalom válságban: 

Az 1893-as Generál Konferencia ülésszaka 
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 Az 1893-as Generál Konferencia ülésszaka – fontosságát tekintve – közvetlenül követi az 

1888-ast annak meghatározásában: hogyan fogadták az üzenetet. A jóváhagyásról alkotott elképzelés 

azt kívánja, hogy így vélekedjünk az 1893-as összejö etel ől: „Az 1893-as Generál Konferencia ülésén 

történt, hogy a hit általi megigazulásra áradó világosság – úg  tű ik – leg ag o  g őzel ét é te el” 

(Christian, i.m. 241.old.). 

 Meg kell izsgáljuk az e ől az ülésszak ól készült o tatott eszá olókat, hog  a g őzele  
iké tjét egé thessük. Elle  White késő i, kié tékelő izo ságtétele sze i t ezt a g őzel et 

végül is Sátán aratta. (V.ö. Válogatott üzenetek, 1. kötet, 234. old.). Az ülésszak világosan jelezte a 

késői eső e ei ajá déká ak issza o ását. A ko fe e iá  tö té ő fejle é ek él  
jele tőséggel í ak közülü k azok eseté e , akik a él ek. 

 Az i téz é  és az ülésszak kezdetétől fog a, az -as üzenet ellenállhatatla  jele tőségű 
kérdés. Néhány hónappal korábban egy ma is híres állítás jelent meg a Review 1892. nov. 22.-i 

számában: 1888 valóban a hangos kiáltás kezdete volt. Ez a kijelentés bombaként hatott. Néhány 

szó i ő – kevés kivétellel – elmondhatta, mil e  ag  jele tőségű egállapítás ez. Még az ol  tá oli 
Auszt áliá a  is tudták éhá a , hog  i tö té t. A.T. Jo es íg  szá ol e e ől: 

 Ne  sokkal ezelőtt le elet kapta  az Auszt áliá a  élő Sta  test é től. Két ag  há o  
o datot ol asok előle, ert nagyon is jól illenek erre a helyre tanulmányunkban. „White test é ő 

azt o dja, hog  a késői eső idejé  élü k a i eapolisi összejö etel óta” (GCB. 1893. 377. old.). 

 El tudjuk képzelni a fennálló izgatottságot. Természetes volt, hogy az 1888-as üzenet 

folytatásának visszahatása el kell homályosítsa Krisztus közeli jövetelének áldott gondolatát. Az 1844-

es éjféli kiáltás óta il e  ü epél es ö ö  e  do ogtatta eg a hí ő szí eket: 

 Köszönjük meg az Úrnak, hogy még fáradozik értünk, hogy megszabadítso  té el gései ktől, 
hog  eg e tse  eszél ei ktől, hog  isszata tso  i ket a ossz utaktól és kiá assza á k a késői 
esőt, hog  át áltozhassu k. Ezt jele ti az üze et eked és eke : az át áltozást ug a ott, . old. . 

 Tudták, hogy az Úr irgalmában e  o ja issza a késői esőt, a íg e  ad ekik éltá os, 
elfogadható alkalmat, hogy feleljenek rá. Ez 1888 után legalább néhány évet igénybe venne. A 

kö etkező, a ko fe e iá  idézett sza ak az iste i éltá osság és tü ele  el ét juttatják kifejezés e: 

 Iste  p ó á a fogja te i épét. Jézus tü el ese  ho dozza őket és e  eti ki őket azo al 
a szájából. Az angyal így szólt: „Iste  ost é leg e hel ezi épét. Ha az üze et ö id idő e szólt 

ol a, ahog  azt soka  feltételezték, e  a adt ol a idő jellemük kifejlesztésére. Sokan érzelmeik, 

e  pedig hitük sze i t éltek, és ez az ü epél es, félel etes üze et fel ázta őket… Időt adott ekik, 
íg izgal uk le sillapodik és akko  ajd p ó á a teszi őket, hog  lássa: fog ak-e engedelmeskedni az 

igazi tanúbizonyság tanácsainak. (BT. 1. kötet- 186. 187. old.; GCB. 1893. 179. old.). 

 

Nagy veszély balsejtelmei 

 

 Külö féle szó i ők úg  é zékelték, hog  Iste  ha a  issza o á a ilágosságot, ha e  
seleked é ek ha a . Ha tehát eltékozol ák a e ől adott alkalmat, ez annak elvesztését 

jelentené. Néhány hónappal az 1893-as ülésszak előtt Elle  White azt í ta: 
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 A Mi eapolis a  tö té tek kap sá  elkö etett ű  eg a ad a e ei feljeg zések 
kö é e . Ez a ű  azok e e ellé ke ült, akik elutasították a ilágosságot. És addig ott is marad, 

a íg eg e  tö té ik teljes eis e ése és az áthágók e  áll ak teljese  egalázkod a Iste  elé… 
Amikor pedig ezeket a személyeket Isten megpróbálja és a körülmények újra megváltoznak, ugyanaz 

a lelkület nyilatkozik majd meg. A iko  az Ú  á  eleget p ó álta őket és e  hódol ak eg Előtte, 
issza o ja tőlük Sze t Lelkét . le él. . . 

 Minneapolisban Ellen White arra figyelmeztetett, hogy az akkor felragyogó világosság 

ellőzése t agédia le e. A p o lé a e  pusztá  azoknak a személyeknek egyéni megváltása, 

üd össége olt, akik isszautasították az üze etet. A késői eső és a ha gos kiáltás eszkatológikus 
egjele ése az eg ház testületi testétől függ: 

 Azt akarom itt elmondani neked, milyen rettenetes dolog az, ha Isten világosságot ad, és az 

hatással is a  a szí ed e és lelked e… a ié t Iste  ajd issza o ja Lelkét, ha e  fogadják el 
igazságát (8. kézirat, 1888. Olson, 264. old.). 

 Az 1893-as összejövetelre összesereglett testvérek a várakozás légkörében voltak. Az telítette 

ünnepélyességgel az együttlétet, hogy felismerték: félelmetes döntésre kényszerülnek. Döntésükre 

ag  oldog haj al hasad, ag  isszaté  az éjszaka. Ha Sátá  á tud á e i őket, hog  kötelezzék el 
magukat a rossz oldalon, már lefektette terveit, a el ek hosszú utazás a iszik őket – mondja Ellen 

White Olson elnöknek (019. levél, 1892.). Képzeljük el az ezt az együttlétet uraló feszültséget: 

 Nos az el ék e átelepedő ü epél es go dolat, hog  Iste  eg e tü el etle e  lesz és 
már nem túl sokáig á , se ád, se á … Ne  tudok sza adul i attól az elgo dolástól, hog  a 
legk itikusa  idő e  élü k, sze él  sze i t i d ája … Szá o a úg  tű ik, hog  éppe  ost 
hozzuk meg azokat a döntéseket, amelyek meghatározzák: vajon tovább haladunk-e ezzel a ű el a 

hangos kiáltáson át és elváltozunk-e, vagy pedig áldozatul esünk Sátán csalásainak és kinn maradunk 

a külső sötétség e … Úg  é ezte , hog  i de  eze  a ko fe e iá  úlik W.W. P es ott, GCB. 
1893. 386. old.). 

 A.T. Jones is felismerte az összejövetel kimenetelének példa nélkül álló komoly voltát. 

Fig eljétek eg, hog  elgo dolása hog a  haladja túl az Iste  elle állhatatla  legfő  aka atá ak 
kálvinista determinizmusát: 

 Ezt a ég  é et p ó aidő ek szá ta, hog  el e hessük a késői esőt. Me i ideig vár még, 

hog  el e jük?... Az igazat eg all a, a dolog lé ege az, hog  ala i tö té i fog… Félel etes 
helyzet alakult ki ezen az összejövetelen, azaz félelmetes jelleget kölcsönzött ennek az együttlétnek. 

A veszély abban áll, hogy lesznek itt néhányan, akik á  ég  é e áll ak elle  e ek, sőt talá  
olyanok is, akik ugyan ilyen régóta még nem állnak ellene, de most mulasztják el, hogy elnyerjék, 

ahogy az Úr adta, és elmennek mellette. Az Úr azt a döntést hozza, amit valójában mi magunk 

hoztunk meg ezen az együttléten (ugyanott, 377. old.). 

 A Generál Konferencia elnöke, O.A. Olsen is érezte, hogy a delegátusok szembe kell nézzenek 

az együttlét végzetes kimenetelével: 

 Mind ünnepélyesebbé válik ez a hely Isten jelenléte miatt. Feltételezem, hogy senki sem volt 

közülü k azelőtt ol a  eg üttléte , i t a il e e  ost ag u k. Az Ú  izo osa  ag o  ha a  
eljö , és i d tö  és tö  dolgot ilatkoztat ki előttü k, ol a  dolgokat, a el eket i deddig 

e  e sültü k eg igazá  és e  é tettü k… 
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 Az elmúlt este komoly ünnepélyességet éreztem. Rettenetes volt e hely számomra Isten 

közelsége iatt, az ü epél es izo ságtétel iatt, a i itt született észü k e… Eg esek é i t e 
érezhették magukat a Minneapolisra vonatkozó kijelentések miatt. Tudom, hogy néhányan 

megszomorodnak, és úgy érzik magukat, mintha vád alá kerültek volna minden olyan utalás vagy 

célzás nyomán, ami az akkori összejövetelre és az ottani szituációra vonatkozott. De vegyük észre, 

engedjük végre érvényesülni gondolatainkban azt a meglátást, hogyha bárki is így érez, annak 

elle szegülő, aka s lelkülete az oka… Ha egszo o íta ak ezek a go dolatok, akko  ez sak a 
lázadás magvát mutatja a szívben (ugyanott, 188. old.). 

 Voltak 1888 és 1893 között készült más megfogalmazások is, amelyek arra figyelmeztettek, 

hogyha a világosságot nem fogadnák el, ez egy különleges, hamis világosság és hitehagyás felé 

tö té ő elhajlást e ed é ez e. A delegátusok a kö etkező üze etet hallották Elle  White-től: 

 Ha e  ő zitek és ta tjátok eg öltözékeiteket a ilág fe tőző, esze ező hatásától 
e tese , Sátá  lesz a ezé etek… Soka  utasítják ajd el az igéket, a el eket az Ú  küldött, iszo t 

azokat a szavakat, amelyeket emberek szólnak, igazságként és igazság gyanánt fogadják. Az emberi 

bölcsesség elvon az önmegtagadástól, az odasze telődéstől, és sok ol a  dolgot ag al ki, a el ek 
arra irányulnak, hogy Isten üzeneteit hatástalanítsák. Nem bízhatunk olyan emberekben, akik 

nincsenek szoros kapcsolatban Istennel. Emberek véleményét fogadják el, de nem képesek érzékelni 

az igazi Pásztor hangját. (u.o. 237. old.). 

 Nem egészen egy évvel a minneapolisi konferencia után jött ez az üzenet: 

 Ha sak e  á ad ki iste i e ő Iste  épé ek tapasztalatá a, ha is elképzelések és té es 
eszmék ejtik foglyul az elméket, Krisztust és igazságát kivetik sokak tapasztalatából, és hitük az élet 

ereje nélkül való lesz. (RH. 1889. szept. 3.). 

 Ha e  fogadják e az Iste  hí ökei által küldött ilágosságot, ha is üze et i ők által 
képviselt hamis világosság befogadását eredményezi. Azt mondta: 

 A Mi eapolis a  ko ol  é tékig kialakuló té es esz éket éhá  el é ől e  tépték ki 
g öke estől. Akik e  ta tottak él  és alapos ö izsgálatot és ű á atot a ál a ilágosság ál, 
amit Isten örömmel adott népének, attól az alkalomtól kezdve – nem látják a dolgokat világosan, és 

készen állnak arra, hogy az Isten által küldött üzeneteket csalásnak nevezzék. (GCB. 1893. 184. old.). 

 Mi jön ezután? Akik elfogadják azokat az üzeneteket, amelyeket nem Isten küldött, 

veszélyessé válnak Isten ügye számára, e t ha is é éket állíta ak fel. Felelős posztoko  álló 
testvéreknek, u.o. 182. old.). 

 

A „ i ta ulságu kra egíratott le kék Izrael ől 

 

 Az 1888-as üze et kétségkí ül e ei a a. Vala it egta ulhatu k az ősi 
szimbolizmusból. Ha Isten eledellel megrakott tálcát tesz elénk, jobb, ha azonnal elfogyasztjuk, mert 

az élettel telített tápláló eledel g o sa a  tö k e eg , i t a tápe őtől egfosztott élele . 
Fennállt annak a veszélye, hogy ha meghagyják az 1888-as mannát, „másnap reggelre” tönkre fog 

menni. 
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 „Í e é  esőké t o sátok éktek ke e et az ég ől, e je  ki azé t a ép és szedje  
naponként arra a napra valót, hogy próbára tehessem: akar-e az én törvényem szerint járni, vagy 

se … 

 Azt is mondta nekik Mózes: Senki se hagyjon abból reggelre, de nem hallgattak Mózesre, 

mert némelyek hagytak abból reggelre és megférgesedik és megbüdösödik. (Ex 16,4. 19. 20.). 

 Mi d áju k sze po tjá ól ige  fo tos idők e  élü k. A ilágosság álla dó suga ak a  á ad 
körülöttünk: Ha helyesen fogadjuk ezt a világosságot és értékeljük, áldást áraszt ránk és másokra is, 

ám ha saját bölcsességünkben bízunk, vagy embertársaink bölcsességében és erejében, akkor 

méreggé válik. (BT. préd. 385. old.). 

 Ezt a szö ű eszél t a p óféta á  a i eapolisi eg üttléte  is látta. Itt olvasható egy 

utalás az üze et és hí ökök égső és t agikus kuda á a o atkozóa : 
 Akik nem hatoltak egyre mélyebbre és mélyebbre az igazság bányájában, semmi szépséget 

nem vesznek észre az ezen a konferencián feltárt értékes dolgokban. Amikor az akarat egyszer csak 

megszilárdul az adott világosság elleni makacs ellenállásban, még az ezen a konferencián feltáruló 

egg őző izo ság hatása alatt is ehéz eghódol i… Ha e  já u k az adott ilágosság a , 
sötétséggé válik számunkra, és ez a sötétség arányba  áll a ilágossággal és azokkal az előjogokkal, 
amelyeket nem használunk ki (8/a kézirat, 1888.; Olson, 279. 280. old.). 

 Még mindig az 1888-as üze et ől és „Iste  hí ökei ől” szólva Ellen White azt mondta, hogy 

Iste  ű é ek elle sége egsze teletle  p édikáto okat és ezetőket fog alkal az i. Eg  é es lelki 
küzdelem valós voltát érzékelte: 

 Megsze teletle  lelkészek so akoz ak fel Iste  elle … Noha hit allásuk sze i t K isztust 
fogadják el, ám Barabbást ölelik magukhoz és cselekedeteikkel így szólnak: „Nem ezt, hanem 

Barabbást!” Sátá  azzal di sekszik, hog  it tehet… Íg  szól: „Elmegyek, leszek gonosz, hazug lélek, 

hog  akiket lehet, eg saljak… Fogadja el a g ülekezet, a el ek ag  ilágossága olt, a salá dság 
és hamis tanúbizonyság fiát, és elveti az Úr által küldött üzenetet, és a legértelmetlenebb állításokat 

fogadja el, hamis feltevéseket és hamis elméleteket. 

 Szószékeinkre felállnak férfiak, kezükben a hamis próféciák fáklyája, amelyet Sátán pokoli 

fákl ája g újtott eg… Ha a kétség és hitetle ség g öke et e , akko  a hűséges p édikáto okat 
eltá olítják attól a éptől, a el ik azt hiszi agá ól, hog  sokat tud BT. p éd. . . old. . 

 Csupán néhány hónappal az 1893-as ülésszak előtt é kezett ez a fél eé thetetle  üze et: 

 A korai egyházat Iste  és e e  elle sége eg salta és hitehag ás fé kőzött azok so ai közé, 
akik azt vallották, hogy szeretik Istent és ma, hacsak Isten népe fel nem ébred álmából, Sátán csalásai 

á atla ul el agadják őket… a apok, a el ek e  élü k, ozgal asak és eszedele el teljesek… 

 Az Isten Lelkének megvilágosító hatalma nélkül nem leszünk képesek megkülönböztetni az 

igazságot a té edéstől és este i kísé tések és salások alá ke ülü k, a el eket Sátá  hoz e a 
világba (RH. 1892. nov. 22.). 

 Az ellenség felhasználja ügyességét, hogy kipróbáljon minden lehetséges csalást, amely a 

tévelygést a jelenvaló igazság megjelenésében mutatja be, úgy, hogy „nem leszünk képesek 

egkülö öztet i az igazságot a té edéstől. A delegátusok átléptek eg  ejtett és égzetes o alat az 

1893-as ülésszako . Néhá  hó appal azelőtt, hog  az ülést összehí ták, az Ú  hí öke auszt áliai 
szá űzetésé ől í t a Ge e ál Ko fe e ia el öké ek: 
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 Szeretnék szólni testvéreim érdekében, akik majd összegyülekeznek a Generál Konferenciára, 

hogy a Laodíceabeliekhez intézett üzenetre figyelmezzenek. Milyen vakok! Újra és újra figyelmükbe 

ajánlották ezt a témát (az 1888-as üzenetet), de lelki állapototokkal való elégedetlenségetek nem volt 

elég él  és fájdal as ahhoz, hog  efo ot u káljo … E ek az öncsalásnak a vétke terheli 

g ülekezetei ket. Sokak allásos élete hazugság… 

 Mély bánat üli szívemet, mert láttam, milyen könnyen kritizálták Jones és Waggoner 

test é ek sza át, selekedetét… Hag jatok fel azzal, hog  g a ak ással fig elitek hittest é eiteket… 
Sokan vannak a szolgálatban, akikben nincsen semmi szeretet sem Isten, sem embertársaik iránt. 

Alszanak, s miközben alszanak, Sátán veti a konkolyt (019. levél, 1892.). 

 Néhá  í ó á  összehaso lította az ősi Iz ael Kádesh-Barneánál átélt tapasztalatát a mi 

1888-as történetünkkel, de azt még egyik sem ismerte fel, hogy az 1893-as ülés, Izrael Kádesh-Barnea 

utáni, abbéli kísérletének modern hamisítványa, hogy felmenjenek és elfoglalják az „Ígéret földjét”. 

Iz ael a ha is izgalo  és a felszí es ű ánat lelkesedésének hatása alatt volt. A modern 

eko st uk iót pedig áttetsző tisztasággal doku e tálja aga az -as Bulletin: 

 Káleb és Józsué ezt az üzenetet hozta Izraelnek: 

 Ha az Úrnak kedve telik bennünk, akkor bevisz minket arra a földre és nékünk adja azt, amely 

tejjel és ézzel fol ó föld. Csak e lázo gjatok az Ú  elle , se e féljetek a ak a föld ek a épétől… 
Az Ú  elü k a … De az egész g ülekezet azo  ta akodik, hog  egkö ezze őket kö ekkel. Nu  
14,7-10; v.ö. BT. 5. kötet 383. old.). 

 Késő , iutá  il á aló á ált, hog  a ép igazá  fellázadt, az Ú  a a ké sze ült, hog  
elrendelje a pusztába való visszatérést: „És megtudjátok, miért változtattam meg szándékomat” (34. 

vers). De Izrael azt feltételezte, hogy felületes vallomásuk („vétkeztünk”  és felszí es ű á atuk „a 

nép nagyon siránkozott”) biztosította az isteni ítélet megsemmisítését és most már könnyen 

leg őzhetik elle ségeiket. 

 Fel uzdulásuk a  a két hűséges ké  előzetes üze etét összefüggései ől ki agad a 
értelmezték: „Az Úr elü k, e féljetek tőlük”. Azt feltételezte a ép, hog  ez igaz ko ok, e  külső 

efol ás a tö té t lázadásuk utá  is, sőt issza a adt sekél es ű á atuk eseté  is. Azt go dolták, 
hogy az Úr még mindig velük van és töredelem nélkül, merészen útnak indultak abba az irányba, 

a el ől aga iztosa  azt élték, hog  „hangos kiáltásuk” tapasztalata lesz, hogy elfoglalják 

Kánaánt. 

 Mózes egp ó álta le eszél i őket. El o dta ekik, hog  az üze et, a it Kále  és Józsué 
lázadásuk előtt adott át ekik, tö é á  nem jelenvaló igazság. „Ne menjetek fel, mert az Úr nem 

lesz közöttetek” – kiáltotta (42. vers). 

 Iz ael e őfeszítése sze e sétle ség olt. Az Ú  aló a  e  olt elük Ká aá  
eghódításá a . De e  hag ta el őket. To á a is elük lesz a fá asztó, hosszúra nyúlt pusztabeli 

vándorlás programjában egészen addig, amíg az egész hitetlen nemzedék el nem pusztul. Végül így 

fordultak vissza. 

 Az 1893-as Generál Konferencia ülés végén feltámadt lelkesedés nem Krisztus igazságának 

„leg ag o  g őzel e olt”, ahog  feltételezték. I ká  az igazi ű á at és tö edele  élküli, 
hamis izgalom. Történelmünk megmutatta, hogy kudarc volt, mert a hangos kiáltás nem jelent meg 

az összejövetel után. 
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 A H.N. Adventista Egyház tényleg a valódi, modern Izrael, és az Úr mindezidáig velünk volt. 

Minket sem hagyott el jobban, mint ahogy népét sem hagyta el Kádesh-Ba eá ál. Sőt elü k olt, 
i t felhőoszlop appal, és i t tűzoszlop éjjel a fá asztó puszta eli á do lás é tizedei e , de e  

Kánaánnak a „hangos kiáltás” hatalmával és e ejé el tö té ő eghódításá a . Ez a tapasztalat ég a 
jö ő e  á  a a adék eg ház a, a el et saját últ eli hitetle ségü k tett il e é! Iste ek eg 
kellett változtatnia szándékát. Vegyük szemügyre a feljegyzett bizonyítékokat! 

 

A.T. Jones tanulmányai 

 

 A.T. Jones a „Harmadik angyal üzeneté”- ől í t . ta ul á a eg etle  élzást se  
ta tal az, a i kese ű, itaked elő, ag  ke eszté ietle  i oltát igazol á. Stílusa aga olt az 
eg sze űség, egközelítési ódja pedig a test é i ked esség alósága. Sohasem emelte magát a nép 

fölé, i t aki elkülö ül tőlük. Mi dig hi ái k ól, hitetle ségü k ől eszélt, a ól, hog  szükségü k 
van az Úrra és gyakran közéjük számította önmagát, mint olyan valakit, aki leginkább szükségben van 

és a leginkább tehetetlen. 

 Ha prédikációit olvassuk, hiába törekszünk arra, hogy bizonyítékot találjunk történészeink 

vádjainak alátámasztására, miszerint fegyelmezetlen és féktelen volt, csak okot adott a haragra, és 

itatkozó élha oské t iselkedett… í álgató, aki ezzel a agatartással rosszakaratot keltett, önhitt 

volt, arrogáns, aki extrém megfogalmazásokat vagy titokzatos kijelentéseket tett. Ezek az írók csak 

kitalálták ezeket az elképzeléseket, vagy legfeljebb elferdítették az igazságot. Hivatalosan is hamis 

ítéletet terjesztettek egy alázatos szolgáról, akit az Úr „hírnökének” tekintett. 

 1893- a  ta tott p édiká ióit a Bulleti e  szó sze i t közzétették, i de e ű látszólagos 
sze kesztés ag  tö lés élkül. A Ge e ál Ko fe e ia és Sze i á iu  e ől a  p édiká ió ól 
megfelelő új a o ás a  eg  álogatást adott ki, a i épü k közül sokakat egg őz a is, hog  itt 
található a „harmadik angyal üzenetének a valóságában” a legtisztá , legeg sze ű , szí et 

ele gető ta ítása, a it á  eg  é százada hallu k. A Sze t Lélek ösztönzése nyilvánvaló. 

 Minneapolisról szólva alázatos gondolkodásról tett tanúbizonyságot. Felismerte, hogy 

eg sze űe  és ilágosa  kell eszél i óla, de ehéz egé te i, hog a  tudta ol a á ki is 
tapi tatosa a , ked ese e , sze etetteljese e  előad i, i t ő. 

 A Generál Konferencia titkára Dan T. Jones egy barátjának írt róla. „Gyakorlatias prédikálása 

ige  lág ak tű ik, és él e  áté ez i de t, a it o d” (J. W. Watthoz intézett levél, 1889. jan. 

1.). 

 1890-ben Ellen White is azt mondta, hogy nagyon meg van elégedve áldozatos lelkületével: 

Jones testvér nagyon világosan és mégis nagyon gyengéden és szeretettel beszélt az 1888-as eset ől. 
(84. levél. 1890). 

 Most pedig Ellen White-t Ausztráliába, Waggonert pedig Nagy-B ita iá a szá űzték, Jo es 
tehát teljesen magára maradt: 

 Most pedig eljutottunk annak a résznek a tanulmányozásához, ami téged is, engem is, mint 

eg é eket é i t… Neke  ez és az ezt kö ető ta ul á  a legfélel etese  azok közül, a i eddig 

http://www.denesotto.hu/


   
 

További tanulmányokért látogass el a www.denesotto.hu weboldalra. 

DÉNES OTTÓ 

Bibliáról – gondolkodóknak 

 

Dokumentumtár 

valaha is eljutott hozzám. Nem én választottam ki őket és ettegek tőlük, de se i é tel e, hog  
könnyedén vegyem, és csukott szemmel viszonyuljak hozzájuk, és ne vegyem tudomásul, hogy milyen 

hel zet e  ag u k… 

 Be ezetésül egké deze  ost tőletek: e  szá láltok-e engem is azok közé, akik 

elkülönítik és fölébe emelik magukat és lefelé beszélnek, mint akik kivonják magukat azokból a 

dolgokból, amelyeket elétek tárnak. Mindezekben veletek vagyok. Éppoly bizonyosan egy vagyok 

veletek ezekben, és épp annyira szükségem van, hogy elkészüljek arra, amit az Úr adni készül, mint 

bárki másnak a földön. Könyörgök nektek, ne különítsetek el magatoktól ebben a dologban. Ha 

felismertek hibákat, amiket elkövettetek, én is fel akarom ismerni azokat a hibákat, amelyeket én 

követtem el és kérlek benneteket, ne hibáztassatok engem, mintha én megítélnélek benneteket vagy 

hi át talál ék e etek… Eg sze űe  sak ke es i aka o  az Iste t eletek eg ütt teljes szí el 
testvéreim (a gyülekezet: Ámen) és hogy elháruljon az útból minden akadály, és Isten nékünk 

adhassa azt, amit részünkre tartogat (GCB. 1893. 164. 165. old.). 

 Ta ításai ilágosak, titokzatos, ag  szélsőséges eállítottságtól e tesek oltak. Ha a talá  
szokatla ak is tű ek szá u k a, ez azé t a , e t ol a  égóta hasz álu k á  életle  ka dokat, 
hogy az Ige és a Lélek a aga eztele  alóságá a  talá  á  túl éles ek tű ik. 

 A cselekedetekre vonatkozó állításai kiegyensúlyozottak voltak. Nem voltak azok, amíg ezt az 

ülést kö etőe  Elle  White szükséges ek e  találta, hog  fig el eztesse a hit és selekedetek 

té ájá al foglalkozó e t é  egfogal azások pote iális eszél ei e. Ezt a le elet kö etőe  találjuk 
Jo es hit ől és selekedetek ől szóló üze etei e o atkozó leglelkesülte  jó áhag ását. Fig eljük 
meg a világosságot és kiegyensúlyozottságot ebben az 1893-as kijelentésben: 

 Ismét azt mondom, hogy minden esetben az, aki hisz Jézus Krisztusban a legteljesebben fog 

munkálkodni Érte. Nos, legyen ez az üzenetünk és ez lesz a legjobb, amivel az egész témát lezárhatjuk 

a este. A K isztushoz ezető út, . old. – az eredeti 1892-es kiadás). Az a szív, amelyik a 

legteljesebben Krisztuson nyugszik, lesz a legbuzgóbb és a legaktívabb az Érte végzett 

u kálkodás a . A g ülekezet: Á e … Ne go doljátok, hog  az az e e , aki azt o dja, hog  
teljesen Krisztusra támaszkodik, de fizikailag vagy lelkileg „léze gő”. Ha egész élete ezt a lézengést 

ta úsítja, eg általá  i s K isztus a , ha e  saját é jé e tá aszkodik… A hit az, a i elhozza 
szá otok a a késő eső kiá asztását. GCB. . . old. . 

 Világos és érthető olt a tö é  és e a géliu  kap solatát teki t e is. Ez azt jele ti, hog  
egé tette az igazi ű á atot, a i felüdítő elle tét e  állt a a ol  épsze ű égzetes 

fogal akkal. T agikus té edés azt feltételez i, hog  a felületes allo ások a ű ök auto atikus 

le osásá ak e ed é é el pá osul ak és a él e  ű ől szóló, Sze t Lélek u kálta 
egg őződés a go osztól a , éppe  ezé t issza kell utasíta i. Fig eljük eg ezt a tiszta igazságot: 

 A iko  Iste  á utat ű eid e, o dd azt: I ká  K isztuso  leg e , i t ez… És szakíts 
vele! (A gyülekezet: Ámen). Hol van ennél bármelyikünknek jobb alkalma arra, hogy 

el áto tala odju k, elidege edjü k ű ei ktől, hog  lélek e  elszakadju k tőlük? Az itt lé ő 
testvérek közül néhányan ténylegesen meg is tették ezt. Önként jöttek ide, de az Isten Lelke felszínre 

hozott ala it, a it azelőtt soha se  láttak. Iste  Lelke él e e hatolt lelkük e , i t azelőtt 
bármikor és olyan dolgokat nyilatkoztatott ki, amit eddig még sohasem láttak. Ekkor pedig, ahelyett, 

hogy megköszö ték ol a az Ú ak, hog  ol a  sokkal tö et e tek Tőle, i t azelőtt á iko , - 
kezdtek elcsüggedni. Az együttléten nap-nap után nem nyertek semmi áldást. 
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 Ha az Ú  előhozta ű ei ket, a el ek e azelőtt e  is go doltu k, akko  ez sak azt utatja, 

hogy az Úr készül lehatolni a mélybe és végül eléri a legmélyebb pontot, akkor megtalálja majd az 

utolsó fe tőzött és tisztátala  dolgot, a i i s összha g a  aka atá al és felszí e hozza és 
megmutatja nekünk, mondjuk ezt: Inkább az Urat választom, mint ezt. – akko  a ű teljes és 

efejezett és az il e  jelle ek e áhel ezhető az élő Iste  pe sétje… 

 Melyiket választod inkább? Tökéletesség, Jézus Krisztus teljessége, vagy beéred ennél 

ke ese el is? Elég eked, hog  éhá  ű öd feltá ul és lelepleződik, a el ek ől eddig e  is 
tudtál… Ezé t le kell ás ia azok a a él  hel ek e, a el ek ől ég sak e  is ál odtu k, e t e  

ag u k képesek egé te i, egis e i saját szí ü ket… Hag juk test é ei , hadd égezze to á , 
hadd végezze tovább szívünket kutató munkáját (ugyanott, 404, old.). 

 Figyeljük meg a szónok világos, tiszta elgondolásait, hogy Sátán uralja és irányítja a 

természetes értelmet, hacsak nem feszítjük naponta keresztre az ént Krisztussal együtt. Jelen volt a 

kereszt botránya. Célzatos alkalmazásainak egy rövid illusztrációja bizonyára elég lesz, hogy 

e utassa: itt eg  ha isítatla , e edeti üze et ől a  szó, eg  a K isztussal aló eg ség e hí ás ól, 
amit a Krisztussal együtt keresztre-feszített én útján lehet elérni: 

 Van üzenetünk arról is, hogy milyen dolgok nyilvánulnak meg közöttünk: a pozíció utáni 

nagyravágyás, pozíció-féltés, munkaalkalom irigylése. Ezek a dolgok itt vannak közöttünk. 

Mi dazo által eljött az ideje, hog  i d ája  el o djuk ezek ől, és K isztus lá á ál ájöjjü k, 
mil e  él e jutottu k a ko fe e ia/te ület ag  a Ge e ál Ko fe e ia izottságá a … Ne  
számít, milyen értéke van, ha semmi köze sincs ehhez (ugyanott, 166. old.). 

 Ezzel a ű á at a aló ü epél es felhí ással össze olt kap sol a az Ú a  egtalálható 

él  és ta tós ö ö  iztosítéka is. Ne  olt jele  túlhajtott é zel esség, sak a ű á at és 
tö edele  kö ei hullottak. A Sze t Lélek szelíd és ha isítatla  ű e olt, a it Jo es kép iselt 
azon az 1893-as összejövetelen. 

 Talán az elmúlt száz év alatt egyetlen Generál Konferenciai ülésen sem képviseltek szebb, az 

Iste  Lelkétől il e  él e  áthatott, a le egő tűz- és felhőoszlop alatt született, az eszkatológikus 
beteljesedés felé mutató üzenetet,. 

 Ám az ülésszak vége felé becsúszó fanatizmust nem Jones, hanem valaki más csempészte be. 

 

9. Fejezet 
 

A hamis hit általi igazság:  

 A hitehagyás magjának elvetése 

Az 1893-as Generál Konferenciai ülés II. rész. 
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Az 1888-as világosság elvetése megnyitotta útját annak, hogy a hit általi igazság látszata alatt hamis 

esz ék lopakodhassa ak e. Nos, ha elfo dulu k az e edetitől, se i se  ta that issza attól, hog  
edőljü k a ha isít á ak. 

 Az efféle té es képzetek izo ítékai a aló hi atkozása előtt Jo es e lékeztette az -as 

ülést arra, hogy Minneapolisban és az attól számított négy éven át elvetették a világosságot. Majd 

rámutatott arra is, hogy az égnek odaszánt értelem hogyan válik sátáni gondolkodásmóddá. Nyomon 

követte kialakulását a pogányságon át a római katolicizmus szövevényességéig. A hit általi 

megigazulásnak két fajtája van: igazi és hamis. 

 Megállapítottuk… hog , a iko  a ke eszté ség ejött a ilág a és a testies go dolkodás ód 
álruhába öltözött, amellyel elpalástolta igazi mivoltát, ugyanez a testies értelem, a kereszténység 

külső alakjá a , hit általi megigazulásnak nevezte azt, ami pedig teljes egészében cselekedetek általi 

egigazulás olt. Ez a pápaság, a tö é szegés titkos ű e GCB. . . old. . 

 A to á iak a  az é  ö ző, ego e t ikus  go dolkodás ódjá ak kialakulását kísé tük 
nyomon a modern spiritualizmusban, és rámutattunk arra, hogy ez a csalás hogyan magasztalja fel 

ugyanezt az én-sze etetet. Úg  tű ik, hog  ő ég sak a spi itualiz us, a ha is sze tlélek 
e ióállapotú fogal á al találkozott, eg  ol a  esz é el, a i az ő ko á a fejlődött ki, de a i a i 
karizmatikus világunkban már egészen nyilvánvaló. 

 Ahog  közeledü k az Üd özítő ásodik eljö eteléhez, a ál teljese e  tesz hitet a 
spiritualizmus Krisztus mellett. Maga Sátán jön el, mint Krisztus. Krisztusként is fogadják. Isten 

épé ek tehát a i a él  is e etközösség e  kell le ie az Üd özítő el, hog  K isztus e é ek 
se i e ű eg allását e fogadják el, ag  fogadják e ott, ahol e  alóságos és e edeti i. . . 

 Csak ha az én gondolkodásmódját hagyják Krisztussal együtt egfeszíte i és lehető é teszik, 
hogy Krisztus gondolkodásmódja lakozzék bennük, a maradék egyház csak így tudja felismerni az 

il e  szö ű, á  okos salást. 

 Ekkor – bár ezek az emberek Krisztus szavait idézik – az egész csalás, hamisítvány. Tudjátok, 

hogy a (Nagy küzdelem) elmondja, hogy amikor maga Sátán jön, ajkán azokkal a nyájas szavakkal, 

amelyeket a Megváltó mondott – sokat beszél majd hozzájuk ugyanazzal a hangsúllyal. Azok számára 

K isztus ak is tű ik, akik e  e delkez ek K isztus go dolkodásmódjával. Testvérek, nincs 

üdvösség, nincs biztonság, nincs gyógyszer számukra, csak ha Krisztus értelmével, Krisztus 

gondolkodásmódjával rendelkeznek. (ugyanott, 343. old.). 

 Amikor az én gondolkodásmódja Krisztussal együtt megfeszíttetik, egyáltalán nem csökken az 

igazi önbecslés, a Krisztussal való közösség inkább növeli. Volt a hit általi megigazulásnak egy olyan 

hamis elképzelése, ami már 1893-ra megjelent, azután, hogy az igazit nagy mértékben elutasították 

(v.ö. Válogatott üzenetek, 1. kötet, 234. 2 . old. . Ez aló a  tö é sze űség, hog  „azok”, akiket 

az ellenség valamilyen mértékig megvakított, majd hajlanak arra, hogy elfogadják a hamisságot 

(Különleges bizonyságtételek, A. sorozat, 41. 42. old.). Jones leleplezte a hamisságot: 

 E testvérek közül néhányan a minneapolisi összejövetel óta – magam hallottam – ámen-t 

mondtak a legteljesebb mértékig pogány prédikációra és a megjegyzésekre, és még csak nem is 

tudták, hogy ott Krisztus igazságáról volt szó. Néhányan igen nyíltan ellene álltak ezen az együttléten 
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és felemelt kézzel szavaztak ellene.1 Azóta, hogy hallottam, amint „ámen”-t mondtak azokra a 

il á aló ódo  pápai állítások a, hog  aga a pápai eg ház is kijele thette ol a őket… Ezt 
fogom az egyik tanulmányban bemutatni, és fel fogom hívni a figyelmeteket a katolikus egyház 

állításai a és a hit általi egigazulás a o atkozó ta tételük e… Valaki azt o dja „azt gondoltam, 

hogy a cselekedetek általi megigazulásban hisznek”. Igen abban és semmi másban, de a hit általi 

megigazulásról szóló fejezet e  hit általi egigazulás ak tü tetik fel… És e  ők az eg etle  ol a  
emberek a világon, akik ezt teszik (GCB. 1893. 244. old.). 

 Egy könyvet tartok a kezemben „Katolikus hitelvek” címmel. Két dolgot találhatunk benne – a 

hit általi megigazulás igazságát és annak hamisítványát – egymás mellett. Elolvasom, mit mond ez, 

majd azt, hogyan nyilatkozik a „Jézushoz ezető út” c. könyvben Ellen White. Azt akarom, hogy 

lássátok, hogy mi a hit általi megigazulás római katolikus elgondolása, mert találkoznom kellett vele 

az elmúlt négy év alatt a h.n. adventisták között is. Ezek a katolikus könyvben található kifejezések, 

amelyek azt taglalják, hogy mi a hit általi megigazulás és hogyan lehet elnyerni, éppen olyanok, mint 

amilyeneket h.n. adventisták fogalmaztak eg előtte  a ól, hog  i is a hit általi egigazulás. Ez a 
hit általi megigazulás, a másik pedig a cselekedetek általi megigazulás. Ez Krisztustól, a másik pedig az 

ö dögtől a . Az eg ik K isztus ta ítása a hit általi egigazulás ól, a ásik pedig az ördögi hit általi 

megigazulás (ugyanott, 261. 262. old.). 

 Jones látta, hogy a romanizmus lényege az ön-(én) imádás, öltsön bármilyen alakot magára. A 

hit általi egigazulás á el ik tetszetős ta ítása, ég ha látszólag h. . ad e tista köz etítő ta ítja 
is, - ha az é  ű e hajló go dolkodás ódját agasztalja, a alóság a  o a iz us ól és 
spi itualiz us ól ki őtt ág: 

 Ez a hit általi megigazulás. A hit, ami munkálkodik. Köszönet az Úrnak! Nem az a hit, ami 

valami távoli dolgot elhisz, ami az Isten igazságát a külső ud a o  ta tja, ajd pedig saját 
e őfeszítései által tö ekszik a hiá  pótlásá a. Ne . A hit aga u kálkodik. Iste i e ő ejlik e e…2 

 Ennyi elég ahhoz, hogy bemutassuk, hogy a hit általi megigazulás pápai tantétele Sátán 

doktrínája. Ez az ö agától függő te észetes é tele , a i ö aga által u kálkodik, aga agát 
magasztalja, mindezt a hitpontok megvallásával álcázza, de Isten ereje nélkül (ugyanott, 265. 266. 

old.). 

 Eg  e él ég szö e é ese  ha isít á  is lelepleződött. Ha ah Whitall Smith „A boldog 

keresztény élet titka” . í ása ige  épsze ű kö  olt. -as kézirati keltezéssel jelent meg. 

Lé egét teki t e eg  ke eszt élküli és e ől adódóa  e ő élküli hit általi egigazulás-koncepciót 

tá t fel, a i se it se  tudott a ű á at ól, se  a tö edele ől és a ke eszte  tö té t 
elfedezés ől se  olt ilágos elgo dolása, sőt ég a sze él es Meg áltó ól se , aki a i a közel áll 
hozzánk, ahogy az 1888-as üzenetben bemutatásra került. A hit általi megigazulásról vallott 

elképzelése azok ak az igazságok ak a filozófiája olt, a el ek i de  teológia alapjául szolgál ak… 
amelyek beleillenek minden hitvallásba. Ez az abszolút vallás az, amivel könyvem foglalkozni akar.” 

Előszó az -as kiadáshoz). 

 Ez a uéke  sze ző azt állítja, hogy lámpását Fenelon, egy római katolikus misztikus 

tanításából gyújtotta meg, aki XIV. Lajos francia király udvarában élt, aki arra fordította 

                                                           
1 Az 1888-as Generál Konferenciai ülésen rendezett szavazásra vonatkozóan – hogy utasítsák el a Jones és 
Waggoner által képviselt üzenetet – a bizonyítékokat lásd a 14. fejezetben. 
2 Ez a bizonysága annak, hogy a hit és cselekedetek kapcsolatára vonatkozó teológiája helyes volt. Sohasem 
képviselt olyan elgondolást, ami leszólta a cselekedeteket, ami prédikációinak nyomtatott feljegyzését illeti 
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életenergiáját, hogy a megtért protestánsokat Rómába visszatérítse.3 A sze ző, S ith élete őtől 
megfosztott hitének maradványát „Krisztusba vetett bizalom”-nak nevezte. Egyszer bekövetkezett 

egy „átadás” és a léleknek feltételeznie kell, hogy megmenekült, és küldjön bármilyen 

fig el eztetést az igazi Sze t Lélek, és fig el eztesse éppe  az elle kezőjé e, izo á a azonnal 

elveti a minden jól van ismételt lélektani hajtogatásával. 

 Népünk sorai közül néhányan elolvasták Smith könyvét és azt feltételezték, hogy 1888-as 

üzenetünk lényegét tartalmazza. Azt állították, hogy Jones és Waggoner abból nyerték 

világosságukat. Jones érzékelte a végzetes veszélyt és azonnal kiadott egy feljegyzést: 

 Láttam, hogy ugyanez más módon is munkálkodik. Itt van ez a könyv, „A boldog élet titka”, 

amiben nagyon sok jó is van. Azt szeretném, hogy mindenki megértse közületek, hogy „A boldog 

keresztény élet titka”- ól tö et ejt a Bi lia, i t a ól a kö ől, aká  tízeze  kötet. Hallotta  
eg sze , hog  ilágosságo at a ól a kö ől e te . Va  kö , aho a  a oldog ke eszté  
élet titkát megszereztem (feltartja a Bibliát), és ez az egyetle  hel … Ez á  azelőtt is i toko a  

olt, hog  azt a ásikat látta  ol a, ag  tudta  ol a a létezésé ől GCB. . . old. . 

 

W.W. Prescott tanulmányai 

 

 Prescott a „Tantételek ígérete” címmel tartott prédikáció-sorozatot. (Felismerte, hogy 

Minneapolisban négy évvel korábban komoly hiba történt. Részt is vett azon a konferencián, ahol 

elfogulta  elő e  észesítette U iah S ith és Butle  elképzelését és előítélettel iseltetett A.T. 
Jones és üzenete iránt. A minneapolisi konferencia után azzal próbálkozott, hogy megakadályozza, 

hogy Jones a Battle Creek-i g ülekezet e  p édikáljo . Késő , agá  jelleggel eg allotta, hog  
helytelen álláspontot foglalt el a testvérek többségével együtt.4 Azonban az 1893-as együttléten 

ta tott hosszadal as előadásai során semmi jelét nem adta annak, hogy a rossz oldalon állt, vagy, 

hog  efféle ű allo ás a szükség lett ol a. 

 Noha Jo es kifejezés e juttatta a testületi étkezés el ét a ól az üze et ől szól a, a it „mi 

visszautasítottunk” (165. 185. old.) jóllehet a hírnökök egyike volt, Prescott olyan valakinek adta ki 

agát, aki i dig is jó oldalo  állt. Eg  e sületes, alázatos allo ás észé ől sodákat ű elt ol a. 
Utat itott ol a a Sze tlélek előtt, hog  u kálkodjo  az -as ülésen, de ilyet soha nem 

juttatott kifejezésre. 

                                                           
3 Lásd az Enciklopédia Britannica 1968. 9. kötet. 169. 170. old. A boldog keresztény élet titka 1888-as kézirat. 
Írta: Fleming H. Revell. 80. 81. 87. A hit általi igazság legújabbkeletű népszerű megfogalmazásai közül sok 
Smith elképzeléseib l ered, könyvét pedig széles körben ajánlották ifjúságunknak, mint egészséges és igaz 
művet. Mai napig széles körben publikálják, pedig a „Jézushoz vezet  lépések” és az 1888-as üzenet utánzata. 
4 Lásd William Warren Prescott, H.N. Adventista Nevel , Gilbert Murray Valentine doktori disszertációja, 
Andrews Egyetem, 1982, 81. 82. 143. old.: Úgy látszik, hogy az 1888-as teológiai diszkussziókra vonatkozó 
természetes reagálása az volt, hogy megpróbál fenntartani egy semleges álláspontot, noha er s vonzást érzett 
Uriah Smith és G.J. Butler oldala felé. A hűség és a kötelesség érzését ápolta mindkett jük iránt. Meglehet sen 
feldúlt volt és el ítéletet ápolt Jones provokatív és faragatlan stílusa iránt, de ez csak egy része volt egy arra 
irányuló tervezett akció-sorozatnak, hogy megakadályozza Jonest abban, hogy a Tabernacle-ben prédikáljon 
(Battle-Creek-i gyülekezet), és arra, hogy iskolai tanítását is arra a szintre korlátozza, amit a felekezet el z leg is 
tanított. 
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 Ehel ett a leg essze e őkig azo osította agát Jo essal, i t aki észese az ő 
különleges isteni megbízatásának. Jones talán naiv módon meghívta, hogy segítsen, mert bizonyára 

úgy érezte, hogy egyedül védi az 1888-as üzenetet. Ellen White és Waggoner tengerentúli 

szá űzetését töltötte. 

 P es ott p édiká iói i de  este Jo es előadásai előtt ha gzottak el. A iko  pedig Jo es 
eszélt, P es ott eléggé elől foglalt hel et ahhoz, hog  fél eszakítsa, és eglátásait, idézeteket, sőt 

intéseket és buzdításokat intézzen a hallgatósághoz, nem igazán szelíd és nem is a kérlelés 

lelkületé el fogal azott, i t Jo es. P es ott szigo úa , sőt ehe e se  kikö etelte, hog  a 
test é ek hel ese  é tsék, a i ől szó olt. 

 Fájó egy bizonyos zsarnoki és türelmetlen eljárást szemlélni. A finom vérmérsékleti különbség 

aligha eredményes a sebek bekötözésében és a kelevény gyógyításában. Lelkülete éppen az ellentéte 

olt Jo esé ek, aki ek a felekezeti ű á at i á ti é zéke a a tette képessé, hog  az üze etet 

visszautasítók vétkében is osztozni tudjon.5 Prescott prédikációi nem adják bizonyságát az efféle 

alázatnak. Figyeljük meg, hogy az 1888-as üze ettől e i e idege  hie a hikus lelkiség lopódzott 
be: 

 Az az ünnepélyes gondolat jutott eszembe, hogy Isten egyre türelmetlenebbé válik, és már 

e  á akozik túl sokáig se  ád, se  é eá . Azt aka o , hog  ezt ilágosa  lássátok… Új a azt 
o do , ige  ugtala  ag ok e e  a szituá ió a … Se ki ek se  pa a solok, de ala it te i 

kell, valami olyan dolog kell bekövetkezzék rajtunk ezen a konferencián, ami eddig még nem történt, 

az iztos… 

 Ezért késztetünk titeket arra, hogy fogadjátok el az igazságot, mert a Szent Lélek jelen lesz 

ott… Ne  látjátok? GCB. . . . old. . 

 A tény, hogy Prescott olyan nyíltan Jones különleges munkatársává tette magát, 

természetesen megzavarta a delegátusok és a gyülekezetek gondolkodását, mert azt gondolták, hogy 

ez az 1888-as megújulási mozgalom lelkülete, holott nem ez volt: 

 Nincs semmi, amire jobban sóvárogna a lelkem, minthogy a Lélek keresztsége nyugodjék meg 

az Iste  szolgálatai  ost… Ol a  tapasztalatok a  kell észesül ü k, i t a jo  sze  ki ájása és a 
jobb kéz levágása. Aki ebben a tapasztalatban részesülni akar, kész kell lennie arra, hogy mindent 

odaadjon az Istennek, még magát az életét is (ámen-szavak hallatszanak). Emlékeznünk kell arra, 

hogy könnyebb „ámen-t o da i, i t egte i azt, a it Iste  o d… 

 Nos tehát, mi most a kötelességünk? Kimenni és az üzenet hangos kiáltását átadni a világnak. 

Az Úr már ol a  égóta á  a a, hog  Lelkét á k á assza… Még ost is tü el etle ül a a á , hog  
nékünk ajándékozhassa. 

 Nos, a u ka, a i ag o  lesz, i t pü kösdko  olt, elkezdődött és itt ül ek azok, akik 
lát i fogják… Itt és ost kell alkal asak ak le ü k a munkára (u.o. 38. 39. old.). 

 Prescott nem érzékelte az 1888-as i díttatás ag sze ű, fe séges jellegét,… hog  az 
újtesta e tu i hit aga u kálkodik sze etet által… -as prédikációjában visszatér a 

cselekedetek egocentrikus motivációjához, „a meg kell tegyük ezt, vagy azt” képletéhez. Ő ültséggel 
                                                           
5 Figyeljük meg, hogy Waggoner már a hit általi igazság iránti kezdeti érdekl dését l világosan értette a 
felekezeti (testületi) bűn és bűnbánat fogalmát. V.ö. M.C. Wilcox-hoz intézett 1916. máj. 16.-i levelével, ahol 
1882-es tapasztalatára hivatkozik. 
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határos lelkesedéssel arra buzdította a gyülekezetet, hogy tegyen valamit, hogy cselekedjen, hogy 

munkálkodjon (Újra és újra ezt halljuk ismételni majd egy évszázada). Ezzel ellentétben Jones viszont 

arra ké te a g ülekezetet, hog  higg e  az e a géliu ak, és a ól iztosította őket, hog  az igazi hit 
te i az összes selekedetet, és i de  ol a  tettet, a i az Iste  ű ét e égzi. 

 Jones prédikációit olvasva, az ember egyetlen példát sem talál a kíméletlen szigorúságra, a 

kemény, éles megnyilatkozásra. Prescott egészen más benyomást kelt: 

 Azt mondom néktek, ha valaha szükség volt egy közösségre, akkor ez az a közösség. 

 Tökéletese  tudatá a  ag ok a ak, hog  ag o  is ilágosa  és közé thetőe  eszélek… 
Ha nem tesszük meg a mi dolgunkat, ha nem a legbuzgóbban imádkozunk, azt mondom: ez a halált 

jele ti eked is, eke  is… 

 Értelmetlen tovább menni ezen az úton. A legünnepélyesebben azt tanácsolom mindenkinek, 

aki e  a felül ől jö ő e ő el átitatotta  egy ki innen és hordozza ezt a mennyei világosságot, és 

e  képes égez i azt a u kát, a it ost kell égez ie Iste é t: i ká  a adjo  ottho … 

 Nos, tudom, hogy ez nagyon szigorúan hangzik. De azt mondom néktek, testvéreim, valami 

kell érjen bennünket, vala i eg kell agadjo  i ket… 

 A kérdés az: Mit kezdesz vele? Mit kezdesz vele te és mit kezdek vele én itt ezen a 

konferencián?... Ismét azt kérdem: Mit fogunk kezdeni vele? (u.o. 67. old.). 

 Iste  szolgái sze t ö ö től és sze t odasze teléstől sugá zó arccal mennek majd ki ennek az 

üzenetnek a hatalma alatt. Látni akarom ezeket a testvéreket, látni akarom az arcukat, ami úgy 

ag og, i t Ist á é, a iko  a ta á s előtt állt u.o. . old. . 

 Teljes őszi teséggel azt o do , dö thetü k itt és ost, ielőtt egy lépéssel is 

to á e é k, hog  sze e ézzü k a halállal és leg őzzük… Ha e  állu k hozzá egfelelő 
módon, és nem mondjuk azt, mindent feladunk: barátokat, otthont és semmi sem fog elválasztani az 

Iste  sze etetétől, a i a i U u k Jézus K isztus an van, akkor meg is állhatunk (u.o. 241. old.). 

 A szélsőséges egfogal azások ak ez a szo o ú felidézése, il á osság a hozza: il e  
zsarnoki, fanatikus lelkület kezdett elharapózni, ami teljesen idegen volt az 1888-as üzenettel 

összehasonlítva. De az, hogy Prescott többes számot használt, nem jó benyomást keltett. 

 P es ott a ko fe e ia égét szo osa  kö ető fa atiz us iatt agá a szállt, egalázta 
szívét és e töredelem folytán 1895-ben, Ausztráliában már helyes üzeneteket közvetített. De ezek az 

1893-as előte jesztések za a t keltettek és az üze et ű á ó elfogadásá ak i de e ű 
lehetőségét eggátolták. Az elle kezők, i t például S ith és Butle  te észetese  készek a a, 
hogy úgy hivatkozzanak erre a fanatizmusra, mint „az én mondom néktek ezt” példájára. (A 

fa atikusok és az ö jelölt efo e ek i d a ai apig ko ol  eg háztagok a  is ko ol  előítéletet 
keltenek az 1888-as üzenet ellen. Az Úr bárhol munkálkodik, az ellenség arra törekszik, hogy 

fanatikusokat, önjelölt Illéseket csempésszen be, hog  za a t okozzo . Há o  appal azelőtt, hog  
ez az összejö etel elkezdődött ol a, Elle  White fig el eztetést küldött a Re ie  a d He ald útjá : 

 Sátá  ost i de  ehízelgő és saló hatal á al u kálkodik… A iko  az elle ség látja, 
hogy az Úr áldja népét és felkészíti őket, hog  eg tudják külö öztet i az igazitól Sátá  salásait – 

mesteri erejével fog munkálkodni, hogy egyrészt fanatizmust hozzon be, vagy azon, hogy hideg 
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fo aliz ust se péssze  so ai k közé… Szü tele ül ig ázzatok,… e t Sátá  talán már meg is 

tette közöttü k az első elő e o uló lépést… 

 Jo  és al oldal ól leselkedő eszél ek e kell ig áz i. Néhá a  hel tele ül alkal azzák a 
egigazulás ta tételét, hog  ha is ös é ek e ezesse ek… RH. . ja . . . 

 A Szent Lélek munkájáról szóló prédikációiban Prescott a kereszt elve nélküli, idegen tantételt 

kép iselt. Nélkülözte a ak ilágos átgo dolását, hog  i is a ű á at, áadásul za a os, 
önellentmondásos módon. Vehemenciája a komolyság látszatát keltette. Ugyanakkor támogatta 

azokat a terveket, amelyekkel a Prófétaság Lelke szembeszállt, noha kétségtelen tény, hogy nem volt 

tudatá a  e ek a feltű ő eg e etle ség ek.6 

 A Szent Lélek elfogadására vonatkozó elképzelése és az igazság közötti egyenetlenségnek 

sem volt tudatában. Néhán  példa az ott u alkodó zű za a ól ajd segít fogal at alkot i a 
tö té tek ől. Sze e sé e új a kiadták az -as Bulletint, úgy, hogy az olvasók könnyen 

utá a ézhet ek a e e sze eplő izo ítékok ak aguk szá á a: 

 Mi a tennivalónk? El kell kezdeni meg alla i ű ös oltu kat Iste ek a lélek alázatá al, él  
Iste  előtti tö edele el, hog  fel uzdulju k és ű á atot ta tsu k. Ez az eg etle  üze et, a it 

a este elétek tá hatok. Éppe  ez az… 

 Ez jól hangzik. Épp az elevenre tapint. De a probléma nyilvánvalóvá válik, ha folytatjuk: 

 Tegyük fel, hogy semmit sem látunk abból, amit meg kellene vallanunk. Ez semmiképpen sem 

é i ti a lé eget. A iko  az Ú  üze etet küld hozzá k, hog  ű ösök ag u k, aká  látjuk, aká  e , 
önmagunktól azt kell mondjuk, hogy azok vagyunk. Ez kell legyen a tapasztalatunk (GCB. 1893. 65. 

old.). 

 A Szentírás sehol sem beszél arról, hogy Isten egy szavakból álló, csupán ajkunkkal kimondott 

vallomást kívánna, amit a szív nem is érez. Ez az iszlámhoz jóval közelebb áll, mint az igazi 

kereszténységhez. Az „ajkak kifejezésre juttathatják a lélek szegénységét, amit a szív nem ismer be” 

K p. . old. . Jo es felis e te, hog  eszél  ejlik az il e  elképzelések e . P es ott késő  
nyilvánvaló szándékkal azt felelte: 

 Ha az Úr anélkül ve é el ű ei ket, hog  e  kelle e egis e ü k és felis e ü k, i jó 
származna abból nekünk? Tehát veled is, velem is meg akarja ismertetni, hogy mikor távoznak el 

ű ei k, hog  a ól is tudhassu k, a iko  az igazság jö  el… 

 Mi pedig mindig értelmes gondolkodó eszközök ag u k… Az Ú  saját, élő álasztásu k 
alapjá  hasz ál i ket… GCB. . . . old. . 

 

A holtpo t áthidalására tett erőfeszítés 

 

                                                           
6 Hasonlítsd össze GCB. 1893. 279. 459. old. FE, 220-230. old. 
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 P es ott e  utatott ílt elle állást Jo es i á t és az is iztos, hog  il e  jellegű tudatos 
szándéka se  olt. De igazá  leg őzte-e magában a Jones üzenete iránti kezdeti ellenállását? A 

te jedel es p édiká iói a  található izo ítékok alig jelzik, hog  leg őzte ol a. 

 Az izo os, hog  e  szű t eg a ke eszt ot á a. Iste  Lelke sokak szí é e plá tálta a 

ű ől aló egg őződést és P es ott egp ó álta egtalál i a ak ódját, hog  el e je a Sze t 
Lelket, hog  a felzaklatott szí ek elfogadható ak találják, és égis elke ülje a ű  fájdal as 
megítélését. A nép nagyon is tudatában volt annak, hogy a késői eső kezdeté ek isszautasításá al 
eg ütt já ó felelősség felhőké t le eg a ko fe e ia felett. P es ott ta ul á ai ak kö etkez é e 
zavar és összevisszaság volt, a lelki éter hullámainak zavaró adása, ami még Jonest is felizgatta és 

megzavarta. 

 Pres ott fél eé thetetle ül a ű  elle  foglalt állást, de úg  tű t: i s ilágos fogal a a ól, 
hog  i a ű  g öke e, a i za a t hozott a g ülekezet e. A késői eső elfogadásá ak és a ha gos 
kiáltás hirdetésének jelenvaló igazsága lelki terhe volt, de az: hogyan foglalkozzon a jelenlegi 

akadáll al, a ég  é e fejük felett sü gő étekkel, - úg  tű t – eltérítette gondolkodását. 

 Ta á stala sága talá  ész e  a alódi p o lé a egé tésé ől fakadt, de félt ilágosa  
egfogal az i az előítélettől ezé elt ezető test é ek i pozá s jele léte iatt. Még Je e iás 

p óféta is za a a ke ült ol a, ha ege gedi Júda ezetői ek, hog  egféle lítsék , . A iko  
egy szónok úgy érzi: arra kényszerül, hogy hímezzen-hámozzon, hogy kerülgesse, mint macska a forró 

kását, akko  kétségtele ül zű za a t okoz. 

 Végül, k .  appal az ülés lezá ulása előtt P es ott elkezdte kiépíte i a Sze t Lélek 
elfogadásá ak eg  újfajta etódusát. Feltű ő haso lóságot utatott a „Boldog keresztény élet titka” 

c. könyvben kifejezésre juttatott elképzelésekkel. Amire szükség volt: „a hit cselekedete”, ha azt 

feltételezzük, hog  á  i toku k a  a  a Sze t Lélek égső kiá asztásá ak ajá déka és külö leges 
ű á at a jutottu k  ű e iatt, a i elől eddig kité tü k. Úg  tű t: elu alkodik a kétségbeesés 

érzése. 

 Jogo  a  azt o da i, hog  kezdek ko ol a  aggód i ű ü k so sáé t… Majd e  ég  
hete sze léljük azt, a i eggátolta, hog  el e jük a Sze t Lélek kiá asztását… Azóta é ezte  is, 
hog  szi te isszahatás szá azott előle, és úg  tű ik, hog  a u ka ost ajd eglehetőse  
ké el ese  halad elő e elü k… Azt aka o  o da i a aga  szá á a, hog  eg általá  e  
leszek elégedett a ko fe e ia el últá al, hisze  az Iste  Lelké ek leg ag o  é tékű kiá asztása 
nélkül múlik el, amit eddig még e  tapasztaltu k… 

 Igen-ige  aggódo  a hel zet iatt, e t az idő úlik, és eg ik ap eg  a ásik utá … 
Vala i, az eddigiektől elté ő kell tö té je  elü k, ahhoz iszo ít a, a i eddig tö té t a 
ko fe e iá … az iztos! 

 A konferenciából már csak 10 napunk van hátra (GCB.1893. 384. 386. 289. old.). 

 Kezdjük a tekervényes, ködös, homályos érveléssel, ami a hallgatóságot abba az irányba 

te elte, hog  higg e el, hog  a Sze t Lélek ajá dékát, a késői esőt eg sze ű ódo  igé  és elfogadás 
útján nyerhetik el. (Azt feltételezték és azt állították, hogy nekik már megvan és e feltételezés és 

állítás útjá  el is e hető . Ne  kell é ez ü k, hog  a Sze t Lélek e ejé el e delkezü k, sak 
tudnunk kell, hogy a miénk. Az efféle tudatos képzelgés nem foglalja magába az igazi önszeretetet, de 

ű ei k él ségé ek tudatát se , e t az eszél es lehet és el süggeszt i ket: 
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 Megfig elte , hog  itt soka  idő ől-idő e egké ték az U at, hog  utassa eg ekik 
ö agukat, ahog  Ő látja őket, és úg  éle , hog  éppe  ez az a kérés, amit az Úr legjobbnak lát 

nem teljesíteni. Nem hiszem, hogy kérnünk kellene arra, hogy ezt tegye. Láthatjátok, hogy mi lesz a 

következménye annak, amikor elkezd minket megmutatni önmagunknak, hiszen azonnal feltesszük a 

kérdést: vajon szeret-e bennünket az Úr, vagy sem, meg tud-e e te i, ag  se … Ni s se i 
elképzelése  a jelle e ől. 

 Nos, az Ú  alószí űleg ég e  kezdte eg utat i ö agu kat ol a ak, ahog  Ő lát 
i ket. Ne  is feltételeze , hog  a  ala i elképzelésü k, sőt a -e egyáltalán valami fogalmunk 

arról, milyenek vagyunk az Isten szemében. (u.o. 445. old.). 

 Így maradt figyelmen kívül a törvény igazi szerepe és került zavarba a gyülekezet. Ellen White 

széleskö ű felhí ásait, hog  e sületese  ézzü k sze e a első ealitással, kijátszották, 

megkerülték. 

 A szó ok átfogal azott, is ételgetett izo os esz éket, a el eket Jo es te jesztett elő, de 
finom elhajlást eszközölt rajtuk azért, hogy saját érvelését támogassa, miszerint a Vigasztaló ahelyett, 

hog  a ű e o atkozó g óg ító egg őződés e ezet e, i ká  eltá olítja azt. A ko fe e ia felett 
felhő le egett, alahog a , á il e  lehetséges eszközzel fel kell e el i. Azt kell ost 
feltételez ü k, hog  Iste  a ű á at szükségessége élkül eg o sátotta a ű t, a i a ajt okozta. 
Nekü k sak azt kell igé el i és állíta i, hog  ű ei k eltá oztak. Itt tű ik fel Ha ah Whitall S ith-

től aló esz ei függősége: 

 Jeg ezd eg jól, a it ő o d: Akko  e  hi áztathatsz. Ha e  é ted és e  is ag  képes 
a a, hog  felis e d a e e lé ő ilágosságot, sak e lékezz a a, a it Ő o d u.o. . old. . 

 Talán a legjobb módja annak, hogy érvelését, gondolatmenetét nyomon kövessük, ha idézzük 

tőle a kö etkezőt: 

 Nos, a Lélek egg őz e ü ket Iste  igazságá ól K isztus a  - Krisztus igazságáról. Megg őz 
bennünket arról, hogy milyen csodálatos, kívánatos dolog az, ha a miénk, majd folytatja, és azt 

o dja, hog  ié k lehet és egg őz i ket a ól, hog  a ié k is, ha kö etjük Őt… 

 Ne  az a él, hog  egg őződjetek a ól, hog  ű ösök ag tok és elkárhozhattok. Nem. A 

Lélek u kája az, hog  egg őzzö  e ü ket a ól, hog  a ká hozat á  el étetett u.o. . . 
old.). 

 A p o lé a, ahog  ő látta, e  a ű től aló sze él es sza adulás, ha e  az ülés felett 
to osuló felhő a késői eső isszautasítása miatt. Itt egy flastrom, vagy aszpirin mély sebünkre. 

 Elképzelése csak zavarkeltésre volt jó. A trombita nem adott biztos hangot és Minneapolis 

ű ei el eddig ég soha e  éztek sze e tisztességese , sőt szi te e  is foglalkoztak ele. Azt 
feltételezték, hog  a ű  é zékelése izo á a sátá i e edetű és éppe  ezé t o atékosa  issza 
kell utasítani. 

 Így teljesedett be az az 1890-es bizonyságtétel, hogy 1888 ágcsúcsai levágattak, de a 

gyökerek érintetlenek maradtak (BT. préd. 467. old.). Ha bármil e  igazságot ho dozó egg őződés 
hatol a is a szí e, de a g öke ek is ott a ak ég, azt a egg őződést az ö dög u kájá ak kell 
tekinteni. 

 Ez persze a logikus következménye kellene legyen annak a tantételnek, amit tanítottak, 
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(1) hogy egy nem tudatos, fel e  is e t ű  általá os, ajkakkal tö té t eg allása elégséges olt, 
a élkül, hog  a ű ök tudatossá áltak ol a;  hel tele  igaz ö is e eté t i ádkoz i;  

 a Sze t Lélek alódi u kája e  a ű ől aló egg őzés, ha e  i ká  i de  il e  jellegű 
egg őződés el ételét jele ti, éppe  K isztus Já  , -9-ben olvasható tanításával ellentétesen. 

 Logikailag itt eg  eg edik po t kö etkez e i de  i doklást ke eső el é e . Né i 
kétséggel pá osul, hog  el e ted a Sze t Lelket a késői eső hatal á al az Istenbe vetett hit híjával. 

Ezért tehát azt kell feltételezned, hogy már elnyerted. Ez az elgondolás most alakult ki: 

 Tapasztalato a  aka o  é ez i, hog  az Üd özítő ele  a , ahog  a ta ít á ai al… Ne  
aka o  azt képzel i Felőle, hog  eg sze űe  ott a … Úg  aka ok go dol i Rá, i t, aki itt a … 
Ne  eg sze űe  aka o  Őt, ha e  azt aka o , hog  az e é  leg e  u.o. . old. . 

 Jo es késő  leé tékelte ezeket a kö etkeztetéseket: 

 Tehát az az ember, aki azt állítja, hogy hisz Jézusban és igényli Isten igazságát, ami Jézusban 

i de  hí őhöz eljut, elég, ha állítja elég, ha igé li ? a g ülekezet: Ne ! . Nos, hog a  tudjátok 
meg? Azért, mert érzem a szívemben, érzem néhány év óta. Nos, erre egyáltalán nincs semmi 

bizonyíték, mert csalárdabb a szív mindennél (u.o. 414. old.). 

 Ám Prescott ragaszkodott az általa felépített elgondoláshoz: 

 Aho á ki aka ok l ukad i: i hát áltatja ost a késői esőt? Az Iste  igazsága az, a i utá  
tö eked i kell. É  alahog a  íg  go dolkodo  e ől: Ha felhag á k azzal, hogy egyik kérdést 

tesszük fel a ásik utá … és leül é k itt ol a  eg sze űe , i t eg  kisg e ek… egkaphat á k… 

 Testvéreim, mi gátol bennünket, hogy ezen a módon megkaphassuk? Semmi. Adjunk hálát az 

Úrnak és mondjuk: Elnyertem. Már az enyém (u.o. 388. 389. old.). 

 Íg  alakult ki a épsze ű ta tétel, a el et azutá  -tól kezdve az adventisták néhány 

e zedéke p édikál i hallott. Eg sze űe  el e jük a késői eső kiá asztását, ha feltételezzük és 
állítjuk, hogy a miénk. Anélkül, hogy tudnánk róla, anélkül, hogy bánkódnánk amiatt, hogy már 

elutasítottuk. De így nem is nyerték el. 

 

Jones elbizonytalanodik 

 

 Jones önmagán érezte azt a letargiát, ami megdermesztette, érzéketlenné tette a szíveket, és 

e  tudta: ité ő leg e . G ako latilag eg edül olt, önjelölt kollégáját nem számítva, akinek 

e őfeszítései supá  zű za a t és eteg aka atot te e tettek. Balsejtel ét kifejezés e is juttatta: 

 Test é ei , félel etes hel zet e  ag u k itt eze  a ko fe e iá . Szö ű hel zet e . Má  
ezelőtt is o dta  ezt egyszer, de ma este többet ismertem fel és többet értettem meg, mint akkor. 

Ne  tudok segíte i ajta test é ei … Közülü k se ki se  ál odta ol a, hog  i soda félel etes 
sorsok függenek azoktól a napoktól, amelyek itt múlnak el felettünk (u.o. 346. old.). 
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 Az utolsó két-három tanulmányában azt látjuk, hogy egyre nyugtalanabbá és zavarosabbá 

válik, amint Prescott-tól idéz: Ki e ült, ta á stala  és el izo tala odott állapotá a , úg  tű ik: 
hozzá fordul, és kusza gondolatait visszhangozza. 

 Egyikük sem is e te fel az alap ető alóságot: a késői esőt Iste  issza kell o ja és a ode  
Izraelnek vissza kell térnie a pusztába, hogy ott vándoroljon még „jó néhány évig” (Ev. 696. old.). 

Mi dkette  azt feltételezték, hog  Iste  ű é ek efejezését se i se  gátolhatja eg ég az ő 
e zedékük e . Ezé t azt go dolták, hog  a isszautasítás és elle állás elle é e is elő e fog tö i. 

P es ott elképzelése lé egileg a ai épsze ű kál i iz us esz éje olt – Iste  idő é ője elütötte 
már az órát, és mindenható akaratát népének hitetlensége sem tudja keresztezni. Úgy látjuk, hogy 

Jones Prescott extrém következtetéseit ismételgeti: 

 Ismét azt mondom, hogy a nekünk adott üzenet az, amit neked is, nekem is el kell vinnem 

e ől az összejö etel ől. És aki e  tudja el i i agá al ezt az üze etet e ől az eg üttlét ől, jo a  
te é, ha e  e e… 

 Ne  sokkal késő  e  túl öl s i dít á okkal állt elő és ké déseket tett fel, a el eket 
jobb lett volna nem érinteni: 

 Iste  éktek adta di sősége is e eté ek ilágosságát? A g ülekezet: igen). Valóban? (A 

gyülekezet: igen). Akkor a Lélek már eljött azokhoz, akik Krisztus arcába tudnak nézni. 

 Néhá  pe el késő , a szó i ő e gedél é el p of. P es ott a kö etkezőt ol asta fel: 
„Nézzü k fel hit által és Iste  di sőségé ek ilágossága ragyog majd rátok”. Jones folytatta: 

 Tehát négy év gyakorlatának felhalmozott erejével Isten népére árasztja. Így szól a tanács: 

„Kelj fel, ilágosodjál, e t eljött a te ilágításod ideje és az Ú  di sősége ajtad feltá adt”. Ki akarja 

ezt? Ki akarja ezt (számos hang: én akarom!) Jó! Meddig akarjátok? (Hangok: mindig!) Mennyire 

akarjátok ezt állandóan? Milyen gyakran akarjátok? (Hangok: mindig!) Akkor keljetek fel és 

ilágosodjatok, e t a ilágosság á  eljött és az Ú  di sősége á  feltá adt ajtatok (u.o. 496. 497. 

old.). 

 Ha a ha gos kiáltás aló a  elő e tö e hatalo al, akko  izo á a ag  áltozások 
történnének az egyházban. Azt látjuk, hogy Jones Prescott támogatásával sajnálatos, szerencsétlen 

próféciákat gyárt, amelyek eddig még sohasem teljesedtek. Egy napon majd be kell teljesedjenek 

szavai, de abban a nemzedékben nem teljesedtek be: 

 Kezünkben van a legáldottabb ígéret – szá á a legalá is úg  tű ik – a legáldottabb, ami 

valaha is eljutott a H.N. Adventista Egyházhoz. „Me t ettől fog a nem jön közéd többé a 

körülmetéletlen, sem a tisztátalan. Hála az Úrnak, mostantól fogva megszabadított minket a 

egté etle  e e ektől, akik sak azé t jöttek az eg ház a, hog  saját igazságukat u kálják és 
megosztottságot teremtsenek közöttünk. Az egyház megpróbáltatásai elmúltak, hála az Úrnak! 

Vala e i ajke e ő plet kafészek és fe segő eltá olíttatott. „Nem lesz többé közötted tisztátalan 

és körülmetéletlen”. A H.N. Adventista Egyházban nincs helye többé a képmutatóknak. Ha nem 

őszi te a szí , akko  ez a leg eszél ese  hel , aho á e e  eddig etette a lá át… Test é ei , ost 
ez az üze et… és aki e  tudja állal i, a ak e  kell e ie. Ne e je ! Se ki se i duljo  el, ha 
nincs tudatában az Isten Lelke erejének és bennünk lakozó jelenlétének! (u.o. 498. 499. old.). 
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 Prescott felkészülten, elragadtatással jósolta meg a Lélek ajándékainak testet-öltését, ami 

nyilvánvaló módon kiterjed a prófécia ajándékaira is mások esetében (eltekintve az autentikus 

eszköztől, aki éppe  ost Auszt áliá a  olt . 

 Most, az Iste  ű e efejezésé él… új a egjele ek a lelki ajá dékok az eg ház a … és – 

előtte  úg  tű ik – hogy nem az a szándéka Istennek, hogy ezeket az ajándékokat csupán egyetlen 

személyre korlátozza itt, vagy egy másikra amott, nem az a célja, hogy ritka spe iális ajá dék leg e … 
A g óg ítás ajá déka, sodatételek, p ófétálások, el ek ag a ázata… ezek i d új a 
megnyilatkoznak az egyházban (u.o. 461. old.). 

 Eljöttek ezek a sodálatos dolgok? Volt ala il e  p ófétálás ezt az ülésszakot kö etőe  és 
Jonest is és Prescott-ot is megcsalták egy bizonyos Anna Rice Phillips állításai. Ez vitathatatlanul 

fanatizmus volt, mert a harmadik angyal hangos kiáltása nem nyilvánult meg az 1893-as ülésszak 

után. 

 Prescott annyira elragadtatott volt, hogy még azt is megjövendölte, hogy néhányan kimennek 

ost és etű sze i t halottakat tá aszta ak: 

 Azt akarom elmondani néktek, hogy vannak ebben a házban olyan személyek, akik át fognak 

e i ezeke  a tapasztalatoko . Az Ú  a g ala kisza adítja őket a ö tö ől, hog  enjenek és 

hi dessék az üze etet, etegség ől g óg ul ak fel, feltá ad ak a halál ól… Ez fog tö té i e e  az 
üze et e … El kell higg ük ezeket a dolgokat ol a  eg sze űe , ahog  eg  kis g e ek hiszi el azokat 
(u.o. 386. old.). 

 Az idő és a tö té ele  egmutatta, hogy ezek a jövendölések hamisak, már, ami a testületi 

eg házat illeti. Vala e i e igaz olt az a felte és, hog  a Sze t Lélek késői esőjét ost 
kisajátították? 

 

Prescott jövendölései a hitehagyásról 

 

 Prescott sem volt túlzottan biztos saját elképzelésében ott, azon az együttléten és tett 

éhá  fu sa, de jele tős utalást a a, hog  eg  ha is k isztus salásá ak áldozatai á ál ak: 

 Nos, azokhoz szólok, akik szolgálatban voltak, akik a népnek Krisztust tanították és ma este 

pedig nem tudnak különbséget tenni Krisztus és a gonosz hangja között. Eljött az ideje, hogy 

megálljunk és megtanuljuk Krisztus hangját. És ti mégis megkérdezitek: Hogyan ismerhetik fel ezt a 

ha got? Ne  tudo  el o da i ektek… 

 Mi, – te és én – a világosság ellenére, amivel e munkában rendelkezünk, félre lehetünk 

ezet e. A té , hog  ezetőket fogu k álaszta i és e  tudjuk… ha sak az Iste  Lelke i s 
elü k… Csataso a állu k ajd a ű, az Iste  hatal a elle  u.o. . old. . 

 Úgy látszott, nem lát világos utat arra, hog  az igazságot a té edéstől egkülö öztesse, 
ki é e azáltal, akit ő Lélek ek e ez. A it e  tett ilágossá az: hog a  kell egkülö öztet i az 
„igazság Lelkét” a „té el gés lelkétől”. 
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 Az ígéret úgy szólt, hogy majd eljön az Igazság lelke, az IGAZSÁG LELKE. A tanítás mindenféle 

szele fúj ajd… i de  e őfeszítést egtesz ek, hog  ehozza ak el eket, - nem nyíltan, hanem 

alattomos módon, úgy, hogy saját bölcsességünkkel fel sem tudjuk ismerni, hogyha lehet, 

megtévesszenek. Azon fáradoznak, hogy igazságként csempésszék be, hogy az igazság öltözékébe 

öltöztessék… és egalku ás a, ko p o isszu  egtételé e késztesse ek e ü ket a té el géssel, 
anélkül, hogy tudnánk róla (u.o. 459. old.). 

 Egy ízben azokról szólt, akik „vakok közöttünk”. Ki tudja, rám vonatkozik-e vagy sem? – 

o dta . old. . Végezetül azt o dta el a ko fe e iá ak, hog  az előttü k lé ő ké dés e  az, 
hog  ag  át áltoz ak, ag  pedig Sátá  salásai ászedik őket: 
 Ne  tudok sza adul i attól a go dolattól, hog  a legk itikusa  időszak a  élünk, személy 

sze i t i d ája . Úg  tű ik szá o a, hog  ost hozzuk eg azokat a dö tései ket, a el ek 
eldö tik: ag  to á haladu k ezzel a ű el a ha gos kiáltás útjá  és át áltozu k, ag  pedig Sátá  
csalásai szednek rá bennünket és kinn maradunk a külső sötétség e  ug a ott, . old. . 

 Ne  áltoztak át. E e  iztosak ag u k. Akko  tehát Sátá  salásai té esztették eg őket? 

 Ezt a ko fe e iát eg  sötét é tized kö ette. Tűz pusztította el az eg ház közpo ti épületeit 
istenítéletként Battle Creek- e . A kie elkedő ezetőket tö k etette a pa theiz us. Majd tíz é tized 
pergett le anélkül, hogy elnyertük volna a kegyes áldást, amit a menny 1888-ban adni próbált. 

 

Következtetés 

 

 Az 1893-as Generál Konferencia ülése az 1888-as korszak közeli végét jelölte. Az Úr egyre 

tö et és tö et o t issza a késői eső ől és a ha gos kiáltás ól. A ko a eli test é ek íg  is e ték 
fel és a történelem igazolta. Végül hamis lelkesedés térítette hamis irányba az 1893-as Generál 

Konferenciát. Jonest is félrevezették. 

 Eg  hó appal késő  áp . .  Elle  White Auszt áliá ól í t eki és fig el eztette őt a hit és 
selekedetek te é  jele tkező szélsőséges egfogal azásai elle . Ezek e  az ülésszak so á  

hangzottak el és a Bulletin feljegyzéseibe se kerültek be. Ellen White sem olvasta, hanem csak 

hallotta azokat „álomban”. Elle  White és Waggo e  szá űzetésé el az elle állás g ako latilag 
biztosította az 1888-as üze et dö tő, égső kuda át, e t a sá ká  ódsze ei túl okos ak 
bizonyultak és az elszigetelt Jonest arra kényszerítették, hogy egyedül intézkedjen.7 

 Megtette a tőle telhető legtö et. Megfo tolta  és alázatosa  a a késztette a test é eket, 
hog  fogadják el a ilágosságot és a ól iztosította őket, hog  Iste  is egadja ajd a ha gos kiáltás 
tapasztalatát az Ő di sőségé e. De ez e  íg  tö té t, po tosa a  e  is tö té hetett íg , ha sak 

e  lel ek á az igazi ű á at a -ért, amit eddig nem találtak. 

 Azt ol assuk, hog  Kále  és Józsué is ige  lelkes olt a ka aá iták leg őzését illetőe  és azt 
mondta Izraelnek: „Az Ú  elü k, e féljetek tőlük!” De Iz ael lázadását kö etőe  az Ú  e  lehetett 
velük e program megvalósításában (Num 14,9). 

                                                           
7 V.ö. Ellen White észrevételeit arra a hatásra vonatkozóan, amit Butler és Smith állandó ellenállása rakott 
teherként Jonesra, amit pedig az Úr sohasem szánt neki, hogy viselje (H-27. levél 1894.). 
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 Ke éssel azelőtt, hog  az -as ülés összegyülekezett, Ellen White figyelmeztette a Generál 

Konferencia elnökét a minneapolisi esetre: 

 Ha Sátán hatást gyakorolhat az értelemre és felkavarta azok szenvedélyeit, akik azt állítják, 

hog  hiszik az igazságot… hog  kötelezzék el agukat a ossz oldalo , lefektette te eit, hog  hosszú 
út a ezeti őket .  le él, . . 

 Késő  felis e te azt is, hog  a hosszú utazás á  elkezdődött, e t Iste ek át kellett 
alakítani terveit: 

 Talán még sok-sok évig itt kell maradnunk ezen a világon a szófogadatlanság miatt, ahogy 

Iz ael g e ekei ek is… Az Ú  eg o sáta a, ha i de ki be is vallja és meg is bánja, ha észreveszi, 

hogy cselekvési iránya mennyire eltért az Isten igazságától és mennyire emberi kitalálásokat követtek 

(184. kézirat, 1901; Ev. 696. old.). 

 Azok, akik magabiztosan azt feltételezik, hogy az 1893-as ülésszak Krisztus igazsága 

üze eté ek leg ag o  g őzel ét jele tette, - nem veszik számba azok sok évig tartó, kanyargós 

útját, ami mostanra már egy évszázadosra nyúlik. Különös útja lenne ez a hangos kiáltás 

terjedésének, amikor annak úgy kellett volna terjednie, mint a tűz ek a ta ló . 

 Az 1893-as zű za a  ezetője késő  titokzatos utat já t e. G.B. Sta  íg  í t A.G. Da iells-

nek: 

 Bizonyára tudod, hogy Prescott professzor bizonyos, megmagyarázhatatlan oknál fogva, soha 

e  olt iztos ezető A gliá a . Szá os po ton eltért Waggoner álláspontjától. Annie Phillips 

ha is p ófétaságá ak egítélésé e  pedig a hel es ítélőképesség hiá át utatta… Ko á a , í ásai 
pantheista jelleget mutattak és így is tanított éppoly határozottan, ahogy Dr. Kellogg is tette. Ezek 

nem a iztos ezető lá o ai. Az e  té ed el ol a  g ak a  és álla dóa  Le él, . aug. . 

 Az 1950-es Generál Konferencia ülésszakon az újonnan megválasztott elnök ugyanazt a 

tantételt alkalmazta, amit Prescott is tanított 1893-ban. San Francisco-ban ar ól g őzte eg a 
hatal as g ülekezetet, hog  a Sze t Lélek késői eső e  tö té ő égső kiá asztását eg sze űe  azáltal 

e hetik el, ha elfogadják és kijele tik, hog  á  az ö ék. Ni s se i szükség ű á at a, hog  a 
késői eső „kezdetét” visszautasították. Tö té el ü k ől se  kell se iféle ta ulságot leszű ü k, 
és azt a „legdrágább üzenetet” sem kell megérteni, amit az Úr küldött (v.ö. GC. Beszámoló, 1950. júl. 

17. 113-117; a július 15.-i szombati prédikáció). 

 Néhá  ki ételtől elteki t e az egész g ülekezet olyan volt, mint a bárányok, akik vakon 

követik azt a bárányt, aki ugyanazt a tantételt hajtogatta, amit Prescott tanított 1893-ban. Nem 

kö etkezett e ott a késői eső leg sekél e  el e ése se . Ez, e ta ul á  egí ása előtt tö té t 
37 évvel korábban. 

 Az 1950-es ezetők osta a ug óhel ük e ke ültek, éppúg , ahog  -as ezetői k is. 
A a ké sze ülü k, hog  felteg ük a ké dést:  jele tős elő ehaladást jele tett -hoz képest? 

Jótékony dolog lenne megfigyelni, hogy az 1950-es ezetők közül alig néhányan, ha ugyan volt valaki 

közöttük, aki tudta: mi történt 1893- a . Mi de  oku k eg a  á, hog  féljü k a jö őtől, ha 
elfelejtjük azt az utat, amelyen az Úr a múltban vezetett minket! 

 Az 1893-as ülésszak után Ellen White olyan izgatott lett, i t soha azelőtt, és azt o dta: 
„Vezetőket fogu k áltoztat i és ég sak e  is tudu k óla”. Úgy látszik, az a lelki teher 
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nehezedett most rá, hogy az ellenség most az egyházon belül fog munkálkodni. Az új Canright-ok 

osta tól fog a eg  első u kát végeznek: 

 Fanatizmus üti fel a fejét közöttünk. Csalások, megtévesztések lopóznak soraink közé, olyan 

jellegűek, hog  ég a álasztottakat is egté esszék, ha sak lehetséges. Ha feltű ő 
következetlenség, összevisszaság, az igazságot nem hordozó kijelentések jelennek meg ezekben a 

eg ilatkozások a , a Nag  Ta ító ajká ól szá azó sza ak a e  lesz szükség… Eg edül az Iste  
Lelke teremthet egészséges lelkesedést (Válogatott üzenetek, 2. kötet. 16. 1894.). 

 Az 1893-as ülés irányvétele feltárta annak a lehetőségét, hog  lehet alaki, aki p édikál a 
Sze t Lélek ől a élkül, hog  é te é. Vag  felis e é Őt, iköz e  pedig elle áll. 

 Jó lenne, ha mindnyájan így imádkoznánk: „Uram, én vagyok az?” 

 

 

10.Fejezet 

 

Miért tévedt el Jones és Waggoner? 

 

 A H.N. Adventista tö té ele e  az eg ik leg ag o  titok Jo es és Waggo e  késő i 
ukása. Az efféle kuda  szokásos é tel ezése az, hog  a ukás i á á a utató alap ető te de iák 

már az egyházzal való kezdeti kapcsolatuk jellegében benne voltak. Ezt a gondolatot juttatta 

kifejezésre János apostol is: 

 Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók, mert ha közülünk valók lettek volna, velünk 

maradtak volna, de kimentek, hogy nyilvánvaló legyen, hogy nem voltak közülünk valók (1Ján 2,19). 

 Úgy látszik, hogy ezt az elvet alkalmazták P.M. Canright esetében is. Régen eltávozott 

közülünk, lelkileg szólva „nem volt közülünk való” Idő ől-idő e elfojtotta, elte ette kétel eit 
szá al as hit allásokkal, de a kétel eket sohase  tépte ki g öke estől. A sze léletes tö té etet a 

Bizonyságtételek 5. kötete tartalmazza (516-20. 571-3. 621-28). 

 Jones és Waggoner esetében mind a mai napig csupán egy komoly kérdés dominál. 

Minneapolisban még igaz keresztények voltak? Hogyan lehettek ott és akkor igaziak és bukhattak el 

késő ? A „Lelki ajándékok kincsestára” azt a épsze ű széles kö e  elte jedt ézetet kép iseli, 
hog  adikálisak, külö ök oltak, és á  Mi eapolis a  té edtek és sak a lehetőség e á tak, hog  
a vonatról leugorjanak. 

 A i eapolisi ülésszak idejé  éhá a  e őteljesen hajlottak arra, hogy radikális álláspontot 

foglalja ak el, i tha külö ek le i az e ő jele ol a. Még M s. White-nak is látszólag az volt az 

érzése, hogy a két férfiú – akik a a  az idő e  ol a  ki agasló sze epet töltöttek e – extrém 

nézeteivel ég őt is el agadhatják . old. . 
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 Az ihletett értékelés kifejezésre juttatja, hogy becsületesek és igazak voltak a minneapolisi 

konferencia idején: 

 Az Úr nagy kegyelmében a legértékesebb üzenetet küldte népének Jones és Waggoner 

test é ek által… 

 Az Úr éppen azt adta hírnökeinek, amire a népnek szüksége volt (BT. préd. 91. 95. old.). Isten 

az e e ek elé tá ja az igazság iste i öl sességgel ki álasztott, a i idő k e szóló d ága ékkö eit 
(8/a kézirat, 1888. Olson, 279. old.). 

 Isten ezeket a fiatal férfiakat küldte, hogy egy különleges üzenetet hordozzanak (S-24. 

kézirat, 1892). 

 Hog a  í hatott le il e  sza akat azok ól az e e ek ől, akik adikálisak, ag  „szélsőségesek 
és különcök” voltak? 

 Az a tény, hogy Jones és Waggoner végül botladozott, nem jelenti azt, hogy „nem voltak 

közülünk valók”. Á  késő i kuda aikat e  öl s dolog üze etük e is kite jeszt e é tel ez i, 
amelyet 1888-ban képviseltek, mintha az magára az üzenetre is rossz fényt vetne, mintha az üzenet 

agadta ol a el őket. 

 Ez a fő oka annak, amiért néhányan azt mondják, hogy félnek tanulmányozni magát az 

üzenetet. Így nyert mindmáig igazolást igen szövevényes módon a minneapolisi ellenzék és így 

ala so ították le ug a sak ige  ejtett és alig ész e ehető ódo  a e  küldötte üze etet és a 

hí ököket eg a á t. Il e  eszél es olt az az elgo dolás, a i ől Elle  White azt jö e dölte, hog  
közöttü k fog kiépül i, ha késő  ekik is ele kellett uk iuk. 

 

A titokzatos gondviselés 

 

 Egyedülálló problémával állunk itt szemben. Két jelenség nyilvánvaló: a.) a gonosz 

mesterelméje nyilvánvalóan örvend az üzenet végleges visszautasításának. B.) Az Úr maga titokzatos 

ódo  ege gedte ezt a t agédiát, hog  ot á kő leg e  i dazok szá á a, akik ek ala il e  
indokra van szükségük ahhoz, hogy a késői eső üze eté ek alóságát el essék.  

 A különlegesen nehéz kérdés az, hogy miért kell Istennek olyan hírnököket választania, akik 

késő  e  lesz ek teljese  épek, egészségesek a hit e : Mié t kell ege ged ie, hog  kifejezette  
vitatott üzenetének kép iselői elté el edje ek, a iko  hitehag ásuk sak ege ősíti az üze et i á ti 
ellenállást? Valami mélységesen fontos dolog található ebben a megrázó történetben. Isten lépései 

talán titokzatosak, de ez egyáltalán nem lehet az oka annak, hogy gondtalanul félreértsük, 

félremagyarázzuk ezt a különleges gondoskodást. 

 Elképzelni sem lehet, hogy az Úr stratégiai hibát követett el akkor, amikor Jonest és 

Waggonert kiválasztotta, hiszen bölcsességében sohasem téved. Ugyancsak elgondolhatatlan, hogy 

emberek haragjá al di sőítette agát, saját aka atuk elle é e, e t il á aló té , hog  
mindketten komoly, buzgó, alázatos gondolkodású keresztények voltak, amikor az Úr felhasználta 

őket. Ne  oha tak „Bálám tévelygésével a jutalom után, kedvelve az igazságtalanság/gonoszság 

díját” (Jud 11; 2Pét 2,15.). A becstelenségnek nem volt semmi nyoma szolgálatukban. 
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 Az ihletett bizonyság feleletet kínál kérdéseinkre, és arra utal, hogy: 

1.) Jonest és Waggonert nem Krisztus igazságával kapcsolatos extrém nézetek „ragadták el”, hanem 

azok ak a test é ek ek a kita tó és i dokolatla  elle kezése ke gette el őket, akikhez Iste  küldte 
őket fel ilágosítással. 

.  Elle  White felis e te az elle ük és üze etük elle  i á uló ko ol  elle állást és késő i 
kudarcukért „nagymértékben” az elle szegülő, elle álló at afiakat tette a leg essze e őkig 
felelőssé. 

.  Az Ú  ege gedte, hog  a szo o ú eset p ó atételké t egtö té je  a sze eszegülő test é ek 
életében. És az 1888-as hírnökök kudarcának megvolt a maga bennünket a tulajdonképpeni 

hitetle ség állapotá a  ege ősítő hatása. E ek az eg ik példája olt, a it Pál a „tévelygés 

munkálkodásának” nevez, amit Isten „küldött”, hogy kárhoztatassanak mindazok, akik nem hittek az 

igazságnak, hanem az igazságtalanságban gyönyörködtek (2Thess 2,11. 12.). 

 Úg  tű ik, hog  az Ú  eg  ol a  „valaki”, aki látszólag fáradtságot okoz magának, csakhogy 

horgokról gondoskodhasson, hogy ha akarjuk, azokra akaszthassuk kételyeinket. Nem akarja, hogy 

közülü k á ki is el e je a késői esőt, ha e  ízik Benne és igazságában tökéletes szívvel. Talán 

jelle é ek féltéke  olta il á ul eg itt. Bőséges lehetőséget újt i de ki ek, - aki akár a 

legkisebb ürüggyel, kifogással eltávolodik az áldástól, - hogy így tegyen. De óh, hogy lehet ilyen 

szigorú a jóság? 

.  A izsgálati ítélet g ako lati kö etkez é ei egkí á ják, hog  a a adék eg ház a égső 
g őzele  ideje előtt jöjjö  el és lássa eg az üze et és az üze et tö té eté ek igazságát és is e je el 
Jones és Waggoner 1888 és 1896 között végzett munkáját annak valóságos értékében, ismerje el a 

késői eső és a ha gos kiáltás kezdeté ek. 

 

Az elle állás élye  gyökerező jellege 

 

 A hí ököket k itizál i, akike  súl os tehe  ugszik, súl osa , i t az eg sze ű 
szembeszegülés: 

 A hírnök követhet bármilyen utat, az igazság ellenségei majd találnak kifogást és minden 

odo eli, szokás eli és szószolójá ak jelle eli fog atékosságá ól tőkét ko á sol ak RH. . 
okt. 18.). 

 Néhá  test é ü k… tel e féltéke séggel és ö dögi g a ak ással, i dig késze  áll a a, 
hog  e utassa: Jo es és Waggo e  i e  té  el az ő álláspo tjuktól S-24. levél. 1892.). 

 A két fé fi hatá ozotta  és hatal as e ő el p édikált. Az igazság ilágos egé tése is g ak a  
vezette azokat, akik „csak emberek” voltak, hogy így beszéljenek. De ez az emberi természet ellen 

intézett támadás volt, ami mindig is ürügyet, kifogást keres az üzenet elutasítására: 

 Senki se panaszkodjon Isten szolgáira, akik a menny küldötte üzenettel jöttek hozzájuk. Ne 

keressenek többé hibát bennük így szólván: „Nagyon határozott, kemény beszédet szólsz!”… Lehet, 
hogy keményen szólnak, de vajon nem szükséges-e? Prédikátorok ne hozzatok szégyent Istenetekre 
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és ne szomorítsátok meg Szent Lelkét azzal, hogy megjegyzéseket tesztek azok útjára és modorára, 

akiket Ő álaszt… Isten ismeri azok vérmérsékletét, akiket választott. Tudta, hogy csak buzgó, szilárd, 

eltökélt, e ős é zel ű e e ek sze lélik ezt a ű et életfo tosságú i oltá a  és ele iszik 
bizonyságtételeikbe ezt a szilárdságot és határozottságot és áttörik Sátán barikádjait, gátjait (BT. 

préd. 410. 413. old.). 

 Maga az Úr ruházta fel személyes hírnökeit a tekintély, a „mennyei megbízatás” 

izo ságá al. A ások a  lé ő, ég ke eszt e e  feszített é  sé el et sze edett: 
 Ha megengedték volna, hogy a világosság sugarai, amelyek Minneapolisban ragyogtak, 

kiá asszák egg őző hatal ukat azok a, akik a ilágosság elle  foglaltak állást… a leggazdaga  
áldásokat e ték ol a el, az elle ség pedig salódott ol a és, i t hű fé fiak kita tottak ol a 

egg őződésük ellett. Gazdag tapasztalatokban lett volna részük, de az én azt mondta: NEM. Az 

én-t kellett ol a egtagad i, a ezetésé t küzdő é t . le él. . . 

 Az igazság elutasításához alapul szolgáló elv tehát éppen az, amit a zsidók alkalmaztak 

Krisztus elvetésekor. Kajafás vetélytársának tekintette Krisztust. Személyes féltékenységet érzett 

iránta (JÉ, 704, old.). Az Iránta – aki csupán emberként jelent meg – tanúsított féltékenységgel 

összeszö ődötte , Kajafás kifejezés e juttatta a te észetes szí  Iste  és igazsága elleni 

ellenségeskedését is. Minneapolisban éppen így, Jones és Waggoner személyisége látható, tudatos 

ot á kő é lett az Ige láthatatla , ö tudatla  el etésé ek. 

 A kö etkezők ől i dez il á aló: 

 Iste es életet élő és já o ságot alló e e i kö eteinek személyében Krisztust vetették 

meg. A zsidók feltették a kérdést Krisztusra vonatkozóan: Ki ez? Nem a József fia? Nem az a Krisztus 

volt, akit a zsidók kerestek. Ma is így van. Azok az eszközök, akiket Isten küld, nem azok, akiket 

emberek keresnek (FE. 472. old.). 

 

A személyes teher, amit Jones és Waggoner hordozott 

 

 Igen kevesen értékelték ki azt a hatást, amit az ellenállás gyakorolt elvitathatatlanul a fiatal 

hí ökök e. Tudták, hog  K isztus igazságá ak üze ete Iste től szá azik. Tudták, hog  Isten Lelke 

ta totta ko dá a  és ko á ozta őket, hog  át a  eszélje ek az üze et édel é e . Ne  
lehettek vakok a nyilvánvaló tény iránt, hogy az üzenet ellen megnyilvánuló leghatározottabb 

ellenállás az egy igaz maradék egyház vezetésének megnyilatkozása volt, azé az egyházé, amelynek 

égül is g őz ie kell. 

 Tudták, hogy az üzenet a „hangos kiáltás kezdete” volt, ami úgy kell terjedjen, mint a „tűz a 
tarlón”. Tudták, hogy eljött a munka befejezésének ideje, amikor a mennyei lények mély 

é deklődéssel szemlélik az üzenet drága kibontakozását. Azt is tudták, hogy a szentély 

megtisztításának idejében élnek, amikor nem szabad újra megismételni a régi Jeruzsálem múltbeli 

hitetlenségét, bukásait, kudarcait. Ha soha nem lett volna hasonló válság, a menny soha nem 

biztosított volna nagyobb bizonyítékokat egy különleges üzenet védelmében. 

 Ám meglepetésünkre, a történelem sohasem jegyzett fel szégyenletesebb emberi kudarcot a 

e  küldötte ked ező alkalo  felhasz álásá a . A fiatal hí ökök előtt i dez úg  tű t, mint 
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Iste  épé ek égső és teljes kuda a, hog  hit e jusso  és elépje  ugodal á a. Mi lehet e 
mögött? 

 Luthe ek kö ű olt összehaso lítást te i. A iko  Ró a üldözte, i daz, a it te ie 
kellett, Dániel és Jelenések könyve próféciáinak átolvasása volt, és felismerte, hogy a pápaság a kis 

szarv és a fenevad. Ez biztonságérzetet adott néki, még pedig oly mértékig gondoskodott 

bátorításáról, hogy a pápa bulláját is elégette. De Jones és Waggoner nem találhatott ilyen szívbéli 

vigasztalásra. A prófécia e  jelzett eg  Laodí ea utá  kö etkező, ol adik g ülekezetet. Úg  
látszik, meghaladta értelmi képességüket annak puszta feltételezése is, hogy Isten népe az Úr 

programját egy évszázadig vagy még tovább késleltetni fogja. 

 Megbízatásukról azt kell elmondani, hogy Jones és Waggoner nem tagadta meg Izrael 

Istenébe vetett hitét. Sohasem váltak hitetlenekké, agnosztikusokká, vagy ateistákká. Sohasem adták 

fel a szo atot, ag  az egész életet felölelő K isztus ak aló odaadást. A ai eg házi tagság 
közvéleménye szerint még mindig tagok lennének, mégpedig jó és szabályos tagok. Csupán az volt a 

vétkük, hogy elvesztették hitüket az egyház testületi mivoltában és vezetésében. Nem voltak biztosak 

a felekezeti ű á at a . Kételked i kezdtek az e e i te észet e . E ől fakadtak Jo es 
kese űségei és saját e e i te észeté ek g e geségei. Az elle ség fájdal asa  a a ké sze ít, 
hogy ismételjük meg kudarcukat. De nem kell beadni a derekukat! 

 A ölg e  eghúzódó kis ok ok, a el eket e he szellő hajlítgat, szellő, a el  idő ké t 
felkavarja csendes békéjüket, igen könnyen meg tudnák tartóztatni magukat a kritikai 

egjeg zésektől, a iko  pedig a heg tető  álló hatal as tölg ek a iha  to oló dühö gésé ek is 
elle áll ak. Hadd eszélje  Iste , Ő o dja ki, hog  aló an nincs mentség Jones és Waggoner 

otlásá a, i pedig e leg ü k g o sak az ítéletalkotás a , főleg a iko  ájö ü k, hog  jo á a i 
okoztuk azt. 

 C.S. Lewis semmit sem tudott az 1888-as esetü k ől, de tett eg  éles el éjű egjeg zést a 
Zsoltárokról szóló elmélkedéseiben: 

 Amilyen természetes következménye annak, ha egy meggyújtott gyufát vetünk egy forgács-

kupa a, hog  tűz keletkezik… ol a i a te észetes fol o á a, hog  ha ag, eheztelés tá ad, 
azaz kiszolgáltatják a kísértésnek, hogy olyanná legyenek, mint a zsoltárosok, amikor a bosszúálló 

szakaszokat í ták, ha ászed ek, e sap ak eg  e e t, ha el o ják, ag  ellőzik. Talá  elle  
tudott ol a áll i a kísé tés ek, talá  e …, ha a ű  eg  izo os é tele e  égül eg o tja, é  
rontottam meg, én sá ította  el őt. É  olta  a kísé tő . old. . 

 Ellen White elevenen átérezte a terhet, amit hordoztak. 1892-ben írt a Generál Konferencia 

elnökének: 

 Azt szeretném, ha mindenki látná, hogy ugyanaz a lelkület, amelyik Krisztust elvetette, 

amelyik nem aka ta elfogad i őt és a ilágosságot, a i eloszlat á az e köl si sötétséget, ko u k a  
ég essze a  a kihalástól… 

 Néhá a  azt o dhatják: Ne  g űlölö  hittest é e et. Ne  ag ok ol a  ossz, i t ő. 
De milyen kevéssé ismerik saját szívüket. Talán azt gondolják, hogy Isten iránti buzgalom, lelkesedés 

húzódik meg hittestvéreik ellen táplált érzéseikben, ha elképzeléseik valahogy nincsenek 

összhangban az övékével. Olyan érzelmek kerülnek felszínre, amelyekben egyáltalán nincs 

sze etetteljes at afiság… Még akko  is készek le é ek ha a kel i hittest é ükkel, ha etá  Iste től 
aló üze etet ho doz épéhez… 
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 Hiszik, hog  igazuk a  test é eik i á ti kese ű é zéseik e . El fogja isel i az Ú  hí öke az 
ellene irányuló nyomást? Ha igen, azért mert Isten hagyta eg eki, hog  álljo  eg az Ő e ejé e  és 

édje eg az igazságot, hog  őt Iste  küldte…. 

 Isten hírnökeinek el kellene bukniuk a kísértésben, miután egy ideig férfiasan kiálltak az 

igazságért, és szégyent kellene hozniuk Istenre, aki munkájukkal megbízta őket? Bizo ság lesz-e ez 

a a, hog  az üze et e  igaz? Ne . Az Iste  hí ökei észé ől eg ilatkozó ű  Sátá t ö ö e 
hangolja, azok pedig, akik elvetették az üzenetet és a hírnököket, - diadalmaskodnak, de ez 

egyáltalán nem tisztítja meg azokat a férfiakat, akik az Isten üzenetének elvetésében, 

isszautasításá a  étkesek… 

 Mély szívfájdalmam van, mert láttam: mennyire készek Jones és Waggoner testvérek szavát 

és cselekedetét kritizálni. Sok elme mennyire kész figyelmen kívül hagyni azt a sok jót, amit az elmúlt 

néhány év alatt tettek, és semmi bizonyítékot nem látnak arra, hogy ezeken az eszközökön keresztül 

az Úr munkálkodik. Vadásznak valamire, hogy kárhoztathassanak és e testvérek iránti magatartásuk, 

akik oly buzgósággal foglalatoskodnak a jó cselekvésében, azt mutatja, hogy a szívben az 

elle ségeskedés és kese űség é zése ho ol . le él, . 

 Kö ül elül ug a a a  az idő e  U iak S ith ek is í t és izal asa  közülte ele, hog  talá  
e  lesz ek elég e ősek ahhoz, hog  elho dozzák a te het és az ellenük irányuló nyomást: 

 Cseppet sem lehetetlen, hogy ellenség kísértései megejtik Jones és Waggoner testvéreket, de 

ha íg  is tö té e, ez égse  izo íta á, hog  az üze et e  Iste től jött, ag , hog  u kásságuk 
csupa tévedés lett volna. De ha mégis megesne, hányan foglalnának el ilyen álláspontot? Hányan 

es é ek égzetes té edés e, e t i se ek az Iste  Lelké ek u al a alatt… Soka  azt az 
álláspontot foglalnák el, ha ezek a testvérek elesnének, és azért imádkozom, hogy ezek a férfiak, 

akikre Isten komoly és ünnepélyes munka terhét helyezte, képesek lehessenek biztos hangot adni a 

trombitának és minden lépésnél Istent magasztalhassák, hogy ösvényük minden egyes lépésénél 

ilágosa  és ilágosa  le e az idők égezetéig S-24. levél, 1892.). 

 Ez az i fo á ió eglehetőse  sok ilágosságot á aszt Jo es és Waggo e  t agédiájá a.  

.  Mi de  izo al sokat sze edtek a test é i g űlölettől. A test é ek uzgó  k itizáltak szót és 
cselekedetet egyaránt, s olyan dolgokra vadásztak, amit kárhoztathatnak, megítélhetnek. Még 1892-

e  is, a hit allások és ű eis e ések utá  is jele  olt az elle ségeskedés ek, kese űség ek és 
gyanakvásnak egyféle szubjektív magatartása. 

.  A sze eszegülő test é ek ai  ódo  azt go dolták, hog  ez a agatartás nem más, mint az 

Isten iránti buzgalom, pedig ez „ugyanaz a lelkület” volt, ami „nem volt hajlandó Krisztust elfogadni”. 

3.) A szembenállás nagyon nehéz és leküzdhetetlen kísértés volt a két fiatal hírnök számára. 

4.) A tragikus esemény megszilárdította az elle szegülő at afiakat az üze et lekezelésé e . 

.  Az, a i a hí ökök észé e ukás, az elle kező at afiak észé e „diadal” volt, és bár szomorú 

ki o da i: Sátá  észé e is. A dolgok il eté  kifejlődése izo íték olt a a, hog  az elle álló 
atyafiak mindezidáig nem bánták meg Minneapolis vétkét. „Diadaluk” égzetes té edés ől tett 
bizonyságot. 

 A hírnökök bukása tehát abba az irányba hat, hogy a fennálló h.n. adventista vezetést – a 

pásztorit, az adminisztratív és az akadémikus irányítást – megátalkodottságában, megrögzöttségében 

ege ősítse. Mi d a ai apig széles kö e  idézik a hí ökök égleges kuda át a ak izo ságául, 
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hogy az 1888-as üzenet valami módon bizonyára veszélyes. Pontosan ez volt Sátán szándéka és 

beteljesíti Ellen White arra a levélre vonatkozó jóslatát: 

6.) Ellen White imáinak eredményessége, hogy a két testvér el tudja viselni a próbát, a 

sze eszegülő at afiak  égéig ta úsított agata tásától függött. 

 Néhá  hó appal késő  az ülése  észt e ő delegátusok ak í t a hí ökök lehetséges 

elbukásának igazi okairól: 

 Ne  a e ől szá azó ihletés sa kall alakit a a, hog  g a akodjo , fig elje és agadja 
eg a lehetőséget, hog  e izo ítsa, hog  azok az at afiak, akik a Sze tí ás izo os é tel ezése 

te é  elté ek tőlü k, nem egészségesek a hitben. Fennáll annak a veszélye, hogy ez az eljárás létre is 

hozza a feltételezett e ed é t, és a étek ag  é ték e  azoko  ugszik, akik go osz a lestek… 

 A saját so ai k a  lé ő elle állás az Ú  hí ökei e fá adtságos és lélekp óbáló feladatot rótt, 

mert olyan nehézségekkel és akadályokkal kellett szembeszállniuk, amelyeknek nem kellett volna 

létez iük… A sze etet és izalo  alkotják azt az e köl si e őt, a i eg esítette ol a g ülekezetei ket 
és a cselekvés összhangját is biztosította volna, de a hidegség és bizalmatlanság egyenetlenséget 

hozott lét e, a i egfosztott ezektől Le él, . ja . ; GCB. . -421. old.). 

 Az üldözés elszenvedése nem mentség Jones és Waggoner bukására. 

 

Mi volt A.T. Jones problémája? 

 

 Egy Ellen White-től szá azó, -ban Joneshoz írt magányos levelet gyakran idéznek annak 

izo ságául, hog  üze ete szélsőséges olt. Ez a le él összefüggésé ől ki agad a azt a e o ást 
kelti néhány ember agyában, hogy a hit általi megigazulás üzenete kiegyensúlyozatlan volt. A levelet 

azonban összefüggésében kell olvasni. 

 Ellen White élete során sohasem publikálta ezt a levelet. Ha azt hitte volna, hogy Jones 

üze ete szélsőséges és kieg e súl ozatla , e  ha ozott ol a, e  iadt ol a issza attól, hog  a 
Bizonyságtételekben publikálja. 

 A távoli Ausztráliából írta és elmondta Jones-nak, hogy „álmában” hallott valamit. Egyetlen 

kiadványban sem olvasható. Jones-nak megvolt az a hajlama, hogy a kitartó ellenkezésnek 

nekifeszülve, felnagyítsa, eltúlozza az esetet, és Ellen White levele ezt a vadhajtást, már rügy 

mivoltában lecsípte. Jones okult tanácsából, amit alázatosan fogadott. E levél azt állítja, hogy a hit 

általi igazságra vonatkozó nézetei helyesek, mert a „maguk valóságában látod a dolgokat, ahogy én 

is”. Nézeteit pedig úgy idézte, mint a „mi álláspontunkat”. 

 Álmomban éppen a hit és Krisztus hit által tulajdonított igazságának témáját tártad fel. 

Néhányszor megismételted, hogy a cselekedetek semmit sem érnek. Ez a téma abban a 

megvilágításban megzavarja az el éket, tudo . Túl hatá ozotta  kép iselted ezt a go dolatkö t… 
Is e e  felfogásodat, de sokak é tel é e e  g ako olsz jó efol ást… 

 Ezeket a dolgokat a maguk valóságában szemléled, ahogy én is. Kifejezéseid által ezeket a 

témákat mégis olyanná alakítod, a el ek egté esztik az el éket… Ezek a selekedetek e 
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o atkozó e őteljes állítások sohase  teszik e őteljessé álláspo tu kat, e t soka  a ak, akik 
külö ek, szélsőséges ek ta ta ak téged, és el eszítik azokat a gazdag, éppe  azok a a té ák a 
vonatkozó ta ításokat, a el eket eg kell is e iük… Eg  ka i sot se ess eg  ol a  lélek útjá a, aki 
g e ge a hit e , hog  eg otoljo  e e, eg otoljo  a túlhajtott, túlfeszített előadások a  ag  
kifejezések e … E lékezz a a, hog  a ak éhá a , akik ek szemei céltudatosan reád 

szegeződ ek és azt e élik, hog  átléped a jelet, eg otlasz és elesel. . le él, . áp . . 
Válogatott üzenetek, 1. kötet. 377-79. old.). 

 Jo es kötetek e te jedő í ásai ak és p édiká iói ak go dos izsgálata, állításai közül egy 

olyan példát sem jövedelmez, ami arra utal, hogy a „cselekedetek semmi sem érnek” vagy a témával 

kap solatos haso lóa  szélsőséges te észetű dolgot. Azt á á k, hog  a hit ől és selekedetek ől 
szóló, nem bölcs megfogalmazásának egy példájára lelnek. Az 1893-as ülésen tartott 24 

p édiká iójá a , a i éppe  azelőtt fejeződött e, hog  ezt a le elet í ta, éppe  az elle kezőjét 
találjuk. A hit és selekedetek egfelelő eg e súl át taglalja. Ezek a p édiká iók, e sak, i t 
szükséges dolgokat támogatják a cselekedeteket, hanem, mint a Krisztusban való igazi hit gyümölcsét 

mutatják be. 

 Az 1893-as ülésszak befejezésekor Prescott befolyása egy fanatikus elgondolás 

megfogalmazására késztette Jonest, nevezetesen, hogy a hangos kiáltást nem lehet megakadályozni. 

Ez utat készített Anne Rice Phillips fanatizmusának. 

 Elle  White le ele éppe  idő e  é kezett, hog  a a áto ítsa őt, hog  leg e  ó atos, ő pedig 
ó atos olt. Szolgálatá ak ige  lelkesítő jó áhag ását fogal azta eg Elle  White . áp . .-i 
levele után, mert Jones alázatosan megbánta ideiglenes kilengését.1 

 

Egyetle  ű re si s e tség 

 

 Az é tele  tü el etle ségé ek ű e, ag  a szí  ossz te észete olt az, a i égül éget 
vetett Jones és Waggoner szolgálatának. Mózes Kánaán határán átélt tapasztalata szemlélteti: mi 

tö té t elük. Bű é e i s e tség, eg kellett hal ia iatta. Bű e az Iz ael i á ti tü el etle ség 
vétke volt. Szenvedélyesen és türelmetlenül „lázadók”- ak e ezte őket, s á  a té  igaz olt, de a 
lelkület nem volt helyénvaló: 

 A ép ek íg  alkal at adott a a, hog  egké dőjelezzék: ajo  Iste  ezette őket a 
últ a , de saját ű eik e is e tséget találtak. Mózes sakúg , i t ők, Iste t sé tette eg. 

                                                           
1 Egy évvel kés bb, S.N. Haskell-hez intézett levelében Ellen G. White kijelenti, hogy több bizalma van most 
Jones-ban, mint miel tt Anna Phillipset támogató magatartásával tévedett volna. A levél elmondja, hogy Jones 
az Úr választott hírnöke, akit Isten szeret, Jones az  követe. Ez a hiba nem történt volna meg, ha Uriah Smith és 
G.J. Butler egyesült volna Jones-sal és Waggonerrel, ahogy kellett volna. Jones és Waggoner hallja az Úr 
hangját és a nép csodálatos dolgokat ismert meg az „él  jóshelyek”-t l Isten Igéjének kimerít , alapos 
magyarázataiban és szívük lobogó lánggal égett bennük, ahogy hallgatták. A mennyei kenyérrel vezették, 
táplálták a népet, az Úrnak pedig megvannak az eszközei, akiket felhasználni akar. Hithűséggel vitték el re a 
művet. Isten szószólói, szócsövei voltak. Ismerték/felismerték a tanács hangját és engedelmeskedtek néki. 
Bethlehem kútjából merítették a kortyokat. Istennek ezek a választott eszközei örvendeztek volna, ha 
összekapcsolódna Smith-hel és másokkal, Butlert is beleértve. Ha létezett volna egyetértés, nem lettek volna 
hibák és kudarcok (H-27. levél. 1894.) 
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Magaviselete – mondták, - á  kezdettől kié de elte a e d eutasítást és k itikát. Most végre 

megvolt a kifogás, amit oly régóta kerestek, hogy az általa közvetített isteni dorgálást elvessék (PP. 

417. old.). 

 Ha Jo es és Waggo e  e  o ította ol a szég e el saját fejét, i, a késő i e zedék 
tagjai közül, alószí űleg bálványozó tisztelettel tekintenénk rájuk. „Sokan, akik életében 

engedetlenek voltak Mózes tanácsai iránt, mialatt velük volt, abba a veszélybe kerültek volna, hogy 

bálványimádást honosítsanak meg holtteste felett, ha ismerték volna temetésének helyét” (u.o. 477-

478. old.). Jones és Waggoner állásfoglalásának igaz volta és logikája annyira ellenállhatatlan volt, 

hog  e  sokkal  utá  kezdték elis e i. De a késői esőt eg  jö ő eli e zedék eljö eteléig el 
kellett halasztani. A hírnököket most titokban el kell „temetni”, azaz a bálványozás minden 

lehetőségét el kell tá olíta i, a ég eg e  született e zedék tagjaitól, akik ek ezutá  kell 
eljönniük. Mennyivel jobb megoldás a „temetés” módszere annál, mint megengedni a hírnököknek, 

hogy szégyenteljesen elbukjanak? 

 Gyakran mondják, hogy 1888 után számos prédikációs összejövetel jelzi, hogy üzenetüket 

hi atalosa  is elfogadták. De ez hi ás kö etkeztetés. Néhá  té ezőt szá a kell e i:  a laikus 
tagok ak és a hel i ezetők ek akik ö ö el üd özölték az üzenetet) egyre nagyobb beleszólása 

olt a p édiká iós alkal ak előkészítésé e, úg , ahog  ost is teszik.  Elle  White efol ása 
tulajdo képpe  azt kí á ta tőlük, hog  hallgassa ak a a, a it a Ge e ál Ko fe e ia ülései  
nyertek. (3) A prédikációs összejövetelek – amikor üzenetüket nem fogadták szívesen – sok ezető e 
súlyos érzelmi terhet rótt. Ennek egyik példája az 1893-az ülésszakon uralkodó magatartás, amit a 

Bulletin is bizonyít. 

 Mindazonáltal sokan, akik üzenetüket elutasították, amikor pedig igazuk volt, akkor pedig 

kö ették őket, a iko  hitüket teki t e kissé za a t állapot a  oltak. Ez sak to á  o totta a 
dolgokat. Egy korábbi Generál Konferencia elnök 1912-ben így ír róluk: 

 Amikor a hit általi megigazulás üzenetét ebben a felekezetben prédikálni kezdték,2 az 

elle ség él  felhá o odást keltett, és e őteljes e őfeszítést tett a a, hog  te jedését egállítsa. 
Miután ebbe belebukott, módszert váltott, ami viszont nagy sikert aratott. Ez a terv abból állt, hogy a 

nép gondolatvilágát, elméjét azokra az eszközökre irányította, akiket Isten arra hívott el, hogy az 

üzenetet tudtul adják, hogy Isten „jós-helyeinek” tekintsék ezeket az embereket és a nép hite egyre 

i ká  ájuk, i t Jézuso , az üze et sze zőjé  összpo tosuljo . Az elle ség úgy gondolta, hogy a 

ép di sőítése, hízelgése ol a  üszké é teszi ezeket a fé fiakat, hog  ajd úg  é zik, hog  i de  
dolog a  ítéletük és éle é ük kell é é esüljö , aká  az Í ások ól, aká  az Ú  ű é ek 
megszervezésére tartozó dolgokról van szó. (G.A. Irwin, RH. 1912. júl.4.). 

 Elle  White kita tott a ellett, hog  kuda uk elsődleges oka az elsze edett ke eszté ietle  
üldözés. Elszakította, elkülö ítette őket a test é ek sze etetétől és izal ától, a el e pedig ol  
nagy szükségük volt. A nem bölcs hízelgés által munkált rombolás   

m á s o d l a g o s s á  lett. 

 A i pedig az üze et te észetét illeti, ez a kettős ok sak összeza a ta lelki adottságaikat. Ha 
ag o  ilágosságot e hettek ol a, hog  ta tsa ak ki, a íg a g őzele  elé kezik, sze e éztek 

ol a a ilággal a ak az e ő ek a i toká a , a i azoké lesz, akik égül efejezik Iste  ű ét a 
                                                           
2 Figyeljük meg: Bukás, kudarc származik abból, ha nem ismerik el az üzenetet a kés i es  és a hangos kiáltás 
kezdetének. 
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földö . De a to á i e őt és ilágosságot el kellett zá i az üze et el etése utá . Waggo e t A gliá a 
szá űzték, és i dkettőjük ek Elle  White segítsége nélkül kellett dolgozniuk. Csak a hangos kiáltás 

ilágosságá ak kezdetét is e ték, ez pedig e  olt elég a tökéletes egsze telődéshez, ég a 
e sületes, íltszí űek eseté e  se  Ma se  elégséges észü k e! . 

 

Hogyan bukhatnak el jó emberek? 

 

 Történel ü k to á i izo ítékot szolgáltat ahhoz, hog a  fog ak g őz i azok, akik 
visszautasították az üzenetet és az üzenet hordozóit (019. levél, 1892.). Az 1888-as Generál 

Ko fe e ia el öke G.J. Butle  az első isszautasítók között olt. Jó e e  olt. Re delkezett az 

ad i iszt atí  ezető e őteljes, ka iz atikus ajá déká al, de a p o lé á a, a i el foglalkoz ia 
kellett, - ég e  olt p e ede s. Eg etle  elődjé ek se  kellett sze e éz ie a késői eső és a 
hangos kiáltás kezdetével. Ellen White megpróbált segíteni neki: 

 Hi atalod a hi atkozol, i t a Ge e ál Ko fe e ia el öke, i tha ez igazol á eljá ásodat… 
Semmi jogod ahhoz, hogy megsértsed hittestvéreid érzéseit. Úgy beszélsz róluk, amit nem 

sze tesíthetek… Jo es és Waggo e  test é eket zöldfülűek ek e ezted… . le él. .  

 Felesége betegsége miatt, 1888 után néhány évvel nyugállományba vonult, egy magányos 

flo idai fa a. Késő  e allotta hel tele  iselkedését és isszaté t agas felelősségű állásá a. Az 
Úr elfogadta további munkálkodását, ahogy U iah S ith eseté e  is. De a késői eső és a ha gos 
kiáltás hi detésé ek a a  alkal a i dkettőjük szá á a égé é ese  el eszett. 

 Mi dez szá al as példája a ak, hog  e t Butle  elle szegülése égül főhatal at A.T. 
Jones kifejezése). Az 1903-as Generál Konferenciai Bulletinben található. Azon az ülésen Jones és 

Waggoner a kisebbség oldalán állt, akik lelkiismereti kényszert éreztek arra, hogy szembeszálljanak az 

1901-es alkotmány-módosítással. Nézetük szerint az 1903-as revízió visszalépés volt az 1901-es 

efo á iós el ekhez képest. Aká  igazuk olt, aká  e  e egg őződésüket illetőe  i s 
ódu k a  itt eldö te i, de az iztos, hog  egg őződésükhöz ige  ko ol a  agaszkodtak. Ahog  

a „vita” elhúzódott, külö öző „hangok” azt követelték, hogy „Butler testvér” beszéljen. 

 Hétszer talált módot arra, hogy elmondja: mennyire szereti drága testvéreit, Jones-t és 

Waggoner-t, de a Bulletin azt is bemutatja, hogy Butler elkezdte Jones és Waggoner álláspontját 

helytelen megvilágításban bemutatni indulatos szóbeli protestálásuk alapján. Majd pedig nyilvánosan 

e etségessé tette őket -164. old.). 

 Ezen az ülésszakon az is elhangzott, hogy „Isten népének kizárólag Isten alá kell tartoznia, 

eg edül Őalá. Eg  Pászto  a  és Néki sak eg  ája, és hog  elsősorban a bizottságnak kell Jézus 

Krisztushoz tartoznia és Krisztust szolgálnia, a másikat pedig békén kell hagyni, hadd prédikálja az 

evangéliumot, amit Krisztus ad. Butler testvér ezt úgy magyarázta félre, mint ami mindenféle szeretet 

eltörlését pártolná, majd álláspontjukat igaztalanul összehasonlította a fanatikus anarchistákéval, 

akik ellen már a pioníroknak is harcolniuk kellett: 

 Ezek a d ága test é ek e  is e ik a ehézségeket, a el ekkel a sze ezet egléte előtt 
kellett egküzde ü k… 
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 Nos, úg  tű ik, hogyha néhány dolgot úgy csinálnak, ahogy néhány jó atyafi mondta – 

ug a ol a  sze ezetle séget idéz elő, - ha teljesen végrehajtják – mint amilyennel mi indultunk 

kezdetben. Semmi olyat nem akarok mondani, ami sérti Jones testvér érzelmeit, mert nagyon 

szeretem Jones testvért (GCB. 1903. 146-163. old.). 

 Az 1901-es ülésszakon Ellen White hangsúlyozottan figyelmeztetett a „so ai k a  fellelhető 
királyi hatalom ellen, ami arra törekszik, hogy a munkának ezt, vagy azt az ágát uralja” (GCB. 1901. 

25-26. old.). Ez volt az oka annak, hogy éveken keresztül újjászervezésre szólított fel. A munkások 

megszorítására irányuló tendencia Butler testvér elnökségének figyelemreméltó jellegzetessége volt” 

(v.ö. BT. préd. 297-300. old.) Ez különösen 1886 és 1888 között volt igen hangsúlyos. Ellen White 

Butlerhez intézett dorgáló levelei ma már jól ismertek. 1903-ban azt mondta: „A korábbiakban Battle 

Creek-ben tartott Generál Konferencián megnyilatkozó királyi hatalom nem állandósult (BT. 8. kötet, 

233. old.). Butler testvér nyilvánosan ellene mondott ezeknek az állításoknak és tagadta, hogy valaha 

is lehetőség ílott ol a á i e ű „királyi hatalom” megnyilatkozására a Generál Konferencia 

elnökségében: 

 Megbocsátasz a régi kezek egyikének, aki oly sok évig a munkában volt, aki 13 évig töltötte be 

a Generál Konferencia elnöki tisztét, azért, mert azt mondta, hogy nem lát semmit abból a királyi 

hatalomból, ami megnyilatkozott: Nem hittem, hogy mindez lehetséges. 13 ülésszakon át 

fe ta totta … Ige  szo o ú le ék, ha hi é , hog  olt ala i efféle… Bá   é e  át ta totta  
fenn hivatalomat, sohasem kaptam dorgálást ilyen dolgok miatt, amennyire vissza tudok emlékezni 

(GCB. 1903. 163. old.). 

 Mi emberek, hajlamosak vagyunk arra, hogy elfelejtsünk dolgokat! J.N. Loughborough 

test é , eg  Butle  test é t tá ogató eszédet ta tott. Ő is eg etőe  szólt Jo es és Waggo e  
kise séget kép iselő egg őződésé ől. 

 Valójában nem álltak szembe 1903-ban elfoglalt álláspontjukkal a szervezetre vonatkozó igazi 

alapelvekkel, bár talán tettek é i élzást a a az állapot a, a i e a i késői . századu k a  
jöttü k á, a iko  ol a  ehéz a izottságok a  fé fiak ak és ők ek eg edül kiáll i K isztusé t, 
elle áll i az e ős felül ől jö ő o ás ak és a lefokozástól aló félele ek: 

 De a bizottságok elgo dolása i de ekelőtt a K isztus ak aló alá e deltség e  
megnyilvánuló engedelmesség, az Úr buzgó keresése volt, valamint emlékezés arra, hogy mindnyájan 

testvérek vagyunk – os, úg  tű ik i dez, ala i külö ös ok ál fog a egijesztette Butle t és 

Loughborough-t, mert Loughborough hozzátette: 

 Azt mondják ezek a testvérek, hogy nem áll szándékukban a szervezet lerombolása. Nem is 

go dolok e e, e  hisze , hog  e e go doltak, de i dezek elle é e úg  tű ik, eljutottak oda, 
ahol egyáltalán nem lesznek szervezetek, vagy egyházi rendeletek. Azt mondták, mindezek ellenére 

azt állították az első idő e , hog  i d ája  test é ek ag u k. Ha az U at ke essük, ezet i fog 
minket (164. old.). 

 Ez volt a hátukba mártott kés? Jones-nak és Waggoner-nek meg lehet bocsátani, ha így 

érezték. Jones ennél a témánál elég patetikusan szólásra emelkedett, hogy kéréssel forduljon a 

delegátusokhoz. Talán jelzi a sebet, ami talán soha nem is gyógyult be: 

 Szeretnék egy kéréssel fordulni minden delegátushoz, egész népünkhöz, azokhoz, akik 

olvassák a Bulletin-t. Amikor ezek a beszédek nyomtatásban megjelennek, kérlek benneteket, 

nézzétek meg Waggoner testvérét, P.T. Magan testvérét, majd az enyémet, és olvassátok át 
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gondosan, és ha találtok valami olyat azok valamelyikében, ami valamilyen módon, bármikor is bántja 

a sze ezetet, e éle  egjeg zitek és elkülditek eke , hog  ű á atot ta thassu k iatta 
(u.o.). 

 Jo es felszólalása egállt akko , és a is egáll. Ő és Waggo e  a K isztus és a Sze t Lélek 
iránti meghódolás a, e gedel esség e szólított fel, a i ől azt élték, hog  az -as üzenettel is 

összha g a  a , ol a  eghódolás a és alá e delés e, a i lehető é teszi az Ú  ű é ek 
befejezését ezen a földön. Nem szálltak szembe a szervezettel, de amit látni akartak, az a Krisztusnak 

alárendelt szervezet volt, ami az evangéliumi megbízatás befejezését szolgálja. Azt akarták, hogy 

Krisztust ismerjék el az egyház Fejének szervezete irányításában is. 

 Fél eé tették és ha is szí e  tü tették fel őket. Butle é olt az utolsó szó. 

„Diadalmaskodott”, hog  Elle  White kifejezését hasz áljuk. Vala i a a késztette őt és 
Loughborough-t, hogy figyelmen kívül hagyják protestálásukat, a becsületességre vonatkozó 

kérelmüket pedig elutasították. Mi adhat magyarázatot minderre, ha figyelmen kívül hagyjuk a 15 

éven át lappangó neheztelést? 

 Jones és Waggoner 1903-as egalázó e esége, i de  izo al égső e e i 
megkeseredésük kezdete volt. „Drága Jones és Waggoner testvérek” nem lennének emberek, ha nem 

éreznék, hogy 15 éven át ta tó á tal azás utá  elegük a . Ők e  é ezhettek fájdal at? 

 Ké lelésük, hog  i de ekelőtt K isztus ak e deljék alá, szá ják oda agukat, essze 
felette áll az emberi irányításnak behódoló szolgai engedelmességnek, Ellen White gyakori 

felhívásaival és a Szentírással is összhangban volt. Ezt azonban csak akkor lehet tökéletesen 

eg alósíta i, ha a Sze t Lélek eg ö tetű, szí es fogadtatás a talál a közösség e , közöttü k. 

 Butle  test é  to á a is fe ta tott, szí éli agata tása lelepleződik eg  é el késő i, D . 
Kellogg-hoz i tézett le elé ől. Világossá teszi, hog  sohase  á ta eg -as vakságát. Még 

mindig Waggonert kell kárhoztassa, okolja a rosszért, ami az okot kiváltotta, és bukását áldásnak 

tekinti: 

 Pontosan ugyanazon a véleményen vagyok, amit mindig is vallottam, amióta csak a Bibliát 

ta ul á ozo . A késő i a atás, a i azutá  kö etkezett e, hog  hi atalo at elhag ta  i t 
G.K. el ök , alahog a  átalakította a dolgokat. Ezek e  a áltoztatások a  a ezető szelle  
Waggoner testvér volt. Úg  tű t, p édikáto ól dokto á alakította át agát. A i lehet, hog  eki is, 
meg a többieknek is jobb. Kívánom neki, hogy mindenben így legyen! (Levél, 1904. szept. 9.). 

 Az e e  a a kí á si, hog  eg  il e , e e az idő e é kezett le él hog a  tudott volna 

Kellogg-nak segíteni! 

 Vannak olyanok is, akik azzal vádolják Jones-t, hogy megkívánta a Generál Konferencia elnöki 

hivatalát. Lehet, hogy igaz, de az is lehet, hogy nem. A mennyei könyvek a szívbéli indítékokat jobban 

fel tudják jegyezni, mint ahogy mi, akik a múlt borongós árnyait csak korlátozott képességeinkkel 

tudjuk é zékel i. Jo  ítélőképessége egg őzte őt a ól, hog  e  alkal as az ad i iszt atí  
irányításra, sem a Review and Herald kiadói posztjára. „Mennyei megbízatása egy különleges 

munkára korlátozódott: a hangos kiáltás evangéliumát kellett hirdetnie az egyháznak és a világnak. Ez 

elég tennivaló bárkinek. Amikor ez a küldetés kudarcot vallott, elvesztette a szentek türelmét. 
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Az 1888-as üzenet és Kellogg tragédiája 

 

 Ellen White arról tudósít, hogy Dr. Kellogg igazán megtért a Minneapolisi Generál 

Ko fe e iá  GCB. . . old. . Jelle é e és ko ol , őszi te odaadásá a o atkozó elis e ése 
igen nagyszámú. Itt olvashatjuk a legutóbbiak egyikét: 

 A sikereket Isten adta Dr. Kellogg-nak… Iste  e  hag ja jó á azok e őfeszítéseit, akik 
ol a i a eg ehezítik D . Kellogg u káját, a e i e sak lehet… Akik el etették az eü. 
reformra áradó világosságot), az Istent utasították vissza. Egyik, másik, akik jobban tudták, azt 

állították, hogy mindez Dr. Kelloggtól származik, és háborút indítottak ellene. Ez rossz befolyást 

gyakorolt a doktorra. Az ingerlékenység és megtorlás öltönyét öltötte magára (GCB. 1903. 86. old.). 

 Egy Butlerhez, a Generál Konferencia elnökéhez intézett levél jelzi, hogy Kellogg végleges 

hitehagyása „nagymértékben” a i felelősségü k. Biztos, hog  Iste  aka ata e  ez olt: 

 Néha kitű ik, hog  test é ei ket a D . Kelloggal aló eljá ást teki t e, e  K isztus ihlette. 
Tudom, hogy a doktorra vonatkozó meglátásaitok nem helyesek. Iránta tanúsított magatartásotok 

e  iseli agá  Iste  jó áhag ását… Ol a  eljá ást fol tattok elle e, a i g e gíti hittest é ei e 
vetett bizalmát, és így hittestvérei majd nem tudnak segíteni rajta, amikor és ahol szüksége lesz 

segítségük e… 

 Dr. Kellogg olyan munkát végzett, amit közülünk senkinek sem lett volna képessége 

megtenni, - tudom. Szüksége volt atyafiainak együttérzésére, támogatására és bizalmára. Olyan 

ódo  kellett ol a eljá iuk, a i el e te és egő izte ol a izal át… Á  ehel ett a 

gyanúsítgatás és kritizálás lelkülete érvényesült. 

 Ha a dokto  kötelessége teljesítése köz e  all kuda ot és égül égis g őzedel eskedik, 
azok a testvérek, akik elmulasztották, hogy bölcsesség és megkülönböztetni tudás hiányában 

segítsenek a férfiú ak akko  és ott, ahol segítségük e szüksége olt, ag é ték e  felelősek 
lesz ek… A test é i eg üttléteke  igazá  é zékelhették, hog  a dokto t Iste  hasz álja fel, hog  
elvégezze azt a munkát, amelynek elvégzésére senki más nem nyert képesítést. De amikor a kárára 

tö té ő eszá olók e ős á adatá al találkoztak sze e, összeza a odtak, ta á stala okká lettek. 
Ezeket a eszá olókat ész e  elfogadták és úg  dö töttek, hog  D . Kellogg i de  alószí űség 
sze i t aló a  kép utató és e stele … Vajo  hog a  érezte magát a doktor, amikor gyanakvással 

teki tget ek á? ... E ek i dig íg  kell le ie? … K isztus lefizette a eg áltás á át az ő lelkéé t is, 
de az ö dög i de  tőle telhetőt egtesz, hog  le o olja lelkét. Közülü k se ki se segítse  eki 
ebben a munkájában (1888. B-21-es levél). 

 Azok, akik a munka szívénél voltak, oly módon kényeztették saját kívánságaikat, hogy Istent 

g alázták eg. D . Kellogg e  ta tott ki az egészségüg i efo  ű é e … Ol a  u kát állalt, 
a it ők e  égeztek. 

 A munkája i á t eg ilatkozó í álgatás lelkülete kezdettől fog a igazságtala  olt és 
munkáját megnehezítette. A tény az, hogy a prédikátorok csak igen lassan váltak egészségügyi 

reformerekké. Ez volt az oka annak, hogy elvesztette bizalmát irántuk (13. kézirat, 1901. Napló, 1898. 

január). 
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 1888 „mannáját” elvetették, visszautasították, és most a „manna” elkezdte tenni azt, amit a 

régi manna is tette Izraelben, amikor nem ették meg frissen. Megromlott, tönkrement. Az igen magas 

tápé tékű étel g o sa a  eg o lott, i t a tápe ejétől egfosztott eledel. Há o , é tel es, 
tehetséges e e t eszítettü k el, akik eg ko  izo ságát adták a ak, hog  aló a  a e től 
rendelt eszközök. A megromlott manna kellemetlenné vált ahhoz, hogy foglalkozzanak vele, a 

történet maga pedig igen szomorú. 

 

Végkövetkeztetés 

 

 Az utolsó szavak, amelyeket Waggoner írt le 1916. május 28.-án bekövetkezett hírtelen halála 

előtt, ezek a M.C. Wil o -hoz i tézett le él efejező o datai: „Ne  o o  kétség e, sőt igazá  
elismerem a testvérek ige  ag  jóságát a g ülekezet e . Hitszegő le ék Iste  i á t, ha e  
ismerném el azt a világosságot, amit Isten nekem adott. Sohasem tudtam megérteni, miért nekem 

adatott, hacsak nem azon az alapon, hogy ajándékait nem érdem, hanem a szükséglet szerint adja.” 

 Akár üdvösséget nyer, akár elvész, ezt kitalálni nem a mi dolgunk. De ha ezek voltak utolsó 

go dolatai és Iste  az Ő égtele  öl sességé e  és i gal á a  talál ala i ódot a a, hog  
üd özítse őt, izo os, hog  Waggo e  é de tele ek, éltatla ak fogja vallani magát. 

 Közülünk bárki vélekedhet magáról másképpen? 

 Jo es i toku k a  lé ő, halála előtt í t utolsó le elei ek eg ike a h. . ad e tista üze et és 
Ellen White szolgálatába vetett teljes bizalom alázatos lelkületét tükrözi (1912. máj. 12.). A ő é , aki 
Battle Creek-ben utolsó betegsége során gondozta, személyesen mondta el, hogy Jones úgy halt meg, 

mint egy igazi keresztény. 

 Teljes hithűségük ideje alatti üze etük egfelelő ódo  ki itelezett, hiteles új a o ása – 

a it teljes szí ű jó áhagyással bocsátottak ki – ajd go doskodik a tiszta e a géliu  felüdítő 
sze léleté ől e e zedék szá á a. Miutá  a tö edékeket összeg űjtöttük, hog  a ól, a i 
megmaradt, semmi se vesszen el, bizalommal odajárulhatnak a kegyelem trónjához, hogy adjon 

nekünk a e e az idő e alkal as, egfelelő ke e et. 

 A il e  iztos, hog  a  eg  élő Iste , ol a  iztos, hog  ez az i ádság e  a ad álasz 
nélkül. 

 

 

11. Fejezet 

 

Az „alpha” és az „ómega” válság 
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 A pantheizmus eretnekségeként ismert rettenetes válság majdnem elborította a H.N. 

Adventista Egyházat az 1900-as évek elején. Ellen White a „csábító lelkek és ördögi tantételek alfájá”-

nak nevezi. Lehet, hogy az „alfa” csalás összefüggésben volt az 1888-as világosság elvetésével? 

 Egyenes arányban azzal, ahogy az igazi világosságot nem voltak képesek megérteni, és félre is 

értették, - a hamis világosság vette át a helyét. Már 1888- a  elha gzott, hog  a elül ől tá adó 
hitehag ás ö tudatla  e  tudatos , szö e é ese  fi o  lesz és alószí ű, hog  széles kö en 

elte jed, ielőtt é zékel i tud á k. 

A ilágosság isszautasítását kö ető té el gés ek ez az el e a tö té ele  eg ik 
eg áltozhatatla  tö é e. Jézus azt o dta a zsidó ezetők ek: „Az én Atyám nevében 

jövök és mégsem fogadtatok be engem, ha valaki majd a saját nevében jön, azt majd 

befogadjátok” (Ján 5,43). Nagy szükségünk van arra, hogy a maga teljes valóságában 

megértsük az 1888-at kö ető ko szakot, hog  felis e jük a ak salfa sillogását, a i az igaz 
világosság helyét átvette. 

 A prédikátori kar az 1888-as időszak a  egsze telődött, késő éjszakáig te éke kedő, a 
szűkölködést is el iselő jó e e ek ől állt. Bá  az igazságot őszi té  allották, alahog  égis 
fig el e  kí ül hag ták, ag  elutasították alódi i oltát. A i Iste  ű é e  tö té t, az az egyik 

leg eglepő  fejle é . 

 A test é ek őszi te ódo  e  oltak tudatá a  a ak a szí éli agata tás ak, a i e e az 
eg ház a alaha is á ag ogó legdi sőségese  igazság elle i sze tségtele  eg ilatkozás a sa kallt. 
Természetüket tekintve pedig ők se  oltak ossza ak, i t i. Eg  test ag u k elük. 

 E ől pedig az kö etkezik, hog  a ha gos kiáltás el etésé ek ű e addig e  g őzhető le 
igazán, amíg azok a láthatatlan motívumok, amelyek éppen úgy jelen vannak mindnyájunk szívében, 

le nem lepleződ ek és tudo ásu k a e  jut ak. Ez a u ka i de  izo al a sze tél  
egtisztításá ak ű é e ta tozik. A it e  hittü k el száz é el ezelőtt, ost kell egta uljuk, 

hogyan keresztezzük saját elgondolásunk csalóka ösvényét. Történelmünk azoknak az Iste től e delt 
elveknek védelmi rendszerként való kiépítése, amelyek arra hivatottak, hogy Krisztussal 

megbékéltessenek bennünket. 

 

Az 1900-as évek első évtizedé ek „alfa” története szemlélteti ezt az elvet 

 

 Az Ú  e  e őszakolhatja ki, és e  is aka ja kie őszakol i, félele el se  aka ja 
kiké sze íte i azt, a i sak a sze etet útjá  é hető el. I e  szá azik a ke ülő utu k so á  
tapasztalt hosszútű és. Mi ást tehet e azo  kí ül, hog  kiá á dulásu k a á . Tü el es 

öl sessége égül g őz i fog, e t a szeretet bölcsessége igazán isteni stratégia. 1888 történelmének 

megértése, megismerése hatalmas örömhír! Akár 1844-ben, akár 1888-ban történt, az igazság 

elvetése a csalódásnak, kiábrándultságnak való kiszolgáltatottságot munkálja. Itt látjuk azt, hogyan 

űködik az el , a iko  az első ad e tisták közül éhá a  el etették a sze tél  igazságá ak 
megnövekedett világosságát. 
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 Látta , hog  ilágosság á adt az At á ól a Fiú a, s a Fiú ól a ki ál iszék előtt álló ép e. De 
csak kevesen fogadták el ezt a nagy világosságot. Sokan kiléptek alóla és azonnal ellene állottak, 

ások go dtala ok oltak, e  üg eltek á és íg  eltá ozott tőlük… 

 Azok, akik Jézussal eg ütt fele elkedtek, a iko  felkelt a t ó ól… hit e  a sze tek sze tjé e 
kö ették őt és íg  i ádkoztak: „Atyánk add nékünk Lelkedet!...” 

 Most ama csapat felé fordultam, amelyik a királyiszék elé borult, akik még mindig nem 

tudták, hogy Jézus eltávozott. Úgy látszott, mintha Sátán állt volna a királyiszék mellett, s azzal 

p ó álkozott, hog  Iste  ű ét u kálja. Látta  őket, a i t felteki t e a t ó a, íg  i ádkoztak: 
„Atyánk add nékünk Lelkedet!” Sátán erre rájuk lehelte, árasztotta szentségtelen befolyását, 

leheleté e  sok ilágosság és e ő olt, de hiá zott előle a i de t egédesítő sze etet, ö ö  és 
békesség… Sátá  élja az olt, hog  té el ítse , eg saljo , isszahúzza, isszata tsa Iste  
gyermekeit (Korai írások, 55. 56. old.). 

 A menny-küldötte ilágosság el etését kö ető salódás ak, eg salatás ak és 
kiá á dultság ak ug a ez az el e űködött  után is. A válságról szólva, 1889-ben Ellen White 

ezt írta: „Soha ne várjuk, hogy amikor az Úr világosságot ad népének, az ellenség nyugodtan 

félrehúzódjék, és ne igyekezzék megakadályozni a fény elfogadását” (BT. 5. kötet. 728. old.). 

 Sokan akadnak majd – i t a égi idők e  – akik a hagyományokhoz ragaszkodnak és 

fogal uk se  lesz a ól, hog  kit i ád ak… Kétség e o hatatla , hog  akad ak közöttü k ol a ok, 
akik eltá olodtak az élő Iste től és e e ekhez fo dultak, e e i öl sességgel se élték fel az 
istenit. 

 Isten fel fogja rázni népét, s ha más nem használ, hát szakadásokat enged meg közöttük, ami 

majd kirostálja a búzát a polyva közül (u.o. 707. old.). 

 A minneapolisi ülésszakon azt állították, hogy mivel Krisztus hadvezérsége alatt nem 

haladtu k előre, így anélkül, hogy felismernénk, - Sátán vezetésének leszünk kitéve: 

 Iste  issza fogja o i Lelkét, ha igazságát e  fogadják el… Sze et é , ha lát ád és 
é ez éd, hog  ha e  haladsz elő e, e  fejlődsz, isszafejlődsz és le a adsz, és Sátá  ajd tudni 

fogja, hog a  fogjo  hozzá, hog a  fo dítsa hasz á a, hog a  sapja e az e e i é tel et… A sata 
itt zajlik előttü k . kézi at, . Olso . . . old. . 

 Ismét Minneapolisról szólva Ellen White a kiválás folyamatát vázolja: 

 Nos, jelenleg Isten azt te ezi, hog  új, f iss ösztö zést adjo  ű é ek. Sátá  látja ezt és a a 
az elhatá ozás a jut, hog  hát áltat i fogja…, hog  az eg ház ak szá t eledelt eszél es ek teki tsék, 
és ne adják a gyülekezeteknek. Ha megengedik az eszmék közötti árnyalatnyi különbséget, hogy 

megzavarja a hitet, hitehagyást okozzon, viszályt keltsen, megrontsa az egységet és mindezt azért 

tudja megtenni, mert nem tudják, mit jelent önmagukkal küzdelmet vívni (13. kézirat, 1889.). 

 Az ellenség felismerte, hogy sokak 1888-as világosság elle i eg ilatkozásá a  a g őzele  
elnyerésének legjobb esélyét ragadhatja meg: 

 Isten és ember ellensége nem akarja, hogy ezt az igazságot világosan képviseljék, mert tudja, 

hog ha a ép teljese  elfogadja, az ő e eje egtö ik… K isztus  fig elmeztetett minket, hogy 

ő izkedjü k a ha is ta tételektől… Sok ha is ta tételt tá ak ajd elé k a Bi lia ta á saké t… Iste  
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értelmessé tenne minket és megismertetné velünk azokat a figyelmeztetéseket, amelyeket népének 

adott, hogy senki se találtasson a csaló oldalán a küszöbön álló válság idején (RH. 1889. szept. 3.). 

 Azok esetében, akiknek nagy világosságuk volt, de nem jártak abban, a megvetett világosság 

sötétséggé válik (BT. préd. 163. old.). 

 Mivel az 1888-ban érkezett világosság a harmadik angyal üzenetének valósága volt, az 

elle ség szá á a ez azt jele tette, hog  eg kell agadja a lehetőséget, hog  összekuszálja az e e az 
igazságra vonatkozó felfogásukat: 

 Sátá  ost ehízelgő, egté esztő, salá d hatal á ak teljességé el u kálkodik, hog  az 
e e eket elté ítse a ha adik a g al üze eté ek u kájától, a it hatal as e ő el kelle e 
kép isel i… Meste i e ő el azo  u kálkodik, hog  eg észt fa atiz ust hozzo  so ai k közé, 
másrészt pedig hideg formalizmust igyekszik becsempészni, hogy a lelkek aratásá a g űjtse őket. Itt 
az ideje, hog  szü tele ül ő ködjü k és az elő e o ulás legkise  útját is elto laszoljuk, a it Sátá  
közöttünk munkál. 

 Néhá a  e  egfelelő ódo  alkal azzák a hit általi egigazulás ta tételét Külö leges 
bizonyságtételek, A- sorozat, 1. szám. 63. 64. old. 1890). 

 Ha e  já ja át iste i e ő Iste  épé ek tapasztalatát, ha is teó iák és té es esz ék ejtik 
foglyul az értelmet (RH. 1889. szept.3.). 

 A.G. Daniells 1926-ban felismerte, hogy a figyelmeztetés igazolást nyert, felismerte, hogy ez a 

prófécia már beteljesedett: 

 Iste  épe szá al as é tékig e  élt azzal a lehetőségé el, hog  iste i e őt ig e  
tapasztalatá a, a egjö e dölt kö etkez é  íg  aztá  látható á ált… Ha is teó iák és té es 
eszmék ejtették foglyul az értelmet (COR, 89. old.). 

 Elle  White ko ol a  aggódott. A ha gos kiáltás ideje izgal as időszak, de eg e  
veszedelmes is. Szavai szerint az 1888 utáni válság új korszakot jelzett: 

 Ettől kezd e álla dó küzdele e  lesz észü k… Ezek a sze tí ási sza ak tá ul ak fel előtte : 
„Ti magatok közül is támadnak emberek, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat maguk 

után vonják.” Iste  épe között ez iztosa  látható lesz…. 

 Lesz ek ol a ok is, akik összeté esztik a ilágosságot a sötétséggel és a tetszetős tévelygést 

igazság ak e ezik, a fa to okat a alósággal, a alóságot a fa to okkal té esztik össze… 
Csapdák a es ek, té el gések e o olód ak, a el eket Sátá  készített elő, i t ejtett hálókat, 
hogy elgáncsolja azok lábait, akik azt képzelik, hogy járhatnak a saját bölcsességük szerint, Krisztus 

külö leges keg el e élkül… Az e e ek az eg ik té el gést a ásik utá  fogadják el, egésze  addig, 
a íg é zékeik el e  to pul ak és eg e  fe tőződ ek . kézi at, . E . . . old. . 

 Isten még az egyházban is megengedte, hogy emberek így tegyék próbára saját 

öl sességüket… A iko  hitetle  ta ítók léptek fel a ép között, g e geség kö ette és úg  látszott, 
hogy Isten népének hite elapad, de Isten felkelt és megtisztította a terepet és a kipróbált igazak 

felemeltettek. 

 Va ak alkal ak, a iko  hitehag ás lép so ai k közé, a iko  a keg esség eltű ik azok 
szí é ől, akik ek az iste i Vezető el lépést kellett ol a ta ta iuk… De Iste  elküldi a Vigasztalót, 
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i t a ű  egítélőjét, hog  épe fig el ét felhívja és figyelmeztesse hitehagyására és 

elpá tolásuké t egdo gálja őket RH. . de . . . 

 A ke ülő út ége ö ö hí . Állapotá ak igazi kié tékeléséhez segíti az eg házat, alódi 
ű á athoz, ol a  tapasztalathoz, a i a tö té ele  ala e i ko szakát tekintve a 

leg ag sze ű  lesz: 

 A H.N. Adventista Egyháznak a szentély mérlegén kell megmérettetnie. Ha az adományozott 

áldások e  képesítették a a eddig, hog  a á ízott u kát égezze, kihi detik felőle az ítéletet: 
„Kö ű ek találtatott!” 

 Ha a gyülekezet eltű i, hog  saját étkei e jesszék, ha e  ta t ű á atot és eg e  té , 
e i fog tettei ek g ü öl sé ől, íg sak eg e  utálja agát. A iko  elle áll a go osz ak és a 
jót álasztja, a iko  ajd Iste t ke esi teljes alázattal… eg fog g óg ul i. Amikor majd Isten adta 

eg sze űség e  és tisztaság a  jele ik eg, elkülö ül a ilági o odal aktól, - mindez azt mutatja, 

hogy az igazság valóban szabaddá tette. Akkor a gyülekezet tagjai valóban Isten választottai lesznek, 

az Ő kép iselői. 

 Amikor a refo á ió kezdetét eszi, az i ádság lelkülete tett e sa kall i de  hí őt, a 
g ülekezetek ől pedig eltű ik a iszál  és a küzdele  lelkülete… és i de  összha g a  lesz K isztus 
gondolkodásmódjával (BT. 8. kötet. 250-251. old.). 

 Elhajlott lelkesedők ki o atokat idéz ek e ől a szakasz ól eg  a a i á uló e őfeszítés e , 
hog  igazolják: az Ú  el etette az eg házat. A egfelelő szö egösszefüggés e  Elle  White itt a 
felekezeti ű á at tapasztalatá ól jö e döl. 

 

Az „egész egyház” az „egész egyház” ellen 

 

 Néhány ihletett megfogalmazás világosan kimondja, hogy az „egész egyház” sohasem tart 

ű á atot és soha e  fog eg ütt űköd i K isztussal. Elhajlott ujtogatók idézik ezeket. De ás 
állítások éppe  az elle kezőjét o dják. Elle  White elle t o dás a ke e edik önmagával? 

A szö egösszefüggés feloldja a látszólagos elle t o dást. Mielőtt a ostálás egtö té ik, az „egész 

egyház” nem újul meg. A rostálás után az „egész egyház” csatasorba áll. 

 Vessünk egy pillantást mindkét mondat-csoportra: 

 Reménykedünk abban, hogy meglátjuk a megújult egyházat? 

Az az idő sohase  jö  el. Va ak ol a  sze él ek az eg ház a , akik e  té tek eg, és akik e  
egyesülnek buzgó diadalmas imában. A munkába egyénenként kell belekapcsolódnunk (Válogatott 

üzenetek, 122. old. 1887.). 

 Röviddel azután, hogy ezt kijelentette, az 1888-as üzenet új látást, új reménységet hozott. 

Most sokkal pozitívabb hangnemben beszél. Az új üzenet felbátorította Ellen White-t: 
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 A iko  a késői eső kiá ad, az eg ház – munkája érdekében – hatalommal ruháztatik fel, de az 

egyház, mint egész, soha nem nyeri el addig, amíg tagjai nem vetik ki magukból az irigységet, a 

gonosz feltételezéseket és a gonosz beszédet (RH. 1896. okt. 6.). 

 A iko  az eg ház felé ed… tagjai a lélek ajúdását élik át azoké t, akik e  is e ik Iste t… 
Iste  u kálkod i fog a egsze telt, ö egtagadó g ülekezettel és di ső, látható ódo  ki o sátja 
Lelkét… 

 A iko  Iste  épe el e i ezt a Lelket, e ő á ad ki előlük Válogatott üze etek, . kötet, . 
117. 1898.). 

 Ha a gyülekezet letö li e é ől a lustaság és ha agság sze ehá ásait, az Ú  Lelke ajd 
keg ese  eg ilatkozik… Az Ú  di sősége fogja e ag og i a földet… 

A e  a g alai égóta á ják, hog  az e e i eszközök, a g ülekezet tagjai eg ütt űködje ek 
elük az el égze dő u kában (BT. 9. kötet. 46. 47. old.). 

 Éjjeli láto ás a  Iste  épe hatal as egújulási ozgal á ak képe o ult el előtte … Az 
igazi egté és lelkülete ilatkozott eg… Mi tha e ei efol ás ag ogta ol a e a földet… 

 Néhányan mégsem akartak megtérni. Ezek a pé zsó á ak elkülö ültek a hí ek közösségétől 
(BT. 9. kötet, 126. old.). 

 A Szent Léleknek meg kell nyilvánulnia és át kell járnia az egész gyülekezetet, hogy 

egtisztítsa és eg efo assza a szí eket… 

 Iste ek az a szá déka, hog  épé e  egdi sőítse Magát a ilág előtt BT. . kötet, . . 
old.). 

 A ű á at és efo á ió idejé ől szól a – a iko  el e ik a késői esőt – az Úr szolgája azt 

jövendöli: 

 Isten félelme, jóságának, szentségének érzése árad majd minden megnyilatkozásból. A 

szeretet és békesség légköre járja át az összes ágazatot. Minden kimondott szó, minden véghezvitt 

selekedet ol a  efol ást á aszt ajd, a i egfelel a e  efol ásá ak…Ekko  a ű 
szilá dsággal és kettős e ő el le dül elő e… A földet Iste  di sősége ag ogja e és az lesz 

osztál észük, hog  a i U u k és Meg áltó k hatalo al és di sőséggel tö té ő közeli 
isszaté ésé ől ta úskodju k MM. . . . . 

 A cél elérése érdekében meg kell értenünk saját történelmünket. „Semmi félnivalónk nincs a 

jö őt illetőe , sak ha elfelejtkezünk az útról, amelyen az Úr eddig is vezetett minket, és az elmúlt 

történelmünk során adott tanításáról” (LS. 196.). A szívében becsületes látni fogja és örül: 

 Ta tózkodju k ag  Vezető k közelé e , e t eg é ké t utat té esztü k, és sze  elől 
eszítjük az eg ház, a ilág és az eg é  felett ő ködő go d iselést. Iste  eljá ásai a  a ak él  

titkok… El eszíthetjük Iste  lá o át, kö ethetjük saját té edései ket és o dhatjuk: „A Te 

ítéleteid is e etle ek, de ha szí ü k hűséges Iste  i á t, minden világossá válik”… Má  i ad á k a 
ap, a iko  Iste  titkai feltá ul ak előttü k és útjait igaz ak is e jük el… BT. p éd. . . old. . 

 

A panteista eretnekség alapja 
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  Az 1888-as üze et középpo tjá a  eglág ult, ű á ó, tö edel es szí  állt, amelyik 

eg e süli, é tékeli K isztus ke esztjét. Ez a hit ől fakadó igazság. Á  sokak eseté e  a üszke szí  
fennhéjázása elvetette ezt az alázatosságot.  Figyeljük meg, hogy ez az 

ö elégült üszkeség az a talaj, a el e  a egté esztés késő  g öke et ereszthet. Sátán 

lege őse  kísé tései is e őtle ek izo ultak ol a. Ni s földi oka a ak, ié t kellett sújtsák az 
egyházat az „alfa” csalásai, hacsak nem az 1888-at kö ető üszkeség olt az: 

 Az utolsó napok veszélyei között vagyunk, amikor minden oldalról ilyen hangok hallatszanak 

majd: - miközben sokan elhívatottságot éreznek arra, hogy összekuszálják hitünk alapzatát, azt, ami 

ki ezetett i ket az eg házak ól és a ilág ól… 

 Az e e az idő e o atkozó igazság ige  é tékes, de azok, akik ek szí ét nem törte össze, hogy 

a Kőszikla Jézus K isztus a estek, e  látják és e  é tik: i az igazság. Azt fogadják el, a i egfelel 
elképzeléseiknek és más alapot kezdenek munkálni, mint ami lefektetett. Saját hiúságuknak és 

önbecsülésüknek hízelegnek, s azt képzelik, hogy képesek hitünk oszlopait elmozdítani és olyan 

oszlopokkal helyettesíteni, amiket kiagyaltak. (Elmshaveni röpiratok, az Egyház. 4. szám. 28. kézirat, 

1890). 

 A Minneapolisban tanúsított ellenállás meg akarta „védeni” a régi mérföldköveket. Semmi 

se  tetszik jo a  az elle ség ek, i t az, hog  ez a ép elhag ja ezeket az útjelzőket. 

 De olyan termesz-hangyaserege van, ami akkor is átveszi a munkát, amikor a dinamit-brigád 

kudarcot vallott. Régóta készen tartott, a hitehagyás atyjától származó elgondolások körmönfont 

módon aláássák igazságértelmezésünket. Ezek a termeszek nem tudták hitünk oszlopait kikezdeni, de 

ele ágták agukat hitü k e és a ha adik a g al üze eté ek supá  a külső kag lóhéját hag ták 
meg számunkra. Sátán szellemi képességeiből ag o  is kitelik, hog   utá  eg  il e  u ká al 
próbálkozzon, ahogy a panteizmus története is jelzi: 

 Az önelégültek majd úgy találtatnak, mint akik hitvallásukat tekintve Istenért munkálkodnak, 

de a valóságban a sötétség fejedelmét szolgálják. Mivel szemeiket nem kente meg a mennyei 

sze ke ő s, é tel ük eg akul, és e  lesz ek tudatá a  az elle ség á ulat a éltóa  tetszetős 
salásai ak. Látásukat elto zítja az e e i öl sességtől aló függés, a i pedig Iste  sze é e  

balgaság. (A világi irányvonal elfogadásának veszélye, 4. old. 1890.). 

  

 A ki o takozás titok a  tö té t, aho a  az  i á ti előítéletet sohase  g o lálták ki… 
és termik szentségtelen gyümölcseiket, hogy megmérgezzék az ítéletalkotást és megvakítsák az 

é tel et… Ha alapos ű allo ással kii tjátok a kese űség g öke eit, akko  ajd ilágosa  láttok az 
Isten világosságában” (BT. préd. 467. old.). De a testvérek legtöbbje esetében az „alapos 

ű allo ás” ideje eddig még sohasem érkezett el. Az ellenség éppen azt akarta, hogy a felső 
hajtásokat levágják, a gyökereket pedig érintetlenül hagyják: 

 A ilágias üg itel át eszi a felül ől szá azó igazi keg esség és öl sesség hel ét, Iste  pedig 
elveszi virágzást és áldást osztó kezét a konferenciától. Elvétetik a szövetség ládája ettől a éptől? 
Bálványokat csempésznek be? Hamis elveket és hamis elképzeléseket visznek a szentélybe? Az 

a tik isztust fogják ajd tisztel i? Az Iste től ekü k adatott igaz ta tételeket és el eket, - amelyek 
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azzá tettek bennünket, amik vagyunk – figyelmen kívül hagyják? Éppen ez az, ahová az ellenség vak 

és megszenteletlen férfiak által elvezet bennünket (29. kézirat, 1890). 

 A figyelmeztetés „crescendo”-ja 1894-ben érkezett, ami újra leleplezi Sátán ravasz 

bölcsességét: 

 Sátán angyalai létrehoznak valami olyat, amit néhányan haladó világosságnak tartanak, és új 

és csodálatos dolgoknak, s bár bizonyos vonatkozásban az üzenet igazságtartalmát az emberek 

kitalációival vegyítik össze és a tantételek helyett az emberek parancsolatait tanítják. Talán vannak 

jónak látszó, támogatható dolgok, azonban mégis szükség van arra, hogy ezeket gondosan 

áttekintsük sok-sok imádsággal, mert ezek az ellenség körmönfont csalásai, s olyan ösvényen vezetik 

a lelkeket, amelyek olyan közel állnak az igazság ösvényéhez, hogy alig lehet egkülö öztet i őket 
attól az ös é től, a el  a sze tséghez és a e e ezet. Csak a hit sze e képes é zékel i, hog  
az út elhajlik az igazi ös é től, oha szi te ész e étle ül. Első látás a talá  hatá ozotta  hel es ek 

él é k, de eg  kis idő últá  látható á lesz, hog  eg e i ká  elté  a izto ság ös é étől, attól az 
úttól, ami a szentségre és a mennybe vezet (BT. préd. 229. 1894.). 

 További elevenre tapintó megjegyzés az alábbi is: 

 Vakbuzgóság üti fel a fejét közöttünk. Csalások és megtévesztések lopakodnak be, olyan 

jellegűek, a el ek ha lehet, egté esztik a álasztottakat is. Ha feltű ő kö etkezetle ségek, 
igazságtalan kijelentések jelennek meg ezekben a megnyilatkozásokban, a nagy Tanító ajkáról 

szá azó igék e e  lesz szükség… Azé t adok vészjelzést, mert az Isten Szent Lelkének 

megvilágosító hatalma folytán láthatom azt, amit testvéreim nem érzékelnek (68. levél. 1894.). 

 A feltételezés ös é e a hit útja ellett található… Ha a u ka e  go dos, uzgó és józa , 
ha nem szilárd, mint a szikla, i de  elgo dolás előte jesztése te é … lelkek pusztul ak el. /a 
levél, 1894.). 

 Ugyanabban az évben arról ír, hogy iskoláink is belekeveredhetnek Sátán csábításainak 

hálóiba. De újra reménységének ad hangot: 

 Ne elői tézetei k elhajolhat ak a ilágiakhoz aló haso lóság i á á a. Lépés ől-lépésre 

haladhat ak a ilág felé, de ők a e é ség fogl ai és Iste  kija ítja és eg ilágosítja őket és 
visszahozza a világtól való megkülönböztetés becsületes álláspontjára (RH. 1894. jan. 9. FE. 290. old.). 

 Az Új-A gliá a  épsze ű tudo á -kereszténység szintézise már 1895-ben megingatta 

éhá  e elő ket és el etette az -as é ek pa teista e et ekségé ek épsze ű ag ait. A 
panteizmus nem tartozik bele a hármas angyali üzenetbe, se a negyedik angyal üzenetének 

kezdetébe. Az valami idegen test, amit bizonyára importálniuk kellett. 

 A ta ult, ű elt e e ekkel aló kap solatot éhá a  tö e e sülték, i t a e  
Iste é el aló közösséget. A ű elt e e ek állításait sokkal é tékese ek ta tották, i t az Isten 

Sza á a  ki ilatkoztatott leg agasa  e dű öl sességet… 

 Azok a fé fiak, akik a ilág előtt pa ádéz ak, i t a ag ság sodálatos példá ai, az e e t 
uházzák fel tisztelettel és a te észet tökéletességé ől eszél ek. Nag o  szép képet festenek, de 

mindez illúzió. Azokat, akik a Biblia tanításával ellentétes tanítást képviselnek, a nagy hitehagyó 

ezeti… Az il e  ezető el – a e ől ki etett a g allal – a föld feltételezetten nagy férfijai 

el ű ölő teó iákat alakíta ak ki, hog  az e e ek elméit elbolondítsák. (YI. 1895. febr. 7. FE. 331. 

332. old.). 
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Történelmünk sötét évtizede 

 

 A pa teista álság előestéjé  Elle  White egé ezte a felettü k to osuló aljóslatú 
eseményeket. 

 A testvériség jobbját nyújtották olyan férfiaknak, akik hamis teóriákat, téves érveléseket 

hoztak be, összekuszálták Isten népének elméjét, eltompították érzékenységüket annak megítélését 

teki t e, i alkotja a hel es el eket… A ű á at a felszólító ilágosságot elho ál osították, 
kioltották az emberi tervek és emberi elképzelések útján behozott hitetlenség és ellenállás fellegei 

között (B-19. ½. 1897.). 

 1899-ben, a Generál Konferencia üléséhez szólva Mrs. S.M. Henry is érzékelt némi veszélyt, 

„ahogy a legédesebb dolgok is akkor válnak a legártalmasabbakká, amikor megsavanyodnak, 

ugyanúgy a legnagyobb világosság és igazság ellen fordulni olyan, mint a legnagyobb sötétségbe és 

gonoszságba esni” (GCB. 1899. 174. old.). 

 Ugyanez az 1899-es ülés pilla totta eg első ek a salás t agikus példáját. Eg ik eg e sült 
és köztisztelet ek ö e dő ezető k Eu ópá ól A e ika felé ta tó útja so á , iköz e  a Dél-
Lancasterben tartandó ülésre igyekezett eljutni, a hajó fedélzetén barátságot kötött egy emberrel, aki 

azt állította, hog  ő eg  gazdag hajóskapitá . E a asz állalkozó megvallotta, hogy elfogadta a 

ha adik a g al üze etét. Vezető k őszi té  eghí ta, hog  jöjjö  el a közeli Dél-Lancaster-i ülésre. 

Norman kapitány mindent megtett, hogy sikert arasson a delegátusok és a helyi adventisták között, 

még egy fiatal hölgyet is beleértve, akinek házasságot ígért, aki ezt el is fogadta. 

 Ezen az ülésen komoly felhívással fordultak népünkhöz, hogy ajánljanak fel némi anyagi 

tá ogatást Iste  ű é e. Az -es Bulletin a száz dollárt olyan összegként említi, mint, ami a 

legmagasabb, amit eddig valaki is képes volt felajánlani. A többi felajánlás ennél lényegesen 

alacsonyabb volt, amíg Norman kapitány fel nem ajánlott ötezer dollárt, ami azokban a napokban 

csillagászati összegnek számított. A felajánlások hírtelen abbamaradtak. Miért is kellene szegény 

népünknek áldozatot hozni, amikor csodálatos új megtértünk ötvenszer többet ígért, mint, ami eddig 

a legtöbb volt, amit népünk képes volt felajánlani? Milyen elégedett kell legyen az Úr népével, ha 

il e  sodálatosa  egáldja őket il e  új, gazdag megtért emberrel, mint Norman kapitány! 

 Kiderült azonban, hogy ez az ember az ördög eszköze volt – o dta Elle  White. Eltű ik 
mennyasszonyának megtakarított pénzével együtt). De azok, akiket a gonosz egyik eszköze így 

becsapott, nem sokkal késő  egza a odtak attól a ala itől, a it Elle  White „ördögi 

tantételeknek” i ősített az „alfa” történetében. 

 A . század utolsó é tizede a sötétség és zű za a  időszaka olt ű ü k főhadiszállásá . A 
ag  külső, látszatfejlődés a lelki í séget ál ázta. Mervyn Maxwell így jellemzi az 1888-as üzenet és az 

egyház állapota közötti határozott ellentétet: 

 A vezetés, a laikus tagság, intézmények, konferenciák, misszióterületek és az egyház, mint 

egész kétség eejtőe  efo á ió a, egújulás a szo ult. Elle  White mondta) „Megdö e tő 
visszaesés történt Isten népénél. Az egyház „fagyos”. Első sze etete kihűlt. A Battle C eek-i ezetők 
hátat fo dítottak az Ú ak, sok eg háztag is isszautasította felső ségét és hel ette Baált 
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választotta. A konferenciai elnökök középko i püspökök ódjá a iselked ek… Külö ös akság 
ke ítette hatal á a a Ge e ál Ko fe e ia el ökét, ol a i a, hog  ég ő is a ilágossággal 
elle tétese  selekszik… „az egész menny felháborodott” (Mondd el a világnak! 246. 247. old.). 

 Mi ennek a lelki p o lé á ak az igazi fo ása? Visszautasították a késői eső és a ha gos 
kiáltás kezdetét. Elszalasztották a leg ag o  eszkatológikus lehetőséget, a it Iste  alaha 
felajánlott a népnek. 

 

 

 

12. Fejezet 

 

A panteista eretnekség 

 

 Ahelyett, hogy a késői eső üdítő zápo ai, a el ek ek eg  épet kell K isztus isszaté ésé e 
elkészíteniük, áldásaikkal megjelentek volna, a századfordulón a legsúlyosabb tragédiát jelentették 

be, amellyel az egyház eddig szembe kellett nézzen. Csak az Úr alázatos hírnökének személyes 

találéko sága e tette eg a Jó Hajót az elsüll edéstől, ahog  a Tita i  süll edt el éhá  é el 
késő . 

 A „jéghegy” az ad e tiz us leg essze e őkig tisztelt és eg e sült éhá  ezetője 
által támogatott szövevényes panteista eretnekség volt, akik éppe  ol a  süketek oltak a fe egető 

eszél  fig el eztető jelzései i á t, i t a al égzetű „Cunard” óceánjáró kapitánya. 

 Amikor Ellen White úgy látta, nincs senki, aki tenne valamit, ami megállítaná a Dr. Kellogg 

eretnek tanításai révén létrejött válságot, ihletett álmot kapott: 

 A te ge e  hajó há kolódott o asztó, sű ű köd e . A egfig elő hí tele  felkiáltott: 
„Jégheg  a  előttü k!” Magasan a hajó fölé tornyosulva, gigantikus jéghegy közeledett. Parancsoló 

hang hallatszott: „Ütközz össze vele!” Egy pillanat sem volt a tétovázásra. Itt volt az azonnali 

selek és ideje. A é ök teljes gőzt adott és a ko á ke ék él álló fé fi eg e ese  a jégheg ek 
kormányozta a hajót. A hajó hatalmas csattanással ütközött a jéghegynek. Félelmetes 

megrázkódtatás követte. A jéghegy apró darabokra tört és olyan robajjal zúdult a fedélzetre, mint a 

mennydörgés. Az utasokat az összeütközés ereje hevesen megrázta, de egyetlen élet sem veszett el. 

A hajó egsé ült, de e  kija íthatatla ul. Az ütközéstől isszapattant, orrától tatjáig megremegett, 

i t eg  élő te e t é , ajd elő ele dült útjá ” (Külön bizonyságtételek, E. sorozat. 2. szám. 55. 

56. old.). 

 A H.N. Adventista Egyház volt ez a hajó. A parancsoló hang Jézus bizonyságtétele. A hajó 

megsérült, de ne  kija íthatatla ul. Az összeütközés kö etkez é eké t há o , az Ú  ű é e  
te éke kedő u kás, akiket Elle  White külö ösképpe  sze etett – Jones, Waggoner és Dr. Kellogg 
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– eltávozott. Ha a jéghegyet hamarabb észrevesszük, a hajó kikerüli, az egyház elkerülhette volna ezt 

a eszteséget. A tö té et éhá  té ezője külö  fig el et é de el: 

1.) Prédikátoraink, orvosaink közül sokan nem voltak képesek arra, hogy felfogják, érzékeljék a 

panteista válság mibenlétét, amikor az rájuk tört. Ködben voltak. Panteista érzelmek voltak jelen a 

haladó teológia álasztékos jelképei e . El ű ölő szépség ette kö ül ezeket. E á o ító esz ék 
lé egileg elle állás élküli, széleskö ű tá ogatást él eztek. „Azoknak, akiket mi hitben 

egészségeseknek véltünk, kellett volna érzékel iük e ek az ö dögi tudo á ak a tetszetős, halálos 
befolyását és úgy kellett volna fújják a riadót, mint még soha (Ugyanott, E. sorozat. 7. szám. 37. old.). 

.  Talá  aga Elle  White se  is e te fel a afi ált té el gést eg fajta ítélőképesség hiá ában. 

Mindazonáltal bízott abban, hogy hittestvérei is szoros kapcsolatban lesznek a Szent Lélekkel és így 

majd képesek lesznek felismerni: 

 Ez az az idő, a iko  Sátá  egté esztő hatal át g ako olja, és e sak a fiatalok és 
tapasztalatlanok elméjére gyako ol efol ást, ha e  az é ett, és széleskö ű tapasztalattal e delkező 
fé fiak el éjé e is. Felelősségteljes pozí ió a  lé ők is ki a ak té e a ezető-váltás veszélyeinek 

(Ugyanott, E. sorozat, 2. szám. 48. old. 1904.). 

 Hallottam egy hangot, ami azt mo dta: Hol a ak az ő ök, akik Sio  falá  kelle e állja ak? 
Alszanak? Ezt az alapot a Mester építette és ellene fog állni a viharnak és a szélvésznek. Megengedik 

e ek az e e ek Kellogg , hog  ol a  ta tételeket te jessze  elő, a el ek tagadják Iste  
népének múltbeli tapasztalatait? Eljött az ideje annak, hogy határozott cselekvésre szánjuk el 

magunkat (Ugyanott, 54. old.). 

 A tö té ele  pedig a e sület jeg é e  a Sio  falá  álló felelős ő ök akságát hi áztatja, akik 
nem érzékelték jobban a veszélyt, mint egy félrevezetett orvosdoktor, aki hitehagyást és 

eretnekséget tanított.1 Élenjárunk abban, hogy kárhoztassuk, és örültünk a prófétaság ajándéka által 

véghezvitt szabadításnak. De a tanulság felháborító. Az 1888 óta újra meg újra megismételt 

figyelmeztetés sem ébresztette fel népünk többségét. 

 Így aztán a panteista válság napvilágra hozta a Minneapolis utáni hitetlenség mélyen 

g öke ező te észetét, a i a a  ilatkozott eg, hog  eg  é tizeddel késő  soka  sapdá a 

                                                           
1 Ellen White segíteni akart Kelloggnak és azt hitte, hogy lehet segíteni rajta. Az „Úr orvosa” volt és igazán 
megtért a minneapolisi együttléten – mondta Ellen White (GCB. 1903. 86. old.). Kellogg azt mondta: „Örültem 
volna, ha valami jó baráti kritikát kapok, hogy megérthessem, miel tt a könyv (Az él  templom) megjelenik 
(Levél, W.C. White-nak 1903. dec. 24.). A prédikátorok részér l megnyilatkozó ellenállás mind az 1888-as 
üzenet, mind pedig az egészség üzenete iránt elbátortalanították t (v.ö. Ellen White levele K-18, 1892 k-86/a. 
1893.). Kellogg azt mondta ifjúságáról: „Amikor felismertem az egészség elveit, olyan gyönyörűnek és 
következetesnek látszottak el ttem, hogy azonnal elfogadtam ket. Majd küzdöttem ezekért az elvekért a felettük 
folytatott vitában és nem szerettem senkit, aki ezeket az elveket nem szerette. A legrosszabb összecsapások 
közül néhány, amit az egészségügyi munka átélt, Generál Konferenciánk prédikátoraitól származott. Nagy 
megpróbáltatást jelentett segít ink részére a Szanatóriumban, akik hosszú id  óta nem kóstoltak húst. Eljutottunk 
oda, hogy rettegtünk attól, hogy Generál Konferenciát tartanak ott. Végül már odáig jutottunk, hogy már attól is 
rettegtünk, hogy prédikátort lássunk. Gyanakodtunk rájuk, mert nem tudtam, bízhatok-e bennük, vagy sem… 
Most úgy érzem, megbízhatok benned és teljes bizalommal vagyok irántad” (GCB. 1903. 83. old.) Kés bb sokat 
vesztett ebb l a bizalomból. 
 Mind az egészség reformja, mind pedig az 1888-as üzenet iránt továbbra is tanúsított közöny kett s 
gonoszságának nagyon is sok köze volt ahhoz, hogy Kellogg elbukott, eltévelyedett. Battle Creekben az üzenet 
ellen tanúsított, szívb l fakadó ellenállás okozta lelki erjedés nem gondoskodott Kellogg lelkének táplálásáról. 
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estek. Akik kitartanak amellett, hog   akságáé t egtö té t a ű á at, aligha tudják 
eg ag a áz i a késő i pa teista álságot. 

3.) Sajnos a panteizmus próbája nem lehetett a legutolsó. Az 1888 elfogadására vonatkozó ismételt 

figyelmeztetések képessé kellett volna tegyék testvéreinket arra, hogy saját maguk irányítsák 

biztonságosan a szép hajót, keresztül a veszélyes panteista vizeken. De Ellen White személyes, 

észhel zet e  tö té ő köz elépésé e olt szükség, külö e  elsüll edt ol a a hajó. 

 Ezért Sátánnak meg kellett engedni, hog  új a p ó álkozzék, de ekko  az élő eszköz tö é 
már nincs jelen. Bizonyára ez lesz a legkomolyabb próbája annak: vajon eljutottunk-e az érettség 

fokára, vagy pedig – ahogy a gyerekeknek – ekü k is szükségü k a  a e elő ő sze él es 
irányítására. Tehát megállapíthatjuk, hogy a panteista válság csak az „alfa” volt és az „ómega” 

megpróbáltatása kell kövesse. Ez pedig lehet, hogy közelebb van, mint gondoljuk: 

 Népünknek meg kell értenie hitünk és múltbeli tapasztalataink okait. Milyen szomorú, hogy 

közülünk oly sokan látszólag határtalan bizalommal viseltetnek az emberek iránt, akik olyan irányú 

esz éket te jeszte ek elő, a el ek g öke estől ki aka ják tép i últ eli tapasztalatai kat és el 
aka ják ozdíta i a égi útjelzőket. Akiket ol  kö e  fél e tud ezetni a hamis lélek, azt a 

benyomást keltik, hogy már egy ideje rossz parancsnokot követnek, oly régóta, hogy már nem is 

é zékelik, hog  elté tek a hittől, se  azt, hog  á  e  a égi alapok a építe ek…. Néhá , az utó i 
idő e  kifejezés e juttatott elképzelés, a néhány legfanatikusabb elgondolás alfája kimutatható volt. 

Olyan tanítások ezek, amelyekkel nem sokkal 1844 után kellett szembenéznünk, amelyeket olyanok 

ta ítottak, akik fo tos állásokat töltöttek e az Iste  ű é e  Southe  Wat h a , . ápr. 5.). 

 „Az élő te plo ” ezeknek a teóriáknak az alfáját tartalmazza. Tudtam, hogy röviddel ezután 

az ómega fogja követni és reszkettem népünkért. (Különleges bizonyságtételek, B. sorozat, 2. szám. 

53. old.). 

 Ne essetek csalás áldozatául! Sokan eltávoznak a hittől, hitető lelkek e és ö dögi ta tételek e 
fig el ez ek. Most e eszél  alfája előtt állu k. Az ó ega ég iasztó , félel etese  lesz. 
(Válogatott üzenetek, 1. kötet. 197. old. 1904.). 

 Az ómega fogja követni és azok esnek áldozatául, akik nem hajlandók az Isten adta 

figyelmeztetésekre odafigyelni. (Ugyanott, 200. old. – Különleges bizonyságtételek, B. sorozat, 2. 

szám. 50. old. 1904.). 

 Érdekes, hogy Ellen White egyetlen kifejezésre juttatott figyelmeztetésével sem találkozunk, 

amit E.J. Waggoner „Örömhírek” (Glad Tidings) c. könyve ellen intézett volna. 1901. ápr. 11.-én 

kifejezetten tagadta, hogy eszméi panteisztikusak lennének (GCB. 1901. 223. old.). Egy világosan 

átgondolt teológia talán megalapozhatta volna ezt az állítását. Az 1901-es Generál Konferencia 

ülése  egta tott p édiká iói ko ol ak és e őteljesek oltak. Ez utá  állt elő Elle  White azzal a 
ja aslattal, hog  hí ják eg ta íta i Be ie  Sp i gs e, saját és a diákok ja á a… Szo osa  test é i 
kapcsolatra volt szüksége az alkalmas testvérekkel, mint amit akkor tapasztalt, amikor gyakorlatilag 

egyedül volt Britanniában. 

 A Criterion (LLU) 1982. január 29.-i kiadványában Dr. Jack Provonsh azt mondja Kelloggról, 

akinek panteizmusa sokkal inkább kifejezésre jutott, mint Waggoneré: „A panteizmus szakmai 

ismeretének kifejezései szerint Kellogg nem volt panteista”. Ámbár Kellogg tévedett az Isten 

te észeté e o atkozó elgo dolásá a . Elle  White alószí űleg szi patizált Waggo e  
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e a géliu i eállítottságá al és talá  ezé t e  í álta őt. Úgy látta, hogy Kellogg abba az irányba 

halad, hogy elpusztítsa az egyház lelki alapjait. 

 Iste  p ó aké t e gedte eg ezt a álságot, hitü k egp ó álásá a és példázatké t a jö ő 
nemzedéke számára: 

 Isten megengedte a jó és gonosz összevegyítésének bemutatását az „Élő te plo ”-ban, hogy 

il á aló á teg e a e ü ket fe egető eszél t. Az ol  lele é ese  fol tatott u kát Iste  
azért engedte meg, hogy bizonyos fejlemények végbemehessenek és láthatóvá váljék: mit tehet egy 

e e … Iste  azé t e gedte eg ezt a mostani válságot, hogy megnyissa azok szemeit, akik arra 

vágyódnak, hogy megismerjék az igazságot. Meg akarja értetni népével, milyen messzire vezet az 

ellenség álbölcselete és csalása. (Ugyanott, 7. szám. 36. old.). 

 Tehát az „Élő te plo ” körül kialakult válság nem jelentheti, hogy Sátán már nem tesz 

e őfeszítéseket a a, hog  fél e ezesse , fogl ul ejtse , összeza a jo  és egté essze az ad e ti 
épet. A közöttü k lé ő, salá d, első e et ekség ől e edő eszél  ost ég i ká  jele  a , 

sokkal inká , i t azelőtt á iko . Eg  dolgot ha a  fel kell is e i: a ost kialakuló a  lé ő 
ag  hitehag ást, a i eg e ö ekszik és e ősödik és egésze  addig íg  is lesz, a íg az Ú  le e  száll 

az ég ől ag  szó al ug a ott, . . old. . 

. Az  utá i tö té ele  épsze ű, ag  g őzele ké t tö té ő e utatása é é tele ítette a 
Kellogg féle hitehag ás a  ejlő példázatot. A it Iste , i t e ü ket fe egető eszél t e gedett 
kinyilatkoztatni, hogy megértsük: milyen messzire visznek az ellenség álbölcseletei és csalásai, azt 

g őzele ké t utatták e, i t az e e i öl sesség és az Iste  el éző, jó áhag ó 
gondoskodásának bizonyságát. A tapasztalat lényegét azzal a mondással temették el, hogy az ómega 

múltbeli esemény volt és már régen elmúlt.  

 A küzdele ek két fázisa olt: Az első: a pa teista té edések, a ásodik pedig a i toklás, 
elle ő zés, u alkodás ké dése. A P ófétaság Lelke az alfa és az ó ega eg ilatkozásai ak e ezte 
ezeket. A panteizmust az ördögi tantételek alfájának hívta, míg az ómegáról azt mondta, hogy a 

leg egté esztő  jellegű ese é ek so ozata. 

 Néhá a  azt állították, hog  az ó ega kifejezés ag  jö ő eli ehézség e, ag  hitehag ás a 
utal, és hol erre, hol arra vonatkoztatták, tévesen, a felekezeti munka sokféle ágazata között…. Az 
elmúlt években e kifejezéseket úgy értelmezték, hogy az alfa a fent említett tévedéseket jelenti, az 

ó ega pedig elszakadást, lázadást jele t, a i eg házu kat a leg ége i egészségüg i i téz é étől 
fosztotta eg. Való a  egté esztő dolog volt, ahogy néhányan számítottak is rá. Végtére is csak 

néhány tagunk hagyott el minket (L.H. Christian, A lelki ajándékok kincsestára, 292. old.). 

 Ha igaz, hogy a Battle Creek-i szanatórium elvesztése az ómega volt, biztosak lehetünk abban, 

hogy az advent- ozgalo  leg ag o  egp ó áltatásai és eszél ei á  ol a  é el ezelőtt 
lezajlottak. A sátá i egté esztő kísé tések skálájá ak a -je már kimerült a messze múltban és 

se iféle előkészületet se  kell te ü k a jö ő e éz e.2 

                                                           
2 Az 1920-as évek óta számos kísérletet tettek arra, hogy ezt vagy azt az új, vagy hamis tantételt jelöljék 
ómegának. Napjainkban néhányan a reformacionista „új teológia” mozgalmában vélik felfedezni. Minden 
nemzedéknek egy egyre kifinomultabb csalással kell szembenéznie. Bizonyossággal senki sem mondhatja, hogy 
mi mégis láttuk már a sátáni csalás abc-jének a végét, a „z”-t. Talán az x vagy y állomáson lehetünk. 
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(3) Amikor majd eljön az ómega – reszketek népünkért – mondta. Ám a nagy szanatórium – Ellen 

White kifejezett rosszallása ellenére – újjáépült. Miért is reszketne népünkért, amikor látja annak 

elvesztését, ami csupán csapdává vált volna részükre, és aminek sohasem kellett volna ilyen nagy 

méretekben újjáépülnie? 

(4) Az abc- ől e ített szi oliz us az eg házo  elüli hitehag ás és zű za a  kifejlődését igé li. Az 
alfát a kö etkezőképpe  utatták e í ásai az ó ega izo á a szükségsze űe  ug a il e  
te észetű lesz : 

 Hitehagyás, helytelen elvek, ragyogó, sziporkázó eszmék, teóriák, álbölcseletek, amelyek 

aláássák az alapzatot, a hit elveit, az igazság elferdítése, a Szentírás képzeletszülte spiritualisztikus 

elképzelései, az igazságtalanság hiszékenysége, a viszálykodás, a hitetle ség, a hűtle ség ag ai… 
terjednek, terjesztik az alattomos tévelygéseket, az ellenség elképzeléseit, a hamisságot, a kellemes 

eséket, hűtle séget, szkepti iz ust, salások özö ét, a aszul kieszelt eséket, e e i 
koholmányok igáját, hazugságot (ezeket az alfára vonatkozó kifejezéseket a Különleges 

bizonyságtételek B. sorozat, 2. és 7. számából vettük). 

 Krisztus és Sátán között folyik még a nagy küzdelem. Most érkeztünk el ahhoz a „jö ő”-höz, 

a i ől itt ol ashatu k: 

 A jö ő e  az igazságot e erek elgondolásai hamísítják meg. Biztos tantételekként 

te jesztettek elő egejtő, egté esztő teó iákat. Az áltudo á  az eg ik eszköz, a it Sátá  á  a 
e ei sa okok a  is alkal azott… 

 Ne képviseljetek olyan teóriákat, vagy teszteket, amelyeknek nincs semmilyen bibliai 

alapjuk… „az van megírva” – ez az a próba (teszt), amit mindenkivel meg kell értetni (RH. 1904. jan. 

21.; Ev. 600. 601. old.). 

 Mosta a elle ségü k i de  izo al tökéletes üg esség e tett sze t. Za a a ejtő Kellogg 
őszi teségét fig el i, a iko  azt o dta: azt go dolja, hog  ő ug a azt ta ítja, i t Elle  White. Ez 
az oka annak, amiért testvéreink közül sokakat úgy ragadtak el, hogy nem is tudtak róla: 

 Az igazság ösvénye szorosan a tévedés csapása mellett fekszik, és a két út egynek tű het az 
olyan elmék számára, amelyeket nem munkál a Szent Lélek, és amelyek éppen ezért nem elég 

g o sak ahhoz, hog  az igazság és té edés közötti külö séget é zékel i tudják…. 

 Azért, hogy az „Élő te plo ”- ak szélese  kö ű te jesztést iztosítsa ak, kijelentette: 

Éppe  azokat a egfogal azásokat ta tal azza, a el eket White test é ő is ta ít. Ez az állítás 
éppe  szí e  talált. Úg  é ezte : eghasad a szí e … 

 Lehet, hog  sok ol a  állítás sze epel í ásai a , a el eket összefüggéseik ől ki agad a és 

az „Élő te plo ” írójának gondolkodása szerint értelmezve látszólag összhangba lehet hozni e könyv 

tanításával. Ez talán látszólagos támogatást is nyújtana annak az igénynek, hogy az „Élő te plo ”-

ban található megfogalmazások összhangban vannak írásaimmal (Különleges bizonyságtételek, B. 

sorozat, 2. szám. 7,52. 53. old.; v.ö. Ellen White állításaival, amelyek látszólag egész közel állnak a 

panteizmushoz a BT. 8. kötetének 255-261. oldalán. De ott egyáltalán nem található panteizmus, csak 

egy kritikát nem gyakorló olvasó vélhetné, hogy ott ez van). 

 A iko  egjele ik az ó ega, ige  alószí ű, hog  a P ófétaság Lelké ek tá ogatásá a fog 
igényt tartani és sok kritika nélküli elme majd egyetért. Az is lehet, hogy néhány prominens, 

efol ásos ezető is elősegíti a csalást. Az igazi Krisztuséhoz hasonló jellem majd tiltakozásra készteti 
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a K isztussal alóságos közösség e  lé őket. A iko  K isztussal eg ütt egfeszítik az é t, ég sze t 
rettenthetetlenség is lehetséges: 

 A iko  ezető és ta ító pozí iók a  te éke kedő e e ek spi itualisztikus esz ék és 
álbölcseletek hatalma alatt munkálkodnak, maradjunk továbbra is csendben félve attól, hogy 

egsé tjük efol ásukat, iköz e  lelkeket té eszte ek eg…? 

 Az intézményeinkben munkálkodó férfiak hallgassanak-e és engedjék meg, hogy alattomos 

tévedéseket hirdessenek lelkek pusztulására (u.o. 9. 13. 14. old.). 

 Végül Elle  White úg  teki tett az ó ega egp ó áltatásai a, i t a halála utá  eköszö tő 
tapasztalatra: 

 Azt a megbízatást kaptam, hogy mondjam el népünknek: néhányszor nem ismerik fel, hogy az 

ördög csalást csalás után vet be, és ezeket olyan módon viszi véghez, ahogy nem is számítanak rá. 

Sátá  üg ökei talál ak ódot a a, hog  ű ösöket si álja ak a sze tek ől. Most o do  éktek, 
amikor el kell távoznom, de i de kit fig el eztet i sze et ék a go osz salásai elle … Fig el i 
kelle e i de  elgo dolható ű e, a it Sátá  egp ó ál halhatatla á te i Le él, El sha e , 
1915. febr. 24.). 

 

Végkövetkeztetés 

 

 A valódi igazság mindig jó hír. Ellen White így imádkoz a azok sze i t, akik éha hallották őt: 
Uram, mutasd meg nekem ügyeim közül a legrosszabbat! Egészséges ima az is, ha ekként szólunk: 

Uram, mutasd meg nékünk történelmünk igazságát, jelenlegi állapotunk valóságát! Múltbeli 

történelmünk igazsága felbecsülhetetle  e é séget és izal at ad a jö ő i á t, ha felis e jük: 
miért is történt így. 

 A a adék eg ház ele őtle edett és hiá os jele legi állapotá a , de égis az Ú  
fig el é ek legfo tosa  tá g a. Ha elis e jük ű ös oltu kat, e é ü k Iste  i galmában és 

eg áltozhatatla  sze eteté e  ejlik. A á do lás hosszú ke ülő útja, a el et agu k ak 
köszö hetü k, az idő teljességé e  K isztushoz kell ezesse  e ü ket, ahhoz a K isztushoz, akit 
1888-as időszaku k a  isszautasítottu k. Az é  egg űlölésé e  és ű á at a  eg fogjuk 
talál i Őt. Az eljá ás a  se i ö igazolás e  lesz. 

 Más észt Iste  e é sége szí eli e sületességü kö  ugszik. Ő Maga is eg é ettetik a 
ilágeg ete  előtt. Népé ek e sületességétől tette függő é t ó ját. Ezt a felüdítő, 

krisztusközéppontú felhívást találjuk az 1893-as Generál Konferenciai Bulletinben: 

 Valami nagy és csalárd dolog fog történni, mégpedig igen hamar. Minden késedelem Isten 

trónját és jellemét kompromittálhatja. 

 Lehet, hogy Isten trónjának becsületét mi tesszük kockára? Testvérek, az Úrért és trónjáért 

hagyjuk el ezt az utat! (A.T. Jones idézi Ellen White-t 73. old.). Ellen White ezt a gondolatot John 

Harris, „A nagy Tanító” . ű é ől köl sö özte. . . 
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 Be tudja-e valami másféle hangos kiáltás ilágíta i a földet di sőségé el, i t az, a i ajd 
ű á atu kat kö eti? 

 

 

13. Fejezet 

 

Ellen White jövendölései a Baál-imádásról 

 

 Az 1986. júniusában megjelent Adventist Review egy komoly problémával foglalkozik egy 

négy részes cikk-sorozatban. Túl sok h. . ad e tista ottho a  és iskolá a  fel őtt fiatal hag ja el az 
egyházat egy új indokkal: más egyházakhoz csatlakoznak. 

 A „Megragadni egy csillagot” c. sorozat helyteleníti és bánja a nyilvánvaló tényt, hogy a 

legtöbb adventista fiatal nem rendelkezik azzal a láto ással, a i az előző e zedék „önkéntes 

misszionárius” fiataljait jellemezte. „Nem izgalmas, nem pozitív, nem elég nagy és nem kapcsolatos 

az élettel” – ezek azok a speciális hiányosságok, amelyeket a mai fiatalok látnak az adventizmusban. 

 Ha a h.n. adventista misszió/küldetés Jelenések 14 hármas angyali üzenete tényleg „nem 

izgalmas, nem pozitív, nem elég nagy és nincs kapcsolata az élettel, akkor minek van? Persze nem, ha 

félreértettük a valóságot. De valamilyen különleges oknál fogva sok fiatal számára ilyennek látszik. 

 A H.N. Ad e tista Eg ház alódi ezetője e  a Ge e ál Ko fe e ia, ag  eg  hie a hikus 
klé us. Az K isztus Maga, ug a az a K isztus, akit az úttö ők az -es években láttak, amint 

szolgálatát megkezdte a mennyei szentély legszentebb helyén. Vajon nem elég izgalmas, pozitív, elég 

ag  és élettel összefüggő, hog  a ai fiatalság teljes szí ű odaadását/ uzgal át ki áltsa? Vajo  a i 
úttö ő fiataljai k ak ez a látása jó átehetetle ül el eszett szá uk a, ahog  Joh  és Cha les Wesley 

látomása is elveszett a modern metodista fiatalok számára? 

 Ha a H.N. Adventista egyház olyannyira eltompult, mint fiataljaink többsége gondolja, nem 

lehet az az oka, hog  a Vezetője is elto pult. Elle  White p ofetikus eglátása sze i t a p o lé a az, 

hogy egy hamis krisztus bitorolja az igazi helyét. Azt mondja, hogy a Baál-imádás olyan biztosan 

foglyul ejtett közülünk sokakat, ahogy becsapta Isten ókori népét Illés és Jeremiás napjaiban. Talán 

még a számarány is hasonló. 

 Ez nem jelenti azt, hogy az egyház elbukott, ahogy „Babilon”, vagy többé már nem az Úr 

sze ető aggódásá ak legfő  tá g a. A szakadá ok és le áltak, akik leí ták az eg házat, i t a i 
elesett, nem értik a Baál-i ádás alóságát. A teljes igazság jó hí , e t a ű á at, efo á ió és a 

K isztussal aló eg ékélés lehető é álik, a iko  a alóságot felis e ik, ahog  Illés ko á a  is 
történt. 

 Az ő apjai a  Iz ael ég az Ú  álasztott épe olt, és Júda is Je e iás ko á a . A i liai 
jövendölés szerint Isten még mindig az adventista egyházra bízta Jelenések 14. üzenetét. Az igazság 

eg sze űe  azt jele ti, hog  igazi ű á at a és efo á ió a a  szükség, ha e ek az eg ház ak 
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kell úg  hi det i az ö ökké aló e a géliu ot a ilág ak, hog  di sőséggel e ag ogja a földet. És eg  
ilyen lelki tapasztalat lehetséges. 

 Ha ez e  igaz, eg sze űe  e kell zsúfoljuk agu kat eg  ásik felekezeti fal él edés e a 
baptisták, reformátusok, evangélikusok, episzkopálisok és katolikusok mellé, akik más egyházakkal 

együtt – mondja a Review – örömmel üd özlik a ö ek ő szá ú ad e tista fiatalságot, akik elhag ták 
az adventizmust. Ezek a korábbi adventista fiatalok egyre kevésbé tartják fontosnak a felekezeti 

külö ségeket, i t eg  Legfelső Lé e  aló általá os hitel et. Ez a go dolkodás ód kitö li 
történelmünket és olyan helyzetbe hoz, ami kiegyezésben van egy olyan világgal, amelyik még 

sohasem hallotta a h.n. adventista üzenetet. 

 A Jelenések könyvének profetikus forgatókönyve azonban nem a 14. fejezetben 

meghatározott egyedülálló nép kihalását hirdeti, és nem is szól különleges üzenetük elhalásáról. 

 

Az 1888-as üzenet elvetése Baál-imádáshoz vezet 

 

 Néhány hónappal Minneapolis után Ellen White az egyik legszemléletesebb és igen drámai 

látomását látta valamennyi közül: „Az volt a benyomásom, hogy nagy eszél  a  előttü k, a ű 
szívénél” (BT. préd. 460-471. old.). 

 Úg  tű ik, hog  se ki ás e  osztozott lelki te hé e , de az Ú  áto ította, hog  higg e el: 
e  fogja agá a hag i eg házát. Néhá  dolog feltá ult előtte , a el eket e  tudta  felfog i, 

de az Úr arról bíztatott, hogy nem fogja megengedni, hogy népe a világi szkepticizmus és hitetlenség 

ködébe vesszen a világgal kévékbe kötve (BT. préd. 460. old.). 

 Talán érzékelhetett valamit abból, hogy jelenlegi fiatalságunk közül milyen sokakat borított el 

a szkepticizmus és hitetlenség köde és lettek kévékbe kötve a világgal egy „Legfelső  Lé e” vetett 

hittel elégedette , a Főpap u kájá ól itse  tud a az elfedezés/e gesztelés koz ikus apjá ? 

 Fiataljaink közül sokan ezt az adventizmus üres kagylóhéjának tartják, érdektelen, lassú, 

to pa ala i ek, e t el esztették az úttö ők sze tél e o atkozó eglátását és a e é teljes 
örömhír 1888-as üzenetét. Ellen White Salamanca-i látomása összefügg az 1888-as bukásnak ezzel az 

ürességével. Azt hirdette, hog  az ősi Iz ael hitehag ásá ak kö etkez é ei fog ak sújta i i ket: 

 A Mi eapolis a  eg utatkozó előítéletek és éle é ek eg általá  e  oszlottak el, az 
ott el eszett ag ak sok szí e  élet e kel ek és te ést hoz ak. Csak a felső le eleket ágták le, a 

gyökerek bennmaradtak s meghozzák szentségtelen gyümölcsüket. Akikkel érintkeztek, 

é tékítéletüket é gezik, fogal aikat o olják, é tel üket el akítják az üze et és a hí ökök felől. 

 Hitetlenség furakodott soraink közé, mert divatos dolog Krisztustól eltávozni és a kételyeknek 

hel t ad i. Soka  íg  kiáltottak: Ne  aka juk, hog  ő u alkodjo  ajtu k! Baált, Baált álasztjuk. 
Közülünk sokan úgy vallásoskodnak, mint a hitehagyó Izrael, minthogy saját útjaikat szeretik, 

elhagyják az Úrnak útját. Az igaz allást, a Bi lia eg edüli allását ellőzték, azt a allást, a el  a 
ű o sá atot ta ítja a egfeszített és feltá adott Üd özítő é de ei által, a el  az életsze tséget 

hirdeti az Isten Fiába vetett hit által. Ezt a vallást megvetették, gúnyolták, visszautasították…. Miféle 
jö ő á  á k, ha e  tudu k eljut i a hit eg ségé e? BT. p éd. . . . . 
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 Nag o  eg sze űe  álaszolhatu k a ké dés e; az a jö ő jött ost el. 

 Az 1888-as tapasztalat utá i ese é ek se ezték eg őt, e t szi te ettegéssel szemlélte, 

il e  e ő el p ó álja elpusztíta i Sátá  e ép küldetésé ek eg edülálló oltát. Néhá  é el 
késő  azt o dta: 

 Minden szépen halad, látszólagos jólét közepette, ámde Sátán ébren van, gonosz angyalaival 

újabb támadási módszereket ta ul á oz és ta á skozást fol tat, hog  diadalt a asso …. Á  a ag  
küzdelem mindinkább fokozódik, egyre eltökéltebbé válik. Felsorakoznak egymás ellen, terv terv 

elle , e ei el ek Sátá  el ei el sze e . Az igazság külö öző fázisai a  egütközik, küzd a 

tévedéssel, annak örökké változó formáival, melyek, ha lehetséges, megtévesztik még a 

választottakat is. 

 Megszenteletlen lelkészek sorakoznak fel Isten ellen. Egyazon lélegzettel dicsérik Krisztust és 

a világ Istenét. Noha hitvallásuk szerint Krisztust fogadják el, de Barabbást ölelik magukhoz, 

cselekedeteikkel így szólnak: „Nem ezt, hanem Barabbást!” Jól figyeljenek, akik e sorokat olvassák: 

Sátán azzal dicsekszik, hogy mit tehet. Azt hiszi, hogy megbonthatja azt az egységet, amelyért Krisztus 

imádkozott egyháza számára. Így szól: „Elmegyek, leszek, hazug, gonosz lélek, hogy akiket lehet, 

megcsaljuk, hogy bírálgassanak, kárhoztassanak, rágalmazzanak. Ha a gyülekezet befogadja a 

csalárdság és a hamis tanúbizonyság fiát, az a gyülekezet, amelynek nagy világossága, nagy 

bizonyítéka volt, akkor elutasítja az Úr által küldött üzenetet, elfogadja a legértelmetlenebb 

állításokat, hamis feltevéseket és hamis elméleteket. 

 Szószékeinkre felállnak férfiak, kezükben hamis próféciák fáklyája, amelyet Sátán pokoli 

fáklyája gyújtott meg. b  

 Az ütközet eg e he ese  és he ese  lesz. Sátá  lép előté e és egsze él esíti K isztust. 
Fél e ag a áz, fél eé t, i de  lehetőt eg o t, hog  elhitesse, ha lehetséges, a álasztottakat is 
(BT. préd. 407-411; 1897.old.). 

 

Mi a Baál-imádás? 

 

 Ezek a Baál-imádásra vonatkozó jövendölések komoly aggodalmat jelentenek számunkra, 

vagy a probléma csupán ideiglenes volt és Battle Creek-re korlátozódott a 19. században? 

Természetes reakciónk erre az ihletett jóslatra: Lehetetlen, hihetetlen! Lehetünk nyomorultak és ez 

minden, de nem vagyunk olyan szegény lelki állapotban! Ugyanakkor lelkiismeretünk csendesen azt 

súgja ekü k: ala i i s e d e . Lehet, hog  ez égül kijóza ít. Ki soda Baál? Az ősi Iz ael el é  
Baál eg  eg sze ű, ú a, vagy férjre vonatkozó szó. 

 Fo tos, hog  a pat ia kális ko a … a fé j a ház u a, a feleség aál-ja, aki tőle függ egész 
megélhetését tekintve, aki felett hatalma, tekintélye van, amiben nem osztozik másokkal (B.G. 

Sanders, Christianity After Freud, Geoffrey Bles Ltd. London 1949. 88. old. Hós 2,16). 

 Baál a kánaániták istene azt jelenti „az úr” s g ak a  Iz ael igaz Iste é ől is eze  a ódo  
beszélnek megszokott módon: Úr, Jahweh. A babiloni Adon, hellenizált formában Adonis szónak is 

ugyanez a jelentése. A héber Adonai vagy az „úr” rokon szava. Tehát amikor a Baál próféták a Kármel 
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hegyén imádkoztak, ezt kiáltották: „Óh, urunk, urunk, hallgass meg minket”, iköz e  Illés egő izte 
iste fogal á a  a egkülö öztető külö séget Ki  , . 

 Általában azt feltételezik, hogy volt egy nyilvánvaló óriási különbség Izrael igaz vallása és a 

pogá ság ko tá s allása között. De a tudósok azt o dják, hog  a ak sze eszökő haso lóságok 
is: a naponta bemutatott reggeli és esti áldozat, a papoknak fizetett tized, folt nélküli áldozati állatok, 

sze t kö ek, ű á ati zsoltá ok, az igazi szá os fogal á ak és elképzelésé ek a ásolata. 

 Asszíria és Babilónia templomaiban sok volt a közös Salamon templomával. Izrael népe 

gyakran belebotlott ezekbe a hasonlóságokba és a hitehag ó, e et ek iste tisztelet külö öző 
formáiba is belekeveredtek. Izrael nehezen érzékelte, hogy hamis istent imádnak, amikor a név egy 

az igaz Istenre gyakran alkalmazott elnevezés volt. A nyelvezet és a terminológia hasonló volt, és csak 

az ihletett próféta, és akik hittek neki, voltak képesek megérteni, hogy a motívumok, indítékok és 

fogal ak e i e külö özőek. Elle  White jö e dölése félel etes lehetőséget é eszt, hog  eg  
komoly hitehagyás már csendben átjárta a modern egyházat, miközben aludtak. Ha ez igaz, a helyzet 

ijesztő, de e  e é tele . A ű á at, eg á ás Illés apjai a  is lehetséges olt és a ié k e  
is lehetséges. 

 A hitehag ást Illés apjai a  g ak a  fél eé tik, i t az ol  il á aló és sze eötlő 
igazságtól való eltévelyedést, ahogy az izraelitákat is szokatlanul tompának, érzéketlennek és 

menthetetlennek láttatják. A tény az, hogy Izrael hitehagyása fokozatos és nem tudatos, ami kb. egy 

évszázadot igényelt, hogy meg lehessen becsülni az arányokat. Illés bizonyára felis e te az ő 
korában. Bizonyára éles elméje volt, hogy megértette és felismerte (v.ö. BT. 3. kötet, 273. old.; PK. 

109. 133. 137. old.). De gondoljuk csak el, hogy Illés még él, miután átváltozott. Otthon érezné magát 

közöttünk, miközben felismeri közöttünk Jézabelt és prófétáit? 

 Baál, ha is k isztus lé é , il á aló, hog  az é  i de e ű i ádata ál uhá a, K isztus 
imádatába van öltöztetve, kikerüli a kereszt elvét s a valóságban Baál-imádás. A gyökerek mélyre, 

gyakran a tudaton túlra hatolnak. 

 

 Krisztus nevének és más keresztény terminológiának a verbális használata nem jelent 

semmit, amíg a szóban forgó igazságot nem azonosítják. Krisztus ellensége meg kell személyesítse 

Krisztust, azaz magára veszi megjelenési formáját és bitorolja identitását egy messze e őkig okos 
salás fol tá . De jó al a egsze él esítés előtt eljö  ha is kép iselete. A e  ad e tista F ede i k 

A. Voigt felismerte e szuper-csalás egyik aspektusát: „A keresztény etika a nyugati világ antikrisztusa. 

A legalattomosabb és legfélelmetesebb ezt a világot valaha sújtó romlás.” 

 Egy kis példa az én-sze etet kultusza. A Sze tí ás okos a ipulá iója által az é  ű ös 
szeretetét erénnyé alakították át. Az elmúlt 15 év során szenvedélyesen tanították fiatalságunknak, 

mint állítólagos keresztény kötelességet. A szeressük felebarátunkat, mint magunkat isteni parancsot 

kiforgatták és átalakították az én-szeretet parancsává, noha az Úr valójában azt tanította, hogy az én 

eleszületett ű ös sze eteté ek ösztö zését ost i á ítsuk át alódi hit által szomszédunk 

keresztény szeretetévé. 

 Az igazi ö e slés aló a  e é , de K isztus ke eszte  eg ilatkozó, ö agát egü esítő 
sze eteté ek é tékelése által aute tikussá álik. Az igazi ö e slés íg  az Ő e gesztelésé e , 
elfedezésében gyökerezik. De az é  sze etete előszö  elle tét e  áll a K isztus ak és ű é ek aló 
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odaadással. É thető, hog  az elle ség ajd tá ogatja az é -szeretet kultuszát, mintha Krisztus 

tanítása lenne. Amit nehéz megérteni, miért az adventistáknak kell támogatni.  

 Kétségtelenül Ellen White Baál-imádás felöli állításainak nem ismerése vagy semmibe vevése 

tette lehető é, hog  a Ne  Age filozófiáját is jo a  egtű ik közöttü k, i t alaha. De alap ető, 
ala e i ode  zű za a u k szá á a eg  ha is k isztus összeté esztése az igazival a mi 1888-as 

tragédiánk következménye. A gyökerek majdnem egy évszázadra nyúlnak vissza. 

 Mi d ája  jól is e jük a Sátá  egsze él esítésé ől szóló égső állo ás leí ását, a iko  
majd utánozni fogja a második adventet. 

 A csalás nagy drámájának tetőfoká  Sátá  eg fogja sze él esíte i K isztust… Káp ázatos, 
sillogó, fe séges lé ké t jele ik eg az e e ek… e e i sze  e  látott ag o  di sőséget 

a ál, a i Őt kö ül eszi. Ez a g őzel i kiáltás ha sog ele a le egő e: K isztus eljött, K isztus eljött! 

Az e e ek le o ul ak előtte és i ádják… Ha gja lág  és eg e ő… Ez a súl os salás szi te 
leleplezhetetlen (NK. 624. old.). 

 A Salamanca-i látomás leleplez egy titkot. Az igazi Krisztus 1888-as téves elgondolásának 

következményeként a hamis krisztus majd módot talál arra, hogy hamis tantételek és fogalmak hamis 

eállítása által efu akodjo  jó al azelőtt, hog  a fizikai egsze él esítés égső lépését egteszi. 
Így teljesedhetnek be Ellen White szavai. „Sokak vallása közöttünk a hitehagyó Izrael vallása lesz – 

Baál imádás. Ahol az én lesz az odaszánás tárgya, miközben azt valljuk: Krisztus szolgáljuk – ez Baál-

i ádás. A iko  sak a tö tetés, elő elépés, p esztízs és hatalo  a szolgálat té leges i dítéka, ott 
Baál prófétákkal állunk szemben 

 Ám ez nem történhet meg ott, ahol a hit általi igazság üzenetét megértik és hiszik. A Baál-

imádás a megromlott tanítások egyik fajtájának gyümölcse, ami a Krisztusba vetett hit megvallására 

bátorít, miközben az én-t nem feszítették keresztre Vele együtt. 

 A mostani ko  ol a i a a ál á i ádás ko a, i t az, a el e  Illés élt. Ni s külső 
látható dísz. Ne  látható kép se , a el e  a sze  egpihe het… Tö egek ek a  té es fogal uk 
Iste ől és tulajdo ságai ól, és ol a  odaadással szolgál ak eg  ha is iste t, ahog  Baál tisztelői PK. 
177. old.). 

 E e  a ko szak a  az a tik isztus igazi K isztuské t jele ik eg… De e ek a lázadás ak az 
igazi ezetője a ilágosság a g alá ak eöltözött Sátá . Fé fiakat fog e sap i és fel agasztalják Őt 
Iste  hel é e és iste ítik Őt (FE. 471. 472. 1897.). 

 A hit általi igazság hamisítványa vitathatatlan, amikor a hit maga nem definiálható 

újtesta e tu i te i usokkal. A félele  ag  a jutalo  e é e épsze ű és közpo ti oti á iója 
nem azé a hité, ami szeretet (agapé) által munkálkodik. Ez a Baál-imádás utat talál, hogy 

efu akodjo  a hit általi igazság épsze ű, de egfelelő teó iái által. 

 

Hogyan ütközött össze Jeremiás a Baál-imádással 

 

 Jeremiás korában Júda éppen olyan észrevétlenül sodródott bele a Baál-imádásba, ahogy a 

papok és az emberek Illés napjaiban. Jeremiás könyve tankönyv a Baál-imádással való találkozásról. 
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. Mi el itt olt eg  ö tudatla  hitehag ás, a ezetők és az e e ek egp ó álták tagad i e ek 
létét: 

 Mi ódo  o dhat ád: Ne  sze eződte  e, e  já ta  a Baálok után? Lásd meg a te 

utjaidat a völgyben, ismerd csak meg: mit cselekedtél! Gyors lábú tevekanca, amely ide-oda futkos 

utjai . És azt o dod: Bizo á a á tatla  ag ok, hisze  elfo dult tőle  az Ő ha agja… Je  , . . 

 Azt mondják neked: ’Miért jelentette ki az Úr ellenünk mindazt a nagy veszedelmet és 

i soda a i ű ü k, és i soda a i étkü k, a ell el étkeztü k az Ú  elle , a i Iste ü k elle ? 

 Akkor azt mondd nekik: azért, mert elhagytak engem a ti atyáitok, azt mondja az Úr és idegen 

istenek után jártak és azoknak szolgáltak (16, 10. 11). 

 Me t á osaid ak szá a sze i t oltak éked iste eid, óh Júda… állítottál fel a g alázat ak 
oltá ait, az oltá okat, hog  áldozzatok a Baál ak… Nos, az Ú  tudtul adta eke  és é  tudta ; te 
láttattad meg vele  az ő selekedeteiket is! , . . 

2. Ez a hitehagyó istentisztelet összekeveredett az Úr igazi tiszteletével, templomában, 

Jeruzsálemben: 

 Nemde loptok, öltök, paráználkodtok, hamisan esküsztök és idegen istenek után jártok, 

akiket nem ismertek és eljöttök és egálltok e ház a , a el  az é  e e ől e eztetik, és azt 
o djátok: Megsza adultu k; hog  ug a azokat az utálatosságokat selekedhessétek… e t 

go oszt ű eltetek előtte , Júdá ak fiai, azt o dja az Ú , utálatosságaikat e itték a a a ház a, 

a el  az é  e e ől e eztetik, hog  egfe tőztessék azt , . . . 

. A allásos ezetők a e zet főhadiszállásá  felka olták és ösztö özték ezt a hitehag ást: 

 Me t i d a p óféta, i d a pap iste tele ek, ég háza a  is egtalálta  az ő 
gonoszságukat, azt o dja az Ú … Sza á ia p ófétái… Baál e é e  p ófétáltak és té el gés útjá a 

itték épe et, az Iz aelt… A je uzsále i p ófétáktól e t ki az iste tele ség az egész föld e… 

 A próféták megpróbálják népemmel elfelejtetni az én nevemet, álmaikkal, amelyeket 

eg ás ak eszél ek és at áik elfelejtkeztek az é  e e ől a Baálé t” (Jer 23, 11. 13. 15. 26. 27). 

 Hála Iste ek, hog  egígé te: Elküldi Illést, a p ófétát, ielőtt eljö  az Ú  ag  és félel etes 
apja Mal , . Kétség eejtő szükségü k an rá (Ellen White tudtunkra adja, hogy Illés az az üzenet, 

amelyik 1888- a  kezdődött; lásd: RH. . fe . . . Ug a akko  eg kell é te ü k, hog  az 
ellenség arra vágyódik, hogy meghamisítsa, leutánozza még Illés eljövetelét is, és majd bátorítani fog 

minden „önjelölt reformert, aki felemeli magát saját hiábavalóságában ott, ahová még angyalok is 

fél ek a lá ukat ete i. Az Ú  sza a eljött Illéshez, de ő e  tö ekedett a a, hog  az Ú  hí öke 
legyen (BT. 5. kötet. 299. old.). 

 

Babilon bukása még folytatódik? 

 

 Az 1888-as üzenet és történetének megértése nélkül a mennyei elfedezési nappal 

összefüggésben, ifjúságunk nehezen tudja megérteni, hogy a H.N. adventista Egyház hogyan illik bele 

Isten tervébe a világért ma. A kísértés szinte ellenállhatatlan, hogy olyannak lássuk az adventizmust, 
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i t eg  ásik allásos op iót, eg  életfo át, a el ik e  szükségsze űe  é é ese  á el  
másik tiszteletreméltó vallásos csoportnál, amelyik elismer egy „Legfelső  Lé t”. 

 Megszá lálhatatla ul sok jó, őszi te e e  és p édikáto  a  a épsze ű asá ap-ü eplő 
eg házak a . Ezek oldog, sze ető szí ű, uzgó e e ek, odaadó  sze etik saládjukat, ahog  i is a 

ié ket, izo os esetek e  issziósa  lelkületűek, i t i. A g ülekezet-növekedésben elért 

sikerük terén is sok eset e  előttü k já ak, és úg  tű ik, e köl si é éjük is éppe  ol a  agas. Az 
Úr kérdése – „Mit cselekszetek másoknál többet?” Mt , . Ezt a za a a ejtő ké dést teszik fel 
sokan fiataljaink közül. 

 A harmadik angyal üzenetét a valóságban teljes világosságánál Isten „nagy mértékben távol 

tartotta a világtól” az 1888-as korszak óta (v.ö. Válogatott üzenetek, 1. kötet. 234. 235. old.). Ennek 

e ed é eképpe  a ilág külö öző kap solat a  állt Iste el, i t ahog  te e elő e sejttette. 
Miközben Illés ek szá űzetés e kellett o ul ia, éhá  A diás táplálta az Ú  őszi te p ófétáit „egy-

egy barlangban”, ahog  tö té t is. Ba ilo  ukását elle ő izték. Még e  ol a , a il e é akko  
lesz, amikor majd a hangos kiáltást hirdetik. Jelenések 18,4 hangja még nem hallatszik olyan 

ilágosa  és ag  e ő el: Jöjjetek ki előle é  épe . 

 Az Ú  eg é tel űe  el o dja: i a aj. Még e  dolgozhat a adék eg házáé t ol a  
e őteljese , ahog  sze et e .ö. BT. . kötet, . old. . A gö ög kifejezés, a it U u k használ, azt 

jelenti, hogy olyan hányingert keltünk Benne: úgy érzi magát, hogy hánynia kell (Jel 3, 16.17).1 Vajon 

e  túlzás azt o da i, hog  Jézushoz közelálló, őszi te e e ektől is há i ge e a  Jézus ak az 
én-középpontú Baál-imádat miatt, ami utat talál az Ú  te plo á ak ode  egfelelőjé e? A lelki 
hiá a alóság, az igehi detések ü essége e e ek/fé fiak és ők di sé ete és hízelgése, sikoltás és 
kia álás a ik ofo ok a, t éfálkozás és a i elődés, a patetikus ö ző legaliz us – ettől hog a  é zi 
magát Krisztus? És hogyan érzi magát azoktól, akiket Jel 18,4-ben „népem”-nek nevez? 

 Rettenetes arra gondolni, hogy a Baál-imádás éppúgy átjárta a modern Izraelt, ahogy az 

ókorit, de az Úr szolgája kitart amellett, hogy ez igaz. Az emberi természet minden korszakban 

ugyanaz, hajlamunk és tendenciánk is ugyanaz, mint az Úr akkori népéé, hogy hasonuljon és magába 

ol assza a kö ülöttü k lé ő e e ek go dolkodását. Az -as üzenet elutasítása az efféle 

asszimiláció közel egy évszázados mintáját képezi, kezdve az utánzat-eszmék képviseletével az 1893-

as ülésszakon, amelyek úgy jelentek meg, mintha az eredeti hit általi igazság lennének.2 

 Ez sak a kezdet olt. Új a eg új a a épsze ű eg házakhoz és ezetésükhöz fo dultu k 
elgo dolásoké t és ihleté t, a el ek ől azt feltételeztük, hogy ugyanaz az üzenet és nem fogtuk fel, 

az alap ető külö ségeket. Má  az -es években voltak tendenciák, hogy összekeverjék a római 

katolikus hit általi megigazulást az eredetivel (GCB. 1893. 244. 261. 262. 265. 266. old.). 

                                                           
1 Az eredeti nyelv nem megmásíthatatlan ígéret, vagyis, hogy az Úr ki fogja köpni Laodiceai egyházát. A görög 
mello se emesai egy olyan kifejezés, ami szó szerint azt jelenti: „hányni fogok t led”. Ugyanezt a mello szót 
használja Jel 10,4-ban is, ahol az el re meghirdetett megnyilatkozás nem következik be. A laodíceai üzenet 
kijelenti, hogy bűnbánatunkkal meggyógyíthatjuk Krisztus hányingerét (19. vers). A Laodícea szó nem leterhelt 
kifejezés. Azt jelenti „megítéli népét”; „érvényt, jogosultságot, igazolást szerez népének.” Laodíceával a 
langymelegség a probléma, nem pedig identitása, hogy ez a gyülekezet a hetedik vagy az utolsó. 
2 Lásd: GCB 1893. 358. 359. Hannah Whitall Smith-nek megvoltak az alapelvei „A keresztény boldog életének 
titka, Fenelontól, egy IV. Lajos udvarából való római katolikus misztikustól, életenergiáit arra fordította, hogy a 
protestánsokat Rómához tésítse. Hit általi megigazulása közeli utánzat, hamisítvány, ahogy s római katolikus TV 
evangélistáé, Fulton Sheen és a modern katolikus TV evangélistáké. 
Az igazira való hasonlóság gyakran igen megejt . 
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 Az I.VH után kölcsönvettük a „g őzel es élet” lelkesedését a The Sunday School Times-ból. 

Froom „Elhívott mozgalom” . ű e ég azzal di sekszik, hog  az -as üzenet lényegileg ugyanaz 

volt, mint amit a protestáns prédikátorok tanítanak (255-258. 319-321. old. 1971. kiad.). 

 Ez nem azt jelenti, hogy az összes elgondolásuk rossz, de a szentély megtisztításának egyedi 

elgo dolása hiá zik i deg ik ől. Ez a ákuu  hí ta e a Baál-imádást. 

 

Az 1888-as üzenet és az elfedezés napja 

 

 Noha Babilon bukása még nem teljes, a kezdeti lépések/állomások megtörténtek. Valami 

lé eges hiá zik az eg házak ta tételei ől és tapasztalatá ól, akik e  é tik az e gesztelés 
antitípusi napjának szentírási tanítását. Néhány nemzedék messze eltávolodott az 1844-es korszak 

ősat áitól, e  ta thatók felelős ek az igazságé t, a it e  is e tek, ha sak e  ők utasították el. 
Mi de eset e t agikusa  ők a szegé e ek, e t e  tudják. 

 Egyik legkorábbi megnyilatkozásában Ellen White e hiány kialakulásának kezdetét ecseteli. 

Profetikus betekintést kapott a modern kereszténység Jel 14 „örökkévaló evangéliumától való lelki 

elidege edésé ek g öké  oká a. Láto ás a  látta a e ei Főpap a sze tél  első hel ségé e  
égzett szolgálatá ól a ásodik ész e tö té ő át e eté e. E szolgálat-változás megismerését sok 

keresztény elutasította. Ami ezt a beszámolót fontossá teszi, nem annak vétke vagy hiánya, hogy 

elvetették 1844 világosságát. A valóság az a rettenetes csalás, ami a Krisztusra és az engesztelés 

napján végzett munkájára vonatkozó életbevágó igazság hiánya miatt nyomul be. Ennek a 

kijele tés ek ó iási alkal azási lehetőségei a ak: 

 Egyetlen fénysugarat sem láttam, amely Jézusról a gondtalan sokaságra áradt volna szét, 

iutá  fele elkedett, tökéletes sötétség e  a adtak… Akik Jézussal együtt felemelkedtek, hitükkel 

a sze tek sze tjé e kö ették Őt és íg  i ádkoztak: At á k, add ékü k lelkedet: Akko  Jézus ájuk 
lehelte a Szent Lelket. Leheletében világosság, hatalom és sok szeretet, öröm és békesség volt. 

 Most ama csapat felé fordultam, a el ik ég a sze tél  első hel ségé ek ki ál i széke előtt 
té deltek. Ne  tudták, hog  Jézus elhag ta őket. Úg  látszott, i tha Sátá  lett ol a a ki ál i szék 

ellett és egp ó álta Iste  ű ét fol tat i. Látta , a i t felteki tettek a t ó hoz és íg  
imádkoztak: „Atyánk add nékünk lelkedet”. Sátán rájuk lehelte szentségtelen befolyását; leheletében 

ilágosság olt és sok e ő, de hiá zott előle az édes sze etet, ö ö  és ékesség Ko ai í ások, . 
56. old.). 

 A két korábbi üzenet elutasításával az elutasítók úgy elsötétedtek belátásukat, értelmüket 

tekintve, hogy semmi világosságot nem láttak a harmadik angyal üzenetében, ami a szentek 

szentjébe mutatja az utat. Láttam, amint a zsidók megfeszítették Jézust, úgy feszítették meg a 

névleges egyházak az üzeneteket, ezé t e  olt se il e  is e etük a sze tek sze tjé e ezető 
útról és nem is részesülhettek Jézus ottani közbenjárásának áldásaiból. A zsidókhoz hasonlóan, akik 

felajánlották haszontalan áldozataikat, úgy küldik fel haszontalan imáikat a szentélynek abba a 

helységébe, amelyet Jézus már elhagyott; Sátán pedig elégedetten a csalással vallásos jelleget ölt, és 

ezeknek a hitvalló keresztényeknek az elméjét, gondolkodását önmagához vezeti hatalmával, jeleivel 

és csodáival munkálkodva. Világosság angyalaként jön el és befolyását szétterjeszti a földön a hamis 
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reformáció eszközeivel. Az egyházak fellelkesültek és úgy gondolják, hogy Isten csodálatosan 

munkálkodik értük, amikor az egy másik lélek munkája (u.o. 260. 261. old.). 

 Érvényes-e ez a prófétai beteki tés? Ha ige , esszi e ható alkal azási lehetőségei a ak. 
Meg ag a ázzák a ak a zű za a ak a titkát, a it a ode  ke eszté  ilág a  látu k. Noha 
látszólagos lelki haladás jár át sok gyülekezetet, amelynek semmi ismerete sincs a szentek szentjébe 

ezető út ól, és a el ek e  észesülhettek Jézus ott égzett köz e já ó szolgálatá ak áldásai ól, a 
fe e ad él egé ek égső ké dése ajd p ó á a teszi i de ki K isztus i á ti odaadását. 

 Tagok hagyják el az adventista egyházat, mert azt mondják, hogy „szeretetlen” és 

„melegséget” és „lelki e őt” találnak más egyházakban, mert nem ismerik Krisztus szeretetének, az 

agapé ak alódi te észetét. Eg  te észetfeletti sze ti e taliz us íg  kö e  e sapja őket. 
Meg lehet é te i ezt a zű za a os hel zetet az elfedezés/e gesztelés égső apjá a o atkozó 
ihletett prófétai betekintés nélkül? 

 Lelki tehetetle ségü k o o  kö ethető odáig, hog  el esztettük az é i tkezést azzal a 
külö leges Főpappal, Aki elépett a sze tek sze tjé e  égze dő szolgálat a a  é es prófécia 

égé ? Végső u kája izgal as, pozití , ag  és az élettel kap solatos. Úg  sze  elől té esztettük 
munkájának gyakorlati megértését is, hogy küldetésünk ennélfogva „lassú”- ak tű ik? Ele ezzük a 
Korai írások-nak ezeket az állításait: 

1. 1844.be  a ke eszté ek eg  külö leges e zedéke elutasította az első és a ásodik a g al 
üzenetének Lélek támogatta hirdetését és sok millerista utasította el a harmadik angyal üzenetét. A 

ke eszté ek és lelkészek túl o ó tö sége a e ől se it se  é t. 

2. Iste  a leg essze e őkig e sületes. Ne  ta tja étkesek ek az elutasító -es nemzedék e 

ode  leszá azottait, ha eddig e  é tették eg az üze etet egfelelő ódo , hog  
megfontoltan utasítsák el. Semmi ok azt feltételezni, hogy ezek közül az emberek közül sokan nem 

őszi té  élik ki i dazt a ilágosságot, a ell el e delkez ek és íg  eg é ileg az Ú  elfogadhatja 
őket. 

. Az igazi ké dés e  a puszta sze él es üd össég a halál a aló előkészület e . Mi el a i liai 
prófécia jelzi, hogy az Úr eljövetele közel a , az igazi ké dés a jö etelé e és a ele já ó égső 

egp ó áltatás a aló felkészülés. Ne  sza ad elfelejtkez ü k az Üd özítő i á ti tisztelet, 
eg e sülés és igazá  agasa  e dű oti á iójá ól se  ol a i a, hog  a ag  küzdele  az Ő 

g őzelmével érhessen véget. Ennek megvalósulása érdekében emberi szívek és életek közösségében 

a hit általi igaz élet teljes igazságát eg kell é te i. A épsze ű eg házak e  képesek egé te i ezt 
az igazságot, lehet ek á il  őszi ték, e t „semmi ismeretük a sze tek sze tjé e ezető út ól és 
nem nyerhetnek áldást Jézus ottani közbenjárásából. 

 A hit általi igaz élet nem csupán igazság, hanem tapasztalat, amelyik azzal társul, amit a 

e ei Főpap szolgál az elfedezés lezá ó u kájá a . Az e e az igazság a onatkozó tudatlanság 

eg ást kö ető é századai e  képesek a a, hog  egoldják a p o lé át. A ha adik a g al 
üzenetére a valóságban életbevágó szükség van. Ama hit hiányában, emberi testületek sehol sem 

tudnak felkészülni Krisztus második eljövetelére vallásos hovatartozásuktól függetlenül. 

4. Ellen White Sátánt veszi célba, amikor mint agyafúrt hamisítót ábrázolja, aki csak akkor sikeres, 

amikor e hitvalló keresztények elméit elvezeti Krisztusnak a szentek szentjében végzett különleges, 

egyedülálló munkájától. A Korai írások állítása szerint az a módszere, hogy állandósítja Krisztusnak 

http://www.denesotto.hu/


   
 

További tanulmányokért látogass el a www.denesotto.hu weboldalra. 

DÉNES OTTÓ 

Bibliáról – gondolkodóknak 

 

Dokumentumtár 

ug a azt a szolgálatát, a el ik a sze tél  első hel ségé e  fol t e e e etelétől -ig. Az a 

szá déka, hog  az a a  a szolgálat a  ekö etkező áltozás a o atkozó ismeretet elhomályosítsa. 

 A Főpap szolgálatá ak eg kell áltoz ia, e t e  szolgálhat é é el ö ökké, hog  
helyettesítésével elfedezze népének állandó vétkezését. Véghez kell vinnie valamit az 

engesztelés/elfedezés napján, amit korábban még sohasem végzett. Kell legyen egy nép, amelyik 

éppe  úg  g őz, ahog  Ő g őzött, eg  ép, a el ik „ká hoztatja a ű t a test e ” az Ő hite által. 
Sátánnak rá kell állnia erre az igazságra és el kell homályosítania, ahogy csak lehet. Tehát az utánzó 

önmagára irányítja az el éket, hog  é deklődésüket elte elje a ól az eg edülálló u ká ól, a it az 
igazi Főpap ak kell el égez ie. 

 Ha a Harmadik Világ vállalkozói annyira képesek utánozni a svájci ómega órákat, hogy 

elbolondítsák az értelmes vásárlókat is, nehéz elhinni, hogy Sátánnak mostanra már van egy 

essze e őkig sike es K isztus és az e a géliu  üze eté ek utá zata? Va  e e „világosság és 

sok e ő, de i s e e édes sze etet agapé , ö ö  és ékesség. Szo gal asa  ta ul á ozta az 
igazi Szent Lélek munkáját és kitalált eg  ag sze ű utá zatot, a i ajd eg salja, ha lehetséges a 
választottakat is. Van egy hamisítvány hit általi megigazulása, ami szinte tökéletes a csaláshoz. Persze 

nincs benne Krisztus szentek szentjében végzett munkájának megértése, ami életfontosságú 

összete ője az agapé ak, a i eg edül képes egtisztíta i az e e i szí eket i de  félele től és a 
ű t álla dó á, ö ökéletű é te ő é -középpontú indítéktól. 

5. Ha Ellen White- ak igaza a , őszi te, sze ető szí ű ke eszté ek tö egei e  tud ak elle áll i 

annak a rettenetes nyomásnak, hogy helyreállítsa a középkor vallási türelmetlenségét és majd 

kie őlteti a fe e ad él egét. A te o iz us külö öző fo ái kö e  éghez ihetik ezt a 
nemzetért, a világért és a materializmusnak, érzékiségnek és „lelki” spiritualizmusnak hódoló 

eg házaké t. Elle  White leleplezi a efol ását a föld e a ha is efo á ió eszközé el kite jesztő 
ha is k isztus ette etes spekt u át… ez eg  ásik lélek u kája u.o. . old. . 

. A ga o a és a ko kol  eg ütt ő Ba ilo a , ahogy ott van az egyházban is, amelyik vallja, hogy 

hordozza a harmadik angyal üzenetét. De egy közel évszázados holtpontot fel kell oldani. Az emberi 

faj a felbomlás folyamatában van erkölcsileg és lelkileg. A potenciális globális öngyilkosság 

problémáival nézünk szembe a kábítószer-élvezet, iszákosság, hitetlenség, feldúlt, szétesett 

ottho ok, e őszak, gazdagok és szegé ek pola izá iója, te o iz us és a ukleá is kataszt ófa i dig 
fe egetőe  közeledő á éka fol tá . 

 A Krisztus és Sátán között folyó nag  küzdele  alószí űleg eg  e se e  fog egoldód i, 
hog  lássuk, el ik képes egő iz i az életet eze  a ol gó . 

 A „fe e ad a ilág üd özítőjeké t jele ik eg. Bél egé ek fel ételét úg  ké sze ítik ki, i t 
ami az egyetlen módja, hogy az emberi faj pusztulását eggátolják. A ha is/utá zat főpap, aki 
igé eli, hog  át eszi a e ei sze tél  első hel ségé ek szolgálatát, ha is efo á iókat ezet e. 
Ez lesz az eszköz, hogy hatásossá tegye ezt az óriási csalást. 

7. Tehát vannak a Krisztus igazságosságának 1888-as üze eté e  ejlő igazságok, a el eket a 
ke eszté ek eg etle  szeg e se se  é t, akik e  é tik, azok e  é tik a e ei Főpap ak a két 
hel ség ől álló e ei sze tél e  égzett szolgálatát. A „kis szarv” hatalom által hirdetett 

evangélium lé egileg igazolja a ű t, íg  aztá  logikailag fe ta tja, igazolja, tá ogatja Sátá  
lázadását. 
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Miért van szükség a harmadik angyal üzenetére a valóságban? 

 

 A ha adik a g al üze ete a alóság a  eg  ol a  Üd özítőt kép isel, aki ká hoztatta a ű t 
a testben. Sátán Isten elleni vádjainak egyetlen érvényes cáfolatát ajánlja fel. A hatékonyan 

„ká hoztatja a ű t”, azaz il á aló á teszi, hog  az e e i te észet e  lé ő ű  szükségtele  és 
té legese  egszű és e ítélhető. Ralph La so  ag a ázza a szo os kapcsolatot a „Krisztus 

te észete és K isztus eg áltó ű e” között, aki nem tudja meggyógyítani azt, amit nem vett fel 

(Az Ige testté lett 277- . old. . A ha adik a g al üze ete tehát eg  ol a  Üd özítőt utat e, aki 
mindenekben megkísértetett hozzánk hasonlóan, anélkül, hogy vétkezett volna, és aki ezért 

mindenképpen meg tudja menteni azokat, Akik általa járulnak Istenhez. Az üzenet egy népet készít 

elő az Ú  isszaté ésé e. 

 Akik hit által kö etik K isztust, Főpapjukat szolgálatá a  há o  külö öző és eg edülálló 
igazságot értékelnek: 

a. Isten törvényének örökkévaló voltát, a szent szombatot is beleértve. A törvény igazi betöltése a 

szeretet (agapé) (Róm 13,10), mert szívbéli engedelmességet hoz létre elfedezés útján. Ez a hit általi 

igazság/igaz élet egyedülálló aspektusa, ami csupán a szentek szentjében folyó szolgálatban 

valósítanak meg/támogatnak. 

b. A lélek nem halhatatlan. Az emberi természet igazságának világos megértése nélkül lehetetlen 

megbecsülni: mi történt a Kálvária keresztjén. Így a szent életre irányuló igazi indíttatás meggyengül 

és a hit általi igaz élet hatástalanításra kerül. 

. A e ei sze tél  egtisztítása a égső e gesztelés api szolgálat. Ez iztosítja a hit általi 
igazságosság/igaz élet égső, legteljese  é tékű eg ilatkozását azok szívében és életében, akik 

hiszik az igaságot. 

 Az igazságnak ez a három oszlopa támogatja a H.N. Adventista egyházat (CWE, 30. 31. old.). 

Ezek egy teljes üzenetet alkotnak, amelyik egy népet készít fel Krisztus visszatérésére. De az 1888-as 

üze et egé tése élkül az igazság alósága szükségsze űe  kisiklik a kezü k ől. Ez ol a  iztos, 
i t ahog  éjszaka kö eti a appalt. Az úttö ők K isztus közeli isszaté ésé e etett izal a is 

elhal á ul; el eszítjük láto ásukat és sillaguk eltű ik. 

 

A Baál-i ádás hogya  foszt eg e ü ket egkülö öztető üze etü ktől 

 

 Nincs olyan igazság, amelynek meghamisítására Sátán jobban törekedett volna, mint az 

újtestamentumi szeretet. Az emberi szívek mindenhol erre éheznek, de „mert a törvénytelenség 

megsokasodik, a szeretet (agapé) sokakban meghidegül” Mt , . Ez az igazi sze etet, a i ől Elle  
White látta, hog  sak K isztus segíti elő égső e gesztelő/elfedező ű é e .3 Az utánzat-szeretetet 

a hamis szentlélek segíti, aki a spiritualizmus lényege. Ez megy végbe a szemünk láttára. 

                                                           
3 Vannak nagyszerű könyvek az agapéról protestáns szerz k tollából. Például: Agapé és Erosz (Anders Nygren; 
Leon Morris, A szeretet testamentumai; Michael Harper, A szeretet esete. De valami hiányzik mindezekb l: nem 
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 Láttam azt a gyorsaságot, amellyel ez a megtévesztés (spiritualizmus) terjed. Egy autókat 

szállító vonatot mutattak nekem, amelyik fénysebességgel haladt. Az angyal megparancsolta, hogy 

figyeljek alaposan. Szemeimet a vonatra függesztettem. Úgy látszott, mintha az egész világ rajta 

le e, eg  se  a adhat le. Az a g al azt o dta: Kötegek e  a ak köt e, hog  elégessék őket. 
Aztá  eg utatta eke  a o at ezetőt, aki ag o  szép és eg e ő fé fi olt, aki e az összes 
utas felteki tett és ag  tiszteletet ta úsítottak i á ta. Nag  za a o a  egké dezte  kísé ő 
angyalomat, hogy ki az. (Miért kellett Ellen White- ak felte ie ezt a ké dést, ha ol a  kö ű 
felis e i őt?  Azt o dta: Sátá . Ő a ezető, a ilágosság a g ala alakjában (Korai írások, 88. old.). 

 Ebben a korban igazi Krisztusként jelenik meg az antikrisztus (BT. préd. 62. old.). 

 Színleli, hogy megszemélyesíti a világosság angyalait, hogy megszemélyesíti Jézus Krisztust 

(102. levél, 1894.). 

 Az ellenségnek nem lett volna ereje, hogy meggyengítse a H.N. Adventista egyházat, hacsak 

i ala iképpe  eg e  itottuk ol a az ajtót előtte, hog  esu a jo . A iko  az Ú ál a  a 
világosság igazi csatornája, mindig igen sok az utánzat. Sátán biztosan belép minden ajtón, amit 

kitá ak előtte . le él, . . 

 Csoda volt, hogy létrejött egy különleges nép a múlt század közepén a három angyal 

üze eté e  egtestesült igazság há o  egkülö öztető oszlopát ta t a. Iste  te e sze i t 
munkájukat nem szabad késleltetni, sem hátráltatni, vagy gátolni. 1888 hitetlensége miatt az Úr 

hírnöke 1889-ben egy az igazságtól és a tisztaságtól való rettenetes visszaesést jósolt. 

 Ha e  isz ek iste i e őt Iste  épé ek tapasztalatá a, ha is teó iák és té es esz ék ejtik 
foglyul az elméket. K isztus és igazsága ki fog hulla i sokak tapasztalatá ól és hitük e ő és élet élkül 
marad (RH. 1889. szept. 3.). 

 Meg kell jegyezzük, hogy ezt a gondolatot értékelni tudjuk: 

1. Krisztus és igazsága nem lesz kiejtve és nem lehet kiejteni „sokak tapasztalatából” csak úgy 

verbálisan. Ahhoz, hog  közülü k á ki egtagadja Őt sza akkal, a ettegés, é ület d á ai 
borzongását keltené. A „megjövendölt eredmény” azalatt kellett kialakuljon, miközben sokan 

fenntartották Krisztus és igazságának hitvallását. 

2. Krisztus és igazsága nem lesz kiejtve sokak tapasztalatából tudatosan/szándékosan. Rá kell 

é essze  szükségletü k e, eg  szélsőséges elhidegülés é zésé e. Ez a e sületes szí ű lelkeket 
oda ezeti a tűzhöz és éget et a la g elegség ek. De Sátá  ö ül, hogy az „egyensúly” állapotában 

tart bennünket, ameddig az termosztatikus. Szavak, vagy azok hiánya megcsalhatnak bennünket. „Az 

ajkak kifejezhetik a lélek szegénységét, amit a szív nem ismer el (Krp. 159. old.). 

3. Krisztus és igazsága kihullik majd sokak tapasztalatából öntudatlanul, a mi meg nem ismert szívünk 

titkos folyamata révén. Van egy a felszín alatt munkálkodó Isten elleni természetes ellenségeskedés. 

                                                                                                                                                                                     
értik, hogy a szeretet hogyan vezetett Krisztushoz és keresztjéhez, ahhoz a szeretethez, ami elviselte a második 
halállal egyenl t, ahogy olyan világosan kifejezésre jut a Jézus élete 753. oldalán. Ezek szerz k nem ismerik, 
nem becsülik Krisztus minden ismeretet felülmúló agapéjának valódi szélességét, hosszúságát, mélységét és 
magasságát. Nincs olyan keresztény közösség, amelyik fenntartja, hogy meg tudja érteni a lélek természetes 
halhatatlanságának tantételét szinteségükre vagy komolyságukra való tekintet nélkül. Ahogy az agapé-re 
vonatkozó elgondolásuk gyengül, hitük ugyanígy fog gyengülni. Hit általi megigazulásra vonatkozó 
elgondolásuk megromlik. 
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„Csalá da  a szí  i de él, kétség eejtőe  go osz, ki soda is e heti azt” (Jer 17,9). Bármilyen 

ké sze es eu ózis kialakulhat az is e et ögé te etett okoktól. Elle  White í t a ezetők 
eg áltoztatásá ak lehetőségé ől  utá  és e  tudtu k óla: 

 Az elmúlt húsz éven át egy szövevényes, nem tudatos befolyás vezetett embereket, hogy 

ellőzzék mennyei Társukat. Sokan elfordultak Krisztustól (RH. 1904, febr. 18.). 

 Akiket könnyen vezethet egy hamis lélek, azt mutatja, hogy egy ideje már rossz kapitány 

ezette őket, ol a  égóta, hog  e  fogják fel, hog  eltá ozó a  a ak a hittől Southe  
Watchman, 1904. ápr. 5.). 

 

Végkövetkeztetés 

 

 Krisztus keresztjének szívbéli megbecsülése mindig az én Vele együttes keresztre feszítéséhez 

ezet. De az e e i öl sesség i dig el ezet az ö egtagadástól, az odasze teléstől, és sok dolgot 
kiagyal, hogy hatástalanná tegye Isten üzenetét (RH. 1892. dec. 13.). 

 Saját épü k tö egei, főleg a fiatalok összeza a odottak és el adultak a fo aság, 
érzéketlenség és lelki tehetetlenség miatt, amit a H.N. Adventista egyházban látnak ma. És a 

fa atikusok, hűtle  elpá tolók, elhajlott ezetők által tá asztott p o lé ák az eg házo  elül is sak 
e alóság ilágosságá ál sak e alóság ilágosságá ál é thetők és o osolhatók. 

 A H.N. Adventista egyház nem Babilon és Isten soha nem is tervezte, hogy valamivel inkább 

Babilonná váljon, mint az ókori Izrael Illés vagy Jeremiás napjaiban sem kellett Babilonná lennie. A 

Baál-imádás a test betegsége volt és ma is az, és idegen számára és beteggé teszi. A gyógyulás 

ű á at és efo á ió é é  lehetséges. A egoldás a p o lé á a e  az egész egyház pusztulása, 

hanem lelki felépülése. Figyeljük meg ezt a bátorítást: 

 Iste  ki ezet eg  épet… Megfeddte és hel e igazította őket. A laodí eai üze et azokhoz a 
h.n. adventistákhoz szól, akiknek nagy világosságuk volt, de nem jártak a kapott ilágosság sze i t… 
Mennyei hírnökök, vagy a Szent Lélek által indított emberi eszközön keresztül nem hangozhat olyan 

üzenet, mely szerint a H.N. Adventista egyházat Babilonnak kell nevezni és Isten népét ki kell onnan 

hí i… 

 Isten feladatot bízott egyházára és azt nem szabad Babilonnak nevezni. Isten népének 

ol a á kell le ie, i t a föld sója és a ilág ilágossága… élő üze etet kell hi det iük az utolsó 
apok a … 

 Hogyan örvendezne Sátán egy olyan üzenet elterjedésének, amely szerint éppen arra a népre 

o atkoz a ez a kijele tés Ba ilo  ukása , a el ek tagjait Iste  az Ő tö é é ek izal asá á 
tette. 

 Azok a izo ítékok, a el ek az üze etet a Laodí eai eg ház a alkal azható á teszik… e  
tö li ki az eg házat… hog  az e létezze  tö é Válogatott üzenetek, 2. kötet. 66-69. old. 1893.). 

 Amikor a büszkeség és haszonlesés Krisztus iránti odaadást mímelve komédiázik, ott Baál-

imádással van dolgunk. Az pedig átjárta az egyház testének minden részletét. 
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 Azok, akik jo a  ág ak előléptetés e, iztosításra és jó hírre, mint a helyes elvek 

fenntartására, el fogják árulni szent megbízatásukat (RH. 1892. január 31.). 

 A e sületesség és a politika e  fog ak eg ütt űköd i ug a azo  go dolkodás ód 
sze i t. Idő el a politikát ki kell utasíta i és az igazság és becsület uralkodik mindenekfelett, vagy ha a 

politikát dédelgetik, a e sület ől fog ak elfelejtkez i. Soha i s egeg ezés közöttük, i s közös 
bennük, az egyik Baál prófétája, a másik Isten igaz prófétája. (BT. 5. kötet. 96. old.). 

 Óh, ha bepillanthatnánk igazi Urunk arcába. Ha belenézünk majd az arcába, nem fogjuk a 

hűtle  épe i á ti e gedéke ség, eg o sátás fol a atos osol át lát i, a it Baál állal agá a. 
Baál egy bálvány, arcára fagyott mosollyal. A valódi Krisztus arca a heveny hányinger fájdalmát 

tükrözi, a szív isteni betegségét rettenetes langymelegségünk miatt, önzésünk, én-szeretetünk, 

odaadásunk megvallása miatt, amit nem is érzünk igazán. A valódi keresztény tapasztalat szemben áll 

a ha isít á al, a kö etkőképpe : 

 A drága Üdvözítő áldozatá ak és köz e já ásá ak alódi é zése ajd egtö i a ű e  
megkeményedett szívet és majd szeretet, hála és alázat árad a lélekbe. 

 A iko  a szí  ehódol Jézus ak, a lázadást ű á attá áltoztatja… Ez a Bi lia igaz allása… 
nélküle minden csalás (BT. 4. kötet. 625. old.). 

 A dolgok új e dje lépett a szolgálat a… Ott a ág , hog  utá ozzu k ás eg házakat. Az 
eg sze űség és alázat szi te is e etle … Néhá a  egújulási alkal akat i díta ak és ezzel az 
eszközzel sok embert hívnak a gyülekezetbe. De amikor az izgalom elmúlik, hol vannak a megtértek? 

Meg á ás, ű allo ás e  látható. A ű öst a a ké ik: higg e  K isztus a  és fogadja el Őt 
últ eli ű ös életé e és lázadásá a aló teki tet élkül. A szí  e  tö t össze. Ni s jele  a lélek 

bánkódása. A feltételezett egté tek e  estek a Kősziklá a, Jézus K isztus a Kiadatla  kézi at, 
111.). 

 Hol a  a Kőszikla, hog  áeshessü k és összetö jü k. A jó hí  jo  a ál, a it Baál aka  
elü k elhitet i. Ha áesü k a Kősziklá a, e  pusztítja el az ö ecslést, és semmiképpen nem 

károsítja az ember igazi személyiségét. Az ember személyisége, egy Krisztussal együttes feltámadást 

él át, a iko  az é  ű ös sze etete Vele egfeszíttetik. K isztus e  pusztít el se kit. Á  a ke eszt 
felvételének ez a tapasztalata az eg etle  ódja a ak, ahog  e ei Főpapu k hel eállíthat 
minket, mind mostanra, mind pedig az örökkévalóságra. 
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14. Fejezet 

 

1950 – től  – ig 

 

 Ez a kézirat eredeti formájában 1950-ben készült, hogy a Generál Konferencia Bizottságának 

figyelmét felkeltse. Azzal a céllal készült folyamodvány volt, hogy Isten „nyáját” az 1888-as üzenet 

eledelével táplálják. 1888 óta az adventista gondolkodás azzal a központi gondolatkörrel küszködik, 

hog  széleskö ű lelki éhség a . Az e a géliu i eg ízatás ég e  fejeződött e a i de  eg es 
el úló é e  egjele ő eg e ag o  p og a ok, te éke ség, elő elépések elle é e se . 

 Csak néhány nappal az 1888-as ülés lezárulása után (nov. 23.) Ellen White a michigani 

Potterville-ben tartott összejövetelen mondott beszédet (A.L. White, A magányos évek, 418. old.). A 

Review and Herald feljegyezte prédikációját. November 24.-én tartott prédikációjában hatszor 

hi atkozik a zsidók és közöttü k lé ő pá huza a: 

 Mit tenne a Megváltó, ha közénk jönne, ahogy a zsidókhoz? Hasonló munkát végezne, amikor 

eltisztítaná a hagyomány és ceremónia kacatjait. A zsidók ugyancsak felháborodtak, amikor ezt a 

u kát égezte… A fa izeusok aksága azt sze lélteti, hog  eg  ép, a i sak állítja, hog  ag  
világossága és ismerete van, hogyan értheti félre és hogyan képviselheti ennyire helytelenül Isten 

ű ét. Di ső igazságok süll edtek el. Té el gés, g a ak ás ho ál osította el és tette é dektele é 
őket RH. . jú . . . 

 A kö etkező heti jú . -i cikk hatszor hasonlít bennünket a zsidókhoz és több, mint hússzor 

hi atkozik a szolgálatot égző test é ek jele legi hitetle ségé e: 

 Sokan vannak, akik hasonló helyzetbe kerülnek, mint amilyen a zsidóké volt Krisztus idejében 

és nem akarják meghallani az igazság hangját, mert értelemviláguk előítélettel teljes. Á  azokat, akik 
a ag  ilágosságot isszautasítják, Iste  is el eti, ahog  ősi épe is el etette… Mié t teszik e őtle é 
az igazságot a ép előtt a p édikáto ok, ha á  ekik i s lelki életük, odaadásuk, ha i se ek 
összeköttetésbe  Iste el? Túl esszi e tá oztatok Tőle, és íg  aligha hallhatjátok eg a ha gját. 

 1888 szövegösszefüggésében újra azt állítja: 

 Iz ael g e ekei ek egp ó áltatása és K isztus első eljö etele előtti agata tása új a és 
új a feltá ult előtte , hog  Iste  épé ek hel zetét sze léltesse K isztus ásodik eljö etele előtt 
álélt tapasztalatukban – hogyan keresett meg az ellenség minden alkalmat arra, hogy megvakítsa 

Isten szolgáinak értelmét, hogy ne foghassák fel a drága igazságot (u.o. 1890. febr. 18.). Minden 

irányvétel, amit a Krisztus korabeli nép állapotában nyomon követek, a Világ Világossága iránt 

tanúsított magatartásukat tekintve, annak veszélyét látom, hogy mi is ugyanazt az álláspontot 

foglaljuk el… Találkoz u k kell a ilág a  lé ő hitetle ség egannyi válfajával, de amikor az azokban 

lé ő hitetle séggel találkozu k, akik Iste  épe ezetői kelle e leg e ek, lelkü k egse esülhet u.o. 
1890. márc. 4.). 

 A próféta mély aggodalma, amelyben szinte senki sem osztozott kortársai közül, azt 

érzékelteti, hog   ége ed é e e i e azo os, e i e eg e é tékű K isztus is ételt 
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keresztre-feszítésével. A zsidók váltig állítják, hogy sohasem feszítették meg a Messiást, és mi is 

nehezen ismerjük fel tettünk kihatásait: 

 Akik Minneapolisban ellenállottak Iste  Lelké ek, ked ező alkalo a á ak, hog  is ét 
áthaladja ak azo  a te ülete , e t a lelkület ug a az… Az egész e  ta úsította és sze lélője 

olt a Jézus K isztussal aló hálátla  á ás ód ak, akit a Sze t Lélek kép iselt… Ha K isztus előttük 
lett volna, ugyanúgy bántak volna Vele, ahogy a zsidók tették (A. sorozat. 6. szám. 20. old. 1896. jan. 

16.). 

 Zű za a  és ta á stala ság keletkezett az újo a  kiadott egfogal azás kö ül: „1888-ban 

az Adventista Egyház a minneapolisi prédikátor értekezleten felfelé í elő i á t ett” (Ministry, 1984. 

o . . Az Ú  hí öke  é el Mi eapolis utá  eszédet ta tott és éppe  az elle kezőjét o dta: 

 Azt az oktatást kaptam, hogy a minneapolisi konferencián átélt rettenetes tapasztalat a 

jele aló igazság a  hí ők történelmében az egyik legszomorúbb fejezet” (179. levél, 1902). Ihletett 

értékelése: „Kegyetlenség a Szent Lélek ellen”, „hűtle  á ás ód Jézus K isztussal”, ami „egykor 

egész jaj-terhével együtt láthatóvá lesz igazi kihatásában. Nyilvánosságra kerül: mi származott abból.” 

(GCB. 1893. 184. old.) Lehet, hogy ez az „egykor” egész közel van. Ellen White zsidókra vonatkozó 

összehasonlítása nem véletlen. Egészen a megváltási terv szívéig hatol. Ján 3,16. megtagadása benne 

rejlik elégedetlenségünkben, lázongásunkban, mert Krisztus elvetését is magába foglalja. Amikor 

i dez látható á álik, ekö etkezik az áthágással a á a  álló ű á at is. Az a aj, hog  az 
áthágást még nem értékeltük ki a maga igazi mivoltában. Még nem láttuk olyannak magunkat, ahogy 

a menny lát bennünket. 

 Most új e zedék a  a szí e  és eg etle  a élő eg háztag se  tehet izo ságot a ól a 
tapasztalatról, hogy járt az 1888-as ülés e. A it ost egta ulhatu k, az a ól az idő ől aló 
ihletett feljeg zés ől szá azik: 

 1950 óta egyesített e őfeszítést tettek a a, hog  ol a  álláspo tot alló kö eket adja ak 
ki, a el ek allják, hog   g őzel et jele tett az eg ház szá á a. Néhá  teki tél es kö  
tehát – közel 1500 oldal terjedelemben kísérletet tesz arra, hogy megalapozza: „mi” elfogadtuk az 

1888-as üze etet. Kettőt Ge e ál Ko fe e ia el ökök hag tak jó á, eg et pedig eg  alel ök í t. 
Kiad á aik izo ítják azt a él  é deklődést, hog   é e  ta tja a heted api ad e tista 
lelkiismeretet. 

 A Szent Lélek átvezetett ezeken az é eke , az igazság pedig ajd i de  zű za a  felett 
diadalt arat. Problémáinkra a megoldást nem az egyházvezetés kritizálása, vagy az egyházszervezet 

g e gítése jele ti, ha e  a ű á at a  és a K isztussal aló eg ékélés e  ejlik az eg ház 
szervezetén belül. Nem merjük megtagadni, vagy elhallgattatni az igazságot, amit a becsületes szív 

teljes alóságá a  ki o d és egé t, az igazságot, a i leg őzi a fa atiz ust, tö é eskedést és a 
„szentebb, mint te” lelkületű k iti iz ust. Csak az ezethet alázatos, k isztusi ű á athoz, a i ajd 
elhozza a hatásos gyógyulást is. 

 Most pedig tekintsük át röviden a fejleményeket! 

 

1950 
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 „1888 újra vizsgálat alatt”  fé ásolt oldal  e  iseli sze zőik e ét, i s í lapja, se 
datálása. Célja egésze  eg sze űe  annyi volt, hogy az ihletett forrásokból feltárja a bizonyítékokat 

(600 Ellen White idézet), hogy helytelen útra léptünk 1888-ban, hogy az Isten ügye komoly 

hanyatlást, kudarcot szenvedett és az ügy igazi haladása pedig megkívánja, hogy elfogadjuk az 

üzenetet és hi dessük a ilág ak, hog  a tö té el ü k feletti felekezeti ű á at és K isztus 
Laodíceához intézett kérlelésére válaszolni nagyon is helyénvaló. 

 Ezt a kérést határozottan és hivatalosan elvetették: „Ne  hisszük, hog  a felekezeti ű á at 
Isten terve és szándéka szerint való”. „Ne aka jatok ki o tat i eglehetőse  k itikai jellegű 
elképzeléseket és ne is akarjátok terjeszteni!” Ge e ál Ko fe e ia i odalo édő Bizottság, . 
dec. 4. levél). A Generál Konferencia álláspontja az, hogy nincs szükség a felekezeti ű á at a és a 
nagyszámú keresztségre való tekintettel nem is helyénvaló az 1950-es évek „tagságunk 

egkettőzése” p og a já a  elé t e ed é ei k és széleskö ű felekezeti és i téz é es 
virágzásunk miatt. 

 A sze zők e  lázadtak a Ge e ál Konferencia irányítása ellen. Mindig is határozottan 

támogatták az egyházszervezet és rend elvét. De lelkiismeretük szerint nem tudták visszavonni alap-

egg őződéseiket, el ek felől hitték, hog  Elle  White ihletett izo ságtételei  alapul ak. Ezé t 
eg  ég felső  Teki tél  elé tá ták az üg et, a izsgálati ítélet e  te éke kedő Ú  elé, és á ízták 
go d iselő i tézkedésé e. To á  fol tatták isszio á iusi u kájukat Af iká a  Le él a Ge e ál 
Konferencia hivatalosaihoz, 1952. febr. 5.). 

 A kézirat eg  ásolata azo a  alahog a  kijutott a főhadiszállás hi atalá ól. Miköz e  
sze zőik isszio á iuské t Af iká a  u kálkodtak, éhá  laikus tag és p édikáto  összefogott 
Észak-A e iká a  és a sze zőkkel aló eg eztetés élkül szo gal asa  ásolta és sokszorosította a 

kéziratot. Széles körben is terjedt néhány kontinensen. 

 

1952 

 

 Egy korszakalkotó bibliakonferenciát tartottak Sligo gyülekezetében 1952. szeptember 1-13 

között. A ta ul á ok a legjo  go dolatokat o ultatták fel, e ta ul á okat pedig őszinte, 

e sületes, uzgó, odaadó, hűséges fé fiak, az eg ház ezetői ta tották D.E. Re ok sze i t „A mi 

szilárd fundamentumunk” . két kötetes eszá olóhoz í t e ezetőjé e  Re ie  a d He ald, . 
I. kötet. 13. old.). 

 A konferencia összegzéséhez közeledve a Generál Konferencia elnöke elismerte 1888 

kuda á ak igaz oltát, ajd á ulatos igé el állt elő: 

 Az egyház komoly mértékig elmulasztotta, hogy az 1888-as Generál Konferencián lefektetett 

alapokra építsen. Így aztán sok minden elveszett. Évekkel lemaradtunk, ahhoz képest, ahol a lelki 

növekedésben lennünk kellene. Mostanra már az Ígéret földjén kellene lennünk. 

 De az 1888-as konferencián képviselt hit általi igazság üzenetét itt megismételték. 

Gyakorlatilag minden szónok – az első aptól kezd e – nag  ha gsúl t hel ezett e e a dö tő 
fontosságú tantételre és nem volt elrendezett terv, hogy így kell tegyenek. Mindez spontán történt a 

szó i ők észé ől. Kétségtele , hog  az Iste  Lelke ösztökélte őket a a, hog  íg  teg e ek. Eze  a 
konferencián valóban ez volt az egyetlen téma, ami „minden mást felölelt”. 
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 Ez a nagy igazság itt, az 1952-es ko fe e iá  sokkal ag o  e ő el ilatkozott eg, i t 
az 1888-as eg üttléte , e t azok ak, akik itt p édikáltak sokkal ag o  elő ük olt, e t a 
Prófétaság Lelke í ásai a  lé ő, e e a té á a o atkozó kijele tések százai ól to á i ilágosság 
ag ogott elő, a i el azok, akik ezelőtt p édikáltak, ég e  oltak i toká a …. 

 Nem kérdéses többé, „Milyen volt munkáskarunk és népünk magatartása az 1888-ban 

adatott hit általi igazság üzenete iránt? Mit tettek vele? Mostantól fogva ez kell legyen a nagy kérdés: 

Mit tettünk a hit általi igazságra áradó világossággal, ahogy az 1952-es Biblia konferencián 

meghirdették? (W.H. Branson, 2. kötet, 616. 617. old.). 

 Záró megjegyzésében ismét ugyanazt az állítását hangsúlyozta: „Testvéreim, minden 

összejö etelü kö , u kásai kkal eg ütt a ak az üze et ek az ó iási jele tőségét ha gsúl ozzuk, 
ami az 1888-as konferencián hangzott el – azt az üzenetet, amit itt, ezen a konferencián minden 

szolgálatte ő egis ételt” (737. 738. old.). 

 Ezt a i liako fe e iát ajd e   é el ezelőtt ta tották. Szi te i de  szó ok ól az 
ha gzott el, hog  teljes összha g a  a ak a hit általi egigazulás üze eté el, sőt azt állították, 
hogy sokkal ilágosa a  és e őteljese e  p édikálták ezt az üze etet, i t az -as hírnökök a 

késői eső és a ha gos kiáltás kezdeté . 

 Ha ez igaz, e ől logikusa  az kö etkezik, hog  az -es üzenetek Jel 18 hangos kiáltásának 

és a késői eső ek sokkal ag o b megnyilatkozásai voltak, mint amilyen az 1888-as üzenet volt. 

Továbbá, az 1952-es üzeneteket minden ellenállás nélkül elfogadták, még a Generál Konferenciánál 

hi atalosa  is, sőt a ilág i de  észé  és u kate ületé . 

 Ha az, ami tragikusan hiányzott 1888-ban, most az 1952-es bibliakonferencia olyan 

túlá adóa  epótolta, e  kellett ol a a ha gos kiáltás üze ete di sőségé ek a a  a 
nemzedékben beragyognia a földet? Az 1888-as üzenet egy ilyen elfogadása egy népet készített volna 

elő ég a a  a e zedékben, hogy evangéliumi megbízatását befejezze. Eljött az áldás az 1952-es 

nemzedék idején? 

 A két kötetes beszámoló gondos tanulmányozása felfedi a problémát. A szónokok közül egyik 

sem adta vissza az 1888-as üzenet egyedülálló motívumait, vagy jellegzetességeit, lényegét. Edward 

Heppe stall a két szö etség ől szóló üze etei üdítőe  összha g a  oltak az -as állásponttal, és 

néhány további prédikáció sem mondott semmi azzal ellentétben állót. Nem kérdéses, hogy 

i d ája  őszi te, e sületes, uzgó, odaadó férfiak voltak, és mindnyájan komoly gondolatokat 

te jesztettek elő, ko ol  előadásokat ta tottak. 

 A probléma az, hogy legtöbben – ha nem is mindegyik – bizonyságát adták, hogy nagyon is 

tájékozatlanok az 1888-as üze et lé egi ta tal át illetőe . Egyik sem adta bizonyságát, hogy mind 

mostanáig gondos tanulmányt folytatott, kutatott a „legdrágább üzenet” lényegi eredeti forrásai 

utá , a el ek i deg ike te észetese  o tatás a  is egjele t. Valószí űleg se ki se  látott 
semmiféle világos különbséget az 1888-as üzenet és a „hit általi igazság” épsze ű p otestá s 
tantétele között.  

 Fájdalmasan nyilvánvaló, hogy az 1888-as hírnökök, akiket Ellen White támogatott ezen a 

konferencián, persona non grata (nem kívánatos személyek) voltak (Lásd 1. kötet, 256. old.). Olyan 

volt, mintha valamilyen „elő e elte ezett te ” megtiltotta volna egyedülálló nézetük bármilyen 

elismerését. Mivel az 1952-es üze etek ől ag észt hiá oztak a lé egi táplálékok, e  is 
munkálkodhattak volna az 1888-as üzenet lelki hatalmával a megújulás és reformáció érdekében. 
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 Ne  kétséges, hog  sok jó szá azott ettől a ko fe e iától. De a késői eső ek és a ha gos 
kiáltásnak nem volt egy másik „kezdete”  é el ezelőtt. 

 Ezalatt tovább folyt „Az újravizsgált 1888” széleskö ű spo tán terjesztése. 1958-ra az 

eg háztagok észé ől úja , Ge e ál Ko fe e iához i tézett, a tá g a o atkozó úja  álaszt 
eredményeztek. 

 

1958 

 

 A Generál Konferencia tehát elkészítette újabb válaszát és „Az újravizsgált 1888 c. kézirat 

további kiértékelése” í el hozzáfé hető é tette az eg ház észé e. E őteljese  sze eszállt a 
dokumentummal. Tekintsük át végkövetkeztetéseit: 

 N il á aló, hog  a sze zők fig ele e éltó a atő  oltukat juttatják kifejezés e i d a 
kutatás, mind pedig a tények felhasználása terén.1 Va  eg , az egész kézi atot eghatá ozó alap ető 

ódsze , ahog  az idézeteket kö ezetük ől ki agad a felhasz álják… „Az újravizsgált 1888” tézise 

ko ol  é tékig tük özi sze zőik i odal i e köl sét… Miutá  étkesek ek izo ultak a tények 

elto zításá a , elfe dítésé e  és a P ófétaság Lelkétől szá azó állítások hel tele  alkal azásá a , 
„Az újravizsgált 1888” sze zői lét ehoztak eg , az eg ház szá á a sé el es kézi atot, a i éltatla  
az eg ház ezetőihez és sé el es a tájékozatla  személyek részére is, akik lehet, hogy történetesen 

elolvassák (47-49. old.). 

 A iko  a sze zők elol asták a „További kiértékelést”, természetesen mélyen elszomorodtak. 

„Vétkesek a a , hog  szö egkö ezetük ől ki agadott idézeteket hasz ál ak fel, elto zítják a 

tényeket és létrehoznak egy kéziratot, ami sérelmes az egyház részére? Ez buzgó imádságra, 

szívvizsgálatra és Ellen White eddig felhasznált forrásainak további tanulmányozására szólította fel 

őket, és a to á iak utá i kutatás a. 

 E ek egfelelőe  1958 szeptemberében, miközben ismét szabadságon voltak Amerikában, 

elkészítettek egy 70 oldalas választ: „Felelet a további kiértékelésre” címmel. Ez a kézirat behatóan 

foglalkozott minden egyes felmerült témakörrel. Nem lehet úgy kutatást végezni az Ellen White 

Hagyatékban, ha nem nyernek jogot számos, eddig kiadatlan, nyugdíjas prédikátorok könyvtáraiban 

található Ellen White dokumentum-g űjte é hez, akik sze él ese  is is e ték Elle  White-t. Ez az 

újonnan felfedezett dokumentáció – tézisük alátámasztása terén, belekerült válaszukba.  A 

„Kiértékelést” visszavonták és többé nem lehetett hozzáférni a témához.2 

                                                           
1 Az Irodalomvéd  Bizottság hivatalos beszámolója inkább az ellenkez jét állította: „A kézirat a legbuzgóbb, 
szorgalmas és fáradhatatlan er feszítés valamennyi bizonyítékáról beszámol.” 
2 Egy példa arra, hogy az „elfogadás” elképzelését hogyan támasztotta alá a „Kiértékelés” az 1893. 40. levél 
egyetlen kiragadott mondatának felhasználásával: „Majdnem három évig álltunk a csatamez n, de akkor 
határozott változások történtek népünk között és Isten kegyelme folytán elnyertük az elhatározott gy zelmet” 
(Kiértékelés, 44. old.). 1983-ban az Ellen White Hagyaték gondnokai kibocsátották a teljes levelet, így aztán 
megfigyelhet  a szövegösszefüggés is. (996-os kiadvány). Ennek az egy mondatos kivonat a saját felhasználása 
körüli vitában fordul el  arra vonatkozóan, hogy Dr. Kellogg hogyan hozott a tábor-összejövetel zöldségéhez 
egy eladásra felkínált egész rakomány sajtot, valamint arról, hogy az egészség-reform elvei hogyan találtak 
kedvez  fogadtatásra népünk sorai között. A szövegösszefüggés semmit sem szól az 1888-as üzenetr l, sem 
annak fogadtatásáról. 
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1962 

 

 A további négy év folyamán az egyháztagok továbbra is kérdéseket tettek fel. A „Kiértékelés” 

azt állította 1958-ban, hogy vélekedésük szerint az Irodalom- édő Bizottság hét é el ezelőtti 
beszámolója lezárta az ügyet” (3. old.). De úgy látszik, hogy a Gondviselés nem hajlandó az 1888 utáni 

é deklődést leállíta i. A Sze t Lélek egésze  addig élet e  kell ta tsa, a íg eljö  a eg á ás. 

 1962-ben N.F. Pease egy könyvet adott ki 1888-ról: „Egyedül hit által” í el. Az előszó a  a 
Generál Konferencia elnöke azt állította: 

 Az 1888-as Generál Konferencia ülésszakot és a hit általi igazság témájának megvitatását 

azon az együttléten számos személy külö féleképpe  ko e tálta, főleg a legutó i hó apok a . 
Néhányan azt feltételezték – nagyos is helytelenül – hogy a H.N. Adventista Egyház eltévedt, amikor 

e  é tette, e  agadta eg ezt a ag  alap ető ke eszté  ta ítást. Ez a kö  hel é e teszi ezt a 

dolgot (vii. old.). 

 D . Pease ag o  is hozzáé tő, go dos tudós és a Ge e ál Ko fe e ia é tékelte is u káját. 
De vannak problémák könyvével, mert az egész 1888-as korszakot nem tárgyilagosan vizsgálja: 

a.) A könyv szinte teljes egészében nem ismeri el az 1888-as üzenetet annak, ami a maga valójában 

olt, a késői eső és a ha gos kiáltás „kezdeté”-nek, egy üzenetnek, amit Isten azért küldött, hogy egy 

épet készítse  elő az el áltozás a. 

b.) Az 1888-as üze et ől új a és új a úg  ilatkozik, i t a i pusztán a „hit általi megigazulás” vagy 

a „hit általi igazság” ta tétele, és i t il e , azo os a épsze ű p otestá s ta ítással. Még azt is 
kijelenti, hogy az 1888-as hí ökök ko uk épsze ű eg házaitól ették át . . old. . Á  a 
hírnökök azt állították, hogy egyedül a Bibliából merítették (v.ö. v.ö. GCB. 1893. 359. old.). Hiába 

teki tjük át a épsze ű p otestá s teológusok ko tá s í ásait az -as üzenetet alkotó egyedülálló 

elemek érdekében. 

c. ) Fel lehet tenni a kérdést: Ha az 1888-as évek protestáns gyülekezeteinek birtokában volt a mi 

1888-as üzenetünk lényege, hogyan lehetett az a harmadik angyal üzenete a valóságban? Hol van 

akkor a h.n. adventista evangélium egyedülálló volta? 

d.) A H.N. Adventista Egyházat úgy mutatja be, mint ami az egyre múló évekkel egyre jobban 

evangéliumivá válik, mivel az elmúlt negyven év során a hit általi megigazulásra helyezett hangsúly 

„crescendo”-ját él ezte Pease, . . . old. . Meg a ad a ké dés: A épsze ű 
protestantizmus, vagy az 1888-as üzenet? 

e.) A könyv anomáliát ébreszt. Azt állítja, hogy „ egő iztük a felekezet észé e az -es évtized 

megújulási mozgalmainak lelki hangsúlyait és mégis „különös módon” „elhalt a kilencvenes évek 

megújulási mozgalma” (164. 177. old.). Itt áll egy riasztó következtetés. Ez a nézet hallgatólagosan 

tagadja Jel 18, 1-4. próféciáját. Amikor az egyház vezetése a hangos kiáltás üzenetét igazán elfogadja, 

az többé sohasem hallgat el, mivel profetikusan az a célja, hogy „di sőséggel e ag ogja a földet”. Ez 

a világ profetikus jö őjé ek leg ag o  jele ete. Az a té , hog  az -es évek megújulása 

„elhalt”, önmagában is a legvilágosabb bizonyítéka annak, hogy a hangos kiáltás üzenetét az egyház 

vezetése nem fogadta el igazán. Ezt tisztázni kell, vagy rettenetes kihívással állunk szembe, hogy 
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minden igazi megújulás arra ítéltetett, hogy még akkor is „elhaljon”, ha az üzenetet elfogadják. Így Jel 

18,1-4 sohasem teljesedhet be. 

 Az eg háztagok észé ől to á a is é kez ek ké dések. 

 

1966 

 

  1888-ról megjelent egy másik könyv is: A.V. Olson, Generál Konferencia alelnök tollából. 

1963. április 5.-én bekövetkezett hírtelen halála hátrahagyta ezt a „gyakorlatilag teljes” kéziratot. A 

White-hagyaték bizottsága kezeihez került, akik 1966-ban kiadták 320 oldalas könyvét „Válságon át a 

g őzele ig: -1901” címmel. 

 Ez az őszi te és ige  uzgó sze ző azt a élt tűzte aga elé, hog  tá adást i téz az -ra 

vonatkozó „fél e ezető” kö etkeztetések elle . Az előszó a ól szá ol e, hog  a Mi eapolis  
és 1901 közötti 13 év az a periódus, amelyben a Gondviselés végre le tudta írni a „g őzele ” szót (7. 

old.). Ám újra komoly problémák merültek fel: 

a.  Azt a  é et e  a g őzele , ha e  az ad i iszt á ió a , az eg ház főhadiszállásá  
megnyilvánuló kirívó hitetlenség jellemezte. Voltak profetikus igények a reformációra és az 

újjásze ezés e és az Ú tól jö ő sze e sétle , égzetes tűzesetek e  eg il á uló égső ítéletek a 
Battle Creek-i szanatóriumnál és a Review and Herald kiadó társulatnál. Ez az 1901-es „g őzedel es” 

időpo t utá  kö etkezett e. Elle  White Auszt áliá ól szá azó szá tala  le ele e ől az 
időszak ól, i de e utal, sak a „fejlődés é ei e” e , ha a lelkiség és hűség fo tos, és ha az -

as üzenet és tapasztalat a kritérium. 

b.) A könyv megpróbál kialakítani egy jogos, vállalható álláspontot annak igazolására, hogy az 1888-as 

üzenetet „hivatalosan nem utasították vissza”, mert a „delegátusok szavazata egyetlen intézkedést 

sem foganatosított arra nézve, hogy elfogadják-e vagy elvessék (36. old.). Miközben igaz, hogy nincs 

egyetlen hivatalos feljegyzés sem egyetlen minneapolisi elutasító szavazatról, a tény az, hogy 

szavaztak és a hivatalos 1893-as Generál Konferencia-i álláspo t eg is e ősíti, Elle  White pedig szól 
róla. 

 Néhá  hatá ozott utalás tehát előfo dul az elvetés megszavazására: 

 Mit utasítottak vissza a testvérek ott Minneapolisban abban a félelmetes helyzetben? 

Visszautasították a késői esőt, a ha adik a g al üze eté ek ha gos kiáltását . old. . 

 Néhányan, akik akkor annyira ellene álltak (a minneapolisi együttléten), felemelt kézzel 

szavaztak ellene (244. old.). 

Akár írásos formában készítenek hitvallást, akár valakinek az elgondolása, amit szavazásra 

o sáta ak a Ge e ál Ko fe e iá , eg e eg … Va ak itt ég ol a ok, akik e lékez ek eg  ég  
évvel ezelőtti eset e és hel e, Mi eapolis a, a iko  há o  hatá ozott e őfeszítést is tettek a a, 
hogy egy ilyen dolgot szavazással keresztülvigyenek a Generál Konferencián. Amit valaki hitt, 

é földkőül állították, ajd egsza azták, aká  tudják el ek az útjelzők, aká  e , sak e jetek 
elő e és ajd egeg eztek a a , hog  egta tjátok Iste  pa a solatait és sok ás dolgot, a it 
meg akartok tenni, amit hit általi megigazulásnak tüntettek fel (265. old.). 
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 Ahogy láttuk, maga Ellen White említi, hogy megszavazták az üzenet elvetését, de a 24. 

kézirat (1888) legutóbbi kiadásából kitörölték erre vonatkozó hivatkozását (Válogatott üzenetek, III. 

könyv, 176. old. 15. kézirat, (1888), Olson, 294-302. old.). túlnyomórészt a testvérek helytelen 

próbálkozásaival foglalkozik, hog  eg  il e  sza azást áte őltesse ek. 

 A történelem kihívásaként legalább hat, modern, publikált tagadása olvasható, hogy 

megtörtént a szavazás. Préd. biz.  (a White-hag aték elősza á al, i . old.; Válságo  át a g őzele ig, 
36. old.; Elhívott ozgalo , . . old.; Magá os é ek, . . old.; A eg e tő hit, . old. . 

 I dokolt felte i a ké dést: Há o  köz etle , a a i á uló e őfeszítés utá , hog  elé jék: 
szavazzák meg az üzenet elvetését, miért fulladt kudarcba a kísérlet? Miért e  jeg eztek fel e ől 
szinte semmit? A válasz világos ugyanabból az 1893-as Bulleti ől: Csak Elle  White e  e gedte, 
hog  a sza azást jeg zőkö e eg ék: 

 Nem mondatott meg nekünk akkor, hogy Isten angyala kijelentette: Ne tegyétek meg ezt a 

lépést? Ne  tudjátok, i ejlik e e? Ne  tudta  időt szakíta i a a, hog  eg o dja  ektek: 
mi van benne, de az angyal megmondta: Ne tegyétek! A pápaság rejlik benne. Ezt próbálta az Úr 

el o da i és egé tet i elü k… Va  alaki itt e e  a ház a , aki ott olt, aki nem érti most, hogy 

akkor, ott: mi történt? (265. old.). 

 Az egyetlen oka annak tehát, hogy a szavazást nem jegyezték fel, hogy Ellen White bölcsen 

egtiltotta. Az agától é tetődő, hog  a delegátusok ke esztül aka ták i i az elutasító sza azás a-

o sátást. Át is e t ol a elsöp ő e ő el, hisze  kijele tette, hog  Mi eapolis a  általá a  é e 
az e e az összejö etel e látogató p édikáto ok lelkületé ől és efol ásá ól lehetett szá íta i a a, 
hogy kioltják a világosságot (B.21. levél, 1888.). Szolgálatte ő at á kfiai azé t a ak itt, hog  Iste  
Lelkét elzá ják a éptől . kézi at, .; Olso , . old. . 

 Egy ilyen feljegyzett szavazás tulajdonképpen felekezeti öngyilkosság lett volna. Hála Istennek 

Ellen White megmentett bennünket önmagunktól! 

 Pease elismeri a majdnem totális ellenállás erejét: „Talán veszélytelen azt kimondani, hogy 

Jones és Waggoner szinte esélytelenül állt volna Ellen White támogatása nélkül” A eg e tő hit, 
41. old.): Közvetlen támogatása nélkül az 1888-as Generál Konferencia hivatalosan is megszavazta 

volna az üzenet kárhoztatását. 

c.) Olson lebecsüli az 1888-as ellenállás hatását azzal, hogy 23 olyan munkásra hivatkozik, akik így 

ag  úg  e e oltak…. Ne  hel es a a a kö etkeztetés e jut i, hog  általá os összejátszás és 

szervezett ellenállás érvényesült (84. old.). Újra azzal szállunk vitába, amit az ihletett hírnök mondott 

sok-sok megfogalmazásában. Ez is ellentmondásban van C.C. Reynolds és R.T. Nash szemtanúk 

beszámolóival (Lásd a 15. fejezetet!). 

d.) A könyv fájdal as, süggesztő dile á al o dja ki a égszót. A ezetés és a p édikáto i ka  
hűséges olt, a laikus tagok e . „Az ad e tista p édikáto ok és e a gélisták eg házi szószékek ől, 

il á os e el é ek ől p édikálták ezt az élet e ágóa  fo tos igazságot, égpedig Krisztus iránti 

sze etettől lá goló szí el”. Ám sok egyháztag részére a hit általi igazság üzenete száraz elméletté 

ált… Mellőzték a ilágosságot… kuda ot allottak… Szegé  lelkük eztele  és elhag atott olt… 
U u k e soká a el eti őket” (38. . old. . A tézis logikus ége ed é e a hűséges hie a hia és a 
hűtle  laikusok ó ai katolikus képlete. 

http://www.denesotto.hu/


   
 

További tanulmányokért látogass el a www.denesotto.hu weboldalra. 

DÉNES OTTÓ 

Bibliáról – gondolkodóknak 

 

Dokumentumtár 

 Amikor az „egyház angyala” – egyház vezetése – válaszol majd Krisztus utolsó napi 

felhívására, Isten népe „készséggel siet a Te se egg űjtésed apján” Zsolt , . A hűséges 
p édikáto i ka  és a hűtle  laikus tagság e sak ádi at Iste  ai épe elle , ha e  az egész sze t 
tö té ele  ádja is, és e  újt se i ás e é t a jö ő e éz e, i t azt, hog  a hűtle  ép 

i dig elle áll a hű hie a hiának. Ez nem lehet így, és nem is lesz így. 

 

1969 

 

 Norval F. Pease nemsokára kiadta az „Egyedül hit által” . ű e fol tatását „Meg e tő hit” 

í el . É deklődése középpo tjá a  is ét  áll. Tö  p o lé a e ül fel. 

a.) Ismét találkozunk azzal a problémával, hogy az 1888-as üzenetet, mint Jelenések könyve 18 

ha gos kiáltásá ak kezdetét e  is e i fel eszkatológikus jele tőségé e . Hel ette a sze ző a 
protestáns csoportok közös örökségeként mutatja be, a „ égi ilágosságot egfelelő 
összefüggésben” „a megigazulás puszta újrahangsúlyozását ugyanannak az örökkévaló 

evangéliumnak mutatja be, amely által a keresztények minden korszakban üdvösséget nyertek” (25. 

39. 45. 54. old.). Úgy látszik, egyáltalán nem ismeri fel ezt az egyedülálló igazságot, ami a „harmadik 

angyal üzenetét tartalmazza a maga valóságában”, sem a szentély megtisztításával való különleges 

összefüggésének gondolatát. 

b.) Ismét elmondja, hogy a küldöttség (1888) háromféle módon oszlott meg. Arra is hivatkozott, hogy 

az ellenállás nem volt komoly. Cáfolja azokat, akik azt állítják, hogy a felekezet elvetette a hit általi 

igazságot 1888-ban,3 a sze ző a a a feltételezés e tá aszkodik, hog  e  olt eg etle  feljeg zett 
szavazás, ez pedig azt jelenti, hogy a témával összefüggésben semmiféle hivatalos lépést sem tettek, 

valamint azt, hogy „azok többsége, akik nem láttak világosságot 1888-ban, megbánták vakságukat és 

késő  lelkese  tá ogatták” (41. old.). „Erre a lelkes támogatásra” utaló bizonyítékok mindmáig 

hiányoznak. 

 Ismét emlékezhetünk Ellen White panaszos, unokaöccséhez intézett, 1892. nov. 5.-én kelt 

levelére, miután a „legfelső ezetők” hitvallomásai megjelentek, amelyek kijelentik, hogy azok közül, 

akik kezdetben ellenállást tanúsították, egyik sem jutott el a világosságra és egyik sem értette meg az 

üzenetet (B. 2/a. levél, 1892): Pease máshol elismeri, hogy az évtized végén „Jones, Waggoner és 

Elle  White ki ételétől elteki t e, eg etle  ’Illés’ sem prédikálta hatékonyan ezt az üzenetet (Egyedül 

hit által. 164. old.). Hol volt feltételezett támogatásuk? 

.  Pease a a tö ekedett, hog  e kö  sze zői ek feltételezését, hog  az eg ház új a kiadja Jo es és 
Waggoner írásait és így részesülhetünk tanításuk áldásában, megcáfolja és kijelenti, hogy Jones és 

Waggoner semmi olyat nem mondott, a i él Elle  White jo at e  o dott ol a… Elle  White-

nak megvolt a maga képessége ahhoz, hogy ugyanazt az örökkévaló evangéliumot szépséggel és 

tisztasággal képviselje, amivel egyetlen kortársa sem ért fel (53. old.). 

                                                           
3 Kik ezek? Nem világos. „Az 1888 újra vizsgálat alatt” szerz i sohasem állították, hogy a „felekezet” elvetette a 
kés i es  üzenetét. Csak idézték Ellen White bizonyítékait, hogy a vezetés elvetette és „nagy mértékben távol 
tartották a közösségt l, oly nagy mértékben, hogy a felekezetnek sohasem volt jobb lehet sége arra, hogy 
elfogadja. (V.ö. Válogatott üzenetek, 1. kötet. 234. 235. old.). 
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 Ez felvet egy komoly kérdést: Miért küldte az Úr az 1888-as hírnököket, ha nem tudták az 

üze etet egfelelő ódo  kép isel i? Ne  lett ol a öl se , ha Iste  Elle  White-t jelöli ki a késői 
eső üg öké ek és a ha gos kiáltás üze ete hí öké ek? A sze t tö té ele  izo ítja, hog  Isten 

mindig okkal választ hírnököket. 

 Ellen White sohasem tekintette feleslegesnek Jones és Waggoner üzenetét. Közel 300 

eset e  hag ta jó á elis e éssel a túlá adó lelkesedés ha gjá  és ilágosa  és eg é tel űe  
tá ogatta őket, i t „kijelölt”, „delegált”, az Úrtól megbízott eszközöket, hogy elvégezzék azt a 

u kát, a i ek el égzésé e e  őt hí ta el az Ú .4 

 Az 1888-as hírnökök könyvei kizárólag a Bibliára épülnek (például: Krisztus és igazsága, 

Evangélium a teremtésben, Jó hír, Megszentelt út a keresztény tökéletességhez), amelyek egyetlen 

Ellen G. White kijelentést sem alkalmaznak. Üzenetük a hit általi igazság tiszta, biblikus üzenetében 

ejlő hatalo  g ö ö ű de o st á iója olt. Ezt e s é el i a it jele t, i t fig el e  kí ül 
hagyni Ellen White jóváhagyását. 

d.  Sze ző k az -os Milwaukee-i Ge e ál Ko fe e ia üze etei ek ege ősítésé el összegez, 
mint amelyek fontosabbak voltak az 1888-as üzenetnél. Annak bizonyítására, hogy az 1888-as 

üzenetet elfogadták, - azt mondja: 

 Az a szilárd egg őződése , hog  hel ese  le e kise  ha gsúl t hel ez i -ra és 

többet 1926-ra. Az 1926-os Generál Konferencia valójában az volt, ami az 1888-as lehetett volna, ha 

az evangélium értelmezésében nagyobb összhang uralkodott volna. 

 Néhányan arra a feltételezésre jutottak, hogy a felekezetnek fel kellene jegyeznie valamilyen 

különleges módon, hogy elismeri 1888 hibáit. A lelki növekedés több pozitív bizonyságát nem is 

lehetett ol a á  jo a  előhoz i a ál, i t ahog a  az -os prédikációk tették (59. old.). 

 Ez a ézet a alóság a  zű za a a sodo á az eg házat. Fig eljük eg: it o  aga utá : 
(1) Az 1926- a  fellépő hí ökök jele tőse ek és fo tosa ak oltak, i t az -asak, mégis (2) 

nem úgy, mint 1888-ban, „az evangélium 1926-ban azt is jelentette, hogy nem volt semmiféle 

ellenállás, mint 1888-ban, (3) Több, mint 60 év telt el 1926 óta, amikor Ellen White kijelenti, hogy ha 

az 1888.as üzenetet elfogadták volna, néhány év alatt be lehetett volna fejezni az evangéliumi 

megbízatást (GCB. 1893. 419. old.). 1926-nak ez az értelmezése tehát azt jelentené számunkra, hogy 

                                                           
4 Néhányan, akik azt mondják, hogy elfogadják a hit általi igazságot, fenntartják, hogy nincs szükségünk a 
„legdrágább üzenetre”, amit az Úr küldött Jones és Waggoner testvéreken keresztül, mert birtokunkban vannak 
Ellen White írásai. De vannak problémák ezzel az állásponttal. (a) Az egyház 1888-ban is rendelkezett Ellen 
White írásaival, s t sokkal inkább, mint ma, hiszen személyes jelenlétét élvezték. (b) Azt mondta, hogy írásai a 
„kisebb világosság”-ot jelentik, melyeknek az a céljuk, hogy a „nagyobb világosság”-hoz, a Bibliához 
vezessenek bennünket. Tehát semmi olyat nem mond a hit általi igazságról, ami nincs jobban megfogalmazva a 
Bibliában. (c) Továbbá, ebb l logikailag az következne, hogy nincs szükségünk az Újtestamentumra, mert János 
és Pál egyaránt csak az Ótestamentumból merítette a hit általi igazságra vonatkozó ismereteit és senki sem 
tagadhatja: k megértették. (d) Ebb l még arra a következtetésre is el lehetne jutni, hogy a Bibliára, sem a kis, 
sem a nagy prófétákra sincs szükségünk, mert Ábrahám hit által igazult meg, a hív k atyja lett, amikor Gen 1-
11-en kívül semmit sem tudott. 
 Ez persze képtelenség. Az egyetlen logikai következtetés, amire eljuthatunk: szükségünk van a teljes 
világosságra, amit az Úr jónak lát nekünk küldeni. Ellen White sohasem állította, hogy t azért küldte Isten, hogy 
a kés i es  és a hangos kiáltás üzenetét hirdesse. Jones és Waggoner el adásaiban ismerte fel ezt. Nem lehet 
igazán elfogadni Ellen White-t és nem elfogadni az 1888-as üzenetre vonatkozó elismer , méltató kijelentéseit, 
úgy ahogy azt Jones és Waggoner képviselte abban az id ben, amikor Ellen White jóváhagyó megjegyzései 
elhangzottak. 
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a „ ag o  eg ö tetűség” az üzenet elfogadásában egyáltalán nem jár együtt az evangéliumi 

eg ízatás sike es teljesítésé el. Lehet e él süggesztő ? 

 A tény az, hogy a hit általi igaz élet, amit az 1926-os prédikációkban tanítottak – nem az 

1888-as üzenet lényegi igazsága – ahogy az 1926. évi Generál Konferencia Bulletin feljegyzi. 1952-ben 

is ugyanez történt. Azokat az üzeneteket a vasárnapi iskolai alkalmak rajongása és más korabeli, 

kie elkedő p otestá s sze zők teológiai ta tételei ihlették. Ezé t a  az, hog  az -os időszakot 
sem követhette semmiféle tartós megújulás és reformáció, de az 1952-est sem. 

 Forduljunk most egy egész évtized legfontosabb eseményéhez, az 1888 i á ti ö ek ő 
é deklődés felé. 

  

15. Fejezet 

 

1971 – től   –ig és azon túl 

 

 Mostanáig közel 700 oldalnyi írást adtak ki megkísérelve azt, hogy tagadják az 1888 miatti 

felekezeti ű á at szükségességét. -ben újabb 700 oldal látott napvilágot, L.E. Froom, Az 

elhí ott ozgalo  . ű e. A sze ző sze i t „történelmünkben egyetlen kötet sem részesült ilyen 

sodálatos, ég a kiadást egelőző tá ogatás a  . old. . A iko  kiadás a ke ült,  példá t 
küldtek ki ajá dékké t eg ház ezetők ek, sze te a ilágo . A észé e újtott ked ező fogadtatás 
nyilvánvaló módon a leghitelesebb, legtekintélyesebb szóvá tette 1888-ra vonatkozóan. 

 A ko á i Ge e ál Ko fe e ia el ök, A.G. Da iells tette a kezde é ező lépést és adott 
megbízást még 1930-ban. A kutatás folyamán öt Generál Konferencia elnök hagyta jóvá. Számos 

tanácsadó, legkiválóbb tudósaink közül mintegy hatvanan – felekezet-történeti és adventtörténeti 

spe ialisták ol asták el k itikusa . A P ófétaság Lelke í ásai ak szaké tői, kie elkedő Bi lia-tanítók, 

tömegkommunikációval foglalkozó szakemberek, tudósok, orvosok (8. old.). 

 Nyilvánvaló tehát, hogy az „Elhívott mozgalom” kép iseli a Ge e ál Ko fe e ia és a felső 
eg ház ezetők – summum bonum – állásfoglalását  té akö ét illetőe . A sze ző a legteljesebb 

hűségé ől iztosítja az ol asót A.G. Da iells eg ízásá a adott álaszá a : 

 És arról, hogy különleges hangsúlyt helyez 1888 és következményeinek kialakulására. Arra 

kapta  késztetést, adja  elő a té eket, e ed é eket eg  átfogó, széleskö ű átteki tésben, ami 

tiszteli Iste t és fel agasztalja az igazságot… teljese  és il á aló ódo  látta  el 
doku e tu okkal, hog  a u káska  sze te a ilágo  ta ul á ozhassa… Da iells fig el eztetett, 
hog  leg ek hű és e sületes a té ához, átfogó, széleskö ű és pártatlan a feldolgozás folyamán, hogy 

a maga kiegyensúlyozott valóságában mutassam a teljes képet. Kerüljem el a feldolgozás során a 

felszí es ódsze eket… Szükség a  eg  hiteles és igazi á ázolás a. Az igazságot eá ékolással, 
takargatással sohasem lehet tisztelni, - állította. Mé je fel a él ségeket… jeg ezze  fel i de t 
hűségese . . . old. . 

 Néhá  ásik ete á  ezető a a késztette, 
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 Hog  felelje  izo os ejtél es ké dések e… és i de ekfelett leg e  hűséges a té ekhez 
és tántoríthatatla  a teljes igazság i á ti hűség teki teté e …, hog  eljusso  a té ek leg él é e, 
felfedje az a ól e edő felfedezéseket, hog  leg e  hű és e sületes, őszi te és ílt, kö etkezetes és 
kitartó a feltáró munkában (22. old.). 

 „Az elhívott mozgalom” hatal as e iségű u kát feltételez, a it az eg ház 
legtekintélyesebb történelem-tudósa írt. Isten gazdag talentumokkal áldotta meg. A profetikus 

értelmezés és kondícionalizmus (Feltételes halhatatlanság) történetével foglalkozó monumentális 

köteteivel mérhetetlenül gazdagon járult hozzá az advent-mozgalom irodalmához. Legalább egy 

kritikus szerint azonban utolsó könyve nem megbízható történetírás (Szemináriumi tanulmányok, 

Andrews Egyetem, 1972. január 121. old.). 

 Komoly problémák merülnek fel: 

a. 1888 törté el é ek éppe  az elle kezőjét kép iseli, i t a i Da iells kö é e , „A hit általi 

megigazulás”-ban található, és mégis Daniells volt az, aki a megbízást adta. Az ellentét igen jól 

ki ehető a kö etkező két sze el é e : 

 A korszakalkotó minneapolisi ülésszak, hegycsúcsként magasodik ki. Az összes többi ülésszak 

fölé to osul eg edülálló oltát és fo tosságát teki t e. Hatá ozott fo dulópo t olt… új ko szakot 
ezetett e…  tehát eg  új jel, új ap kezdetét jelzi…  e  a e eség sú spo tja, ha em 

e etelés a égső diadal felé….  satáját ke é e  eg í ták és d ága diadalt a attak F oo , 
87. 191. old.). 

 Az üzenetet sohasem fogadták el, nem is hirdették, nem is adtak néki szabad folyást, ahogy 

kellett ol a, hog  az eg házat a e e ejlő érhetetlen áldásokhoz segítse. A szembeszegülés 

mögött a gonosz, minden igazság ellensége mesterelméjének agyafúrt cselszövései nyilatkoznak 

eg…, hog  se legesítsék az üze etet… Mil e  ette etesek g őzel é ek e ed é ei, a iko  
diadalmaskodott (Daniells, 47. 53. 54. old.). 

. Se ki e  olt képes a a, hog  á it is ész e eg e  F oo  összeg űjtött „írásos 

nyilatkozataiban”, amelyek feltételezetten azt bizonyítják, hogy a vezetés elfogadta az üzenetet, 

a el ek a a  az időpo t a  ég i dig hozzáfé hetetle ek a ta ul á ozás szá á a. Sze ző k 
elmondja, hogy az 1888-as i eapolisi ko fe e iá  té legese  észt e ők go doskodtak ezek ől, 
amelyeket egészen 1930-ig zároltan kezeltek, aláírt nyilatkozatok formájában, amelyeket 1930 

tavaszán tisztáztak le (8. 237. 238. old.). 

 De az ezekkel a ege ősítésekkel foglalkozó két fejezet e  -268. old.) egyszer sem 

engedték meg az olvasónak, hogy egyet is szemügyre vegyenek közülük. Három „szemtanú” számol 

e a ól, hog  létez ek, de e  idézhetők. 

 Ellentmondanak tézisének, ezért szólnak a láthatatlan ta úk teki tél é ől, akik azt e ősítik, 
hogy az 1888-as üze etet az eg ház ezetősége elfogadta, iköz e  há o  láthatatlan szemtanú 

éppe  az elle kezőjét állítja eg  pilla at últá  idézzük sza aikat . 

 A „ ege ősítő tá ogatás ól” k .  tehetséges fé fi és ői ep eze tá s go doskodott, akik 
té leges észt e ők, egfig elők és jeg zők oltak az „88”.as kritikus minneapolisi ülésszakon (239. 

old.). A teljes létszámot tekintve, csak 13-an voltak jelen, így tehát a tényleges szemtanúk is csak 13-

an lehettek. Gondos számlálás jelzi, hogy leveleikben, interjúikban 64-szer hivatkoztak erre a 26 

személyre. Egyet 14-sze  e líte ek. Rejtél es titok, hog  a sze ző, iutá  e i e e őteljese  
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igé elik, ié t e  e gedi őket eszél i. Eg etle  ki ételtől elteki t e eg etle  o datot se  
idéz ek a  hi atkozás eg iké ől se , de a sze ta úktól és ásoktól se . 

 A józan ész azt kívánja, hogy az alapeszmét támogató kimondott tanúságtételeket tegyék 

láthatóvá. Froom kategorikusan azt állítja dőlt etűs, kie elt szakaszai a , hog  e  olt 
felekezetszéles, ag  a teljes ezetőség e kite jedő elutasítás. A ta úk is ehhez agaszkod ak . 
old). Majd egyetlen mondat sem hangzik el ezek közül, ami az állítást alátámasztaná. 

 Nincs egyetlen olyan törvény, vagy esküdtszék a szabad világban, amelyik elfogadná ezt a 

bizonyítékok nélküli bizonyítási eljárást. Amikor pedig a feltételezett bizonyítékok olyan nyíltan ellene 

mondanak Ellen White bizonyságtételének, a h.n. adventista egyháztagoknak nagyon is komolyan azt 

kellene követelniük: engedjék megnézni ezeket a bizonyságtételeket, bizonyítékokat.1 

 A 26 levél közül az egyik, amelyikre hivatkoznak (248. old.), mindig is létezett a White-

hagyaték iratai között. Az öt oldalas levelet C.C. Reynolds (1853-1937) írta: „Tapasztalatok a 

Minneapolisi Generál Konferencián” í el Mi .,  jelzésű, so szá . D-akta, 189.) A levél ezzel 

a két mondattal zárul: 

 Sajnálok mindenkit, aki az 1888-as Generál Konferencián nem ismerte fel, hogy ellenállás és 

elle etés ilatkozik eg az üze et i á t, a it az Ú  küldött akko  épé ek. Még e  túl késő 
megbánni és az áldást elfogadni. 

 R.T Nash szemtanú beszámolója az 1888-a Ge e ál Ko fe e iá ól is hozzáfé hető: Nag o  is 
őszi te ha go  te jeszti elő izonyítékait: 

                                                           
1 Dr. Froom írt e mű szerz jének 1964. dec. 4.-én, még miel tt az „Elhívott mozgalom” c. könyvét 
megjelentették volna és azt követelte, hogy e mű szerz je vonja vissza azokat az állításait, amit az „Újravizsgált 
1888” c. tanulmányban elfoglalt. Azt kívánták t lünk: tegyük nyilvánvalóvá és jelentessük meg, hogy bizonyos 
általunk képviselt következtetésekkel nem értünk egyet (azaz, hogy az 1888-as vezetés elutasította, elvetette a 
kés i es  és a hangos kiáltás kezdetét)… Nemsokára meg fog jelenni nyomtatásban 1888 esetének teljes 
dokumentált története… Ha nem módosítjátok beadványotokat/tanulmányotokat, igen kellemetlen helyzetben 
fogjátok találni magatokat… A hangvétel különbsége nyilvánvalóvá válik. 1965. ápr. 16-án továbbiakat is írt 
nekünk: „Nézetem szerint, jobban tennétek, ha el ször és késedelem nélkül megtennétek… Küzdelmetek úgy ki 
fog lógni a sorból, mint a sérült, gyulladásban lév  hüvelykujj, kirívóan egyedül és a konfliktusban tudósaink 
egyöntetű véleményével szemben lényegileg magatokra maradva. Igen nagy vakmer ségre vall részetekr l, hogy 
szembeszegültetek a férfiak e csoportjától való megállapításoknak… úgy érzem, nem vagyunk kötelesek 
egyetlen további bizonyítékot is rendelkezésetekre bocsátani. Szánalmas helyzetetek elgondolkodtattak, és Illés 
helyzetére emlékeztet engem. Élesen szembement Izraelben a történészekkel és a szakért kkel a helyzet 
megítélését tekintve. Úgy érezte: igaza volt és a többiek tévedtek…. Csak  maradt egyedül hűséges, noha 
rosszindulat vette körül és üldözték állításai, kijelentései és következtetései miatt… Illés valójában rossz hírbe 
hozta (bemocskolta) és rágalmazta Izraelt és félrevezet  és befeketít  beszámolókat adott. Hamis tanú volt és 
rágalmakat szórt Izraelre és vezetésére (Akhábra és Jézabelre)? Abba kellene hagyni, vissza kellene vonulni. Azt 
állította, hogy el tte beszélt a Generál Konferencia hivatalos képvisel jével, ahogy könyvének példa nélkül álló 
jóváhagyását valóban kinyilvánították. 
 Egyikünk válaszolt 1965. május 10.-én: „Félelem alapján, ihletett bizonyságtételek nélkül visszavonni 
aligha lenne helyes… Az Úr soha senkit l nem kért ilyet. Az ember pusztulásba vinné a saját lelkét, ha engedne 
a félelem és aggodalom nyomásának és bizonyítékok nélkül gyáván visszavonulna. Mi tartaná meg jó 
lelkiismeretben… 1965. nov. 10-én ugyanaz a szerz  írt Dr. Froom-nak: Ismételten kijelentem, hogy hajlandó 
vagyok visszalépni, ha világos, egyértelmű bizonyítékokat mutat nekem a Prófétaság Lelkét l. Ön kategorikusan 
megtagadta, hogy belepillantsak ilyen bizonyítékokba… Különösnek tűnik el ttem, és mások el tt is, hogy 
miközben ön azt követeli t lem, hogy vonuljak vissza, egyidejűleg megtagadja t lem a bizonyítékokat azt 
állítva, hogy a kiadatlan Ellen White anyagokban ilyenek az ön birtokában vannak, amelyeket a jó lelkiismerettel 
való visszalépéshez látni szeretnénk… Azért imádkozom, hogy ennek az anyagnak a végs  változatában Isten 
neve dics üljön meg”. 
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 A traktát írója – akkor még fiatalember – jelen volt azon a konferenciai együttléten (1888), 

látta és hallotta azt a sok külö ös dolgot, a it tettek és o dtak az ott és akko  előte jesztett üze et 
iránti szembeszegülés alapállásából. Amikor a szónokok Krisztust magasztalták, mint az egyház és 

i de  eg es hí ő e e  eg etle  e é ségét, a szó okok eg esült elle állással találkoztak ajd 
i de  időse  p édikáto  észé ől. Megp ó áltak éget et i Waggo e  és Jo es ta ítói 

tevékenységének. Azt aka ták, hog  egszű je ek az ezzel a té á al foglalkozó iták. 

 A „harmadik szemtanú” beszámolója ugyancsak az Ellen White Hagyatékban található. A.T. 

Jones írta: „Egész idő alatt eg  álla dóa  jele lé ő titkos a tago iz us ilatkozott eg a Ge e ál 
Konfe e ia Bizottságá a  és ások között is…. A i aztá  égül diadal askodott a felekezet e  és 
első séget adott a i eapolisi lelkület ek, itatkozás ak és ezek ek a fé fiak ak” (Claude 

Holmeshez intézett levél, 1921. május 21.). 

 E szemtanúktól származó állítások közül egyik sem került bele az „Elhívott mozgalom”-ba. 

Hel ette a sze ző álla dóa  a ól iztosítja az ol asót, hog  a látható, „írásos nyilatkozatok” éppen az 

elle kezőjét állítják. 

 

A „pártatlan szemtanú” 

 

c. Froom két fejezetet szentel annak az elgondolásnak, hogy Ellen White 1888 kiértékelésében a 

legfelső  hel e  áll -464. old.). Írásaival – különösen 1888 óta – minden értelmes, a 

tö té ele e o atkozó ké déseket felte ő el é ek e kelle e é ie . old. . Ez külö öse  igaz. 
De az ő tanúságtevésére szánt 11 oldalon nincs egyetlen egy, premisszáját támogató, tollából 

származó idézet sem. 

d. A kö etkező fejezet e  -464. old.) 1888-1901 közötti írásaiból vett több, mint 200 adat 

felso olása található, a el ek ől azt állítja, hog  „ezek alkotják e kötet általá os előte jesztésé ek 
alapzatát . old. . De ha é ől é e go dosa  átol assuk a í eket, eglepődü k. Se i 
külö leges kap solatuk si s a pu likált ikkek feli atai al, supá  a sze ző téziséhez alakított 
hozzáfűzött egjeg zéseivel. 

e. A 221. oldalon kezdve és 12 oldalon át folytatódva Ellen White-tól származó elszigetelt szavak és 

kifejezések sajátos sora következik, ismét egyetlen megadott forrás említése nélkül. Több, mint 100 

töredékes szó, vagy kifejezés, esetlen fél-mondat. Kihag  élet e ágóa  fo tos, jele tős észleteket, 
kihagyja a szövegösszefüggésre vonatkozó információt, pedig a szövegösszefüggés egészen más 

jele tést ad a az idézett kifejezés ek, sőt é é tele é a „g őzele ” teóriát. Ellen White 

minneapolisi prédiká iói ól szá azó sza ait és kifejezéseit kö ül eszik és elfojtják a sze ző 
közbevetései. Ellen White valódi üzenetét pedig felismerhetetlenségében hagyja. 

f. A felbecsülhetetlen forrás-dokumentumok százaiból egyetlen egyet sem használtak fel arra, hogy a 

tézist alátá asszák, pedig azt állították ezek ől, hog  az igazi köz e űködők so ai közül alók. A 
könyv mégis 700 oldalas. 

g. Még ha az írásos „nyilatkozatok” hozzáfé hetők is pedig e , ha idézzük is ko ol  test é ek 
véleményét, akik azt mondják, hogy ők azt go dolták, hog  az -as üzenetet elfogadták, nem 

izo ítja, hog  íg  is olt. A tö té ele  eg  é százada jelzi, hog  e  fogadták el a késői esőt a ak 
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ellenére sem, hogy egyes állítások azt feltételezték, hogy igen. De Froom és más idézett sze zők e  
ihletett egfig előket állíta ak dolgokat sze e  a ak a alaki ek az ihletett izo ságtételé el, 
aki a prófétaság ajándékát gyakorolta. Még 1000 „nem ihletett elfogadás”-ról szóló ajánlólevél sem 

képes arra, hogy eredményesen tagadjon akár egy, az Ú  hí ökétől szá azó ihletett 
bizonyságtételt. 

h. Ahogy Olson könyvével is tette, Froom felmenti a prédikátorokat és az 1888 utáni vezetést, és a 

laikus tagságot hibáztatja azért, mert késleltette az evangéliumi megbízatás befejezését: „A Szent 

Lélek kész, hajlandó és képes volt a munkára, amit nem végezhetett el a tagság felkészületlensége 

miatt” (582. old.). „A i ost a ad, az épé ek kitá ulkozása Iste  teljes elő elátása előtt… azé t, 
hogy nagy megbízatását teljesítse” (613. old.). 

 Ami még hátra a , az üze eté ek a ezetés észé ől tö té ő elfogadása, e t a ha gos 
kiáltás üze ete i á ti elle állás a ezetés észé ől il á ult eg – mondja Ellen White – ez a hosszú 

késedele  kezdeti fő  oka Válogatott üze etek, . kö , . .old. . 

i. Az olvasót úgy tájékoztatják, hogy „Ellen White örvendezett az 1888-as üze et eg e ö ek ő 
elfogadása láttán” . old. , ala i t a kile e es é eket az e őteljes egújulások és a hatal as 
gyarapodás sikere jellemezte (264. old.). Szemügyre kell vennünk annak az ellentétnek az egyik 

érdekes példáját, ami azok között található, amit Ellen White ténylegesen mondott és aközött, 

ahogyan Froom ábrázolta az 1888 utáni Generál Konferencia vezetését. 

Mert pontosan azt állítja, hogy az 1888-at kö ető ezetés ozgalmat átalakító jellegét 

te észetese  dö tő é tékig a hi atal a lépő Ge e ál Ko fe e ia el ök szolgáltatta. 
Kö etkezésképpe  főké t tehát őt kell sze lél ü k a eghatá ozó izo íték é deké e . Más szó al 
C.A. Olsen testvér, mint a Generál Konferencia elnökének magatartása komoly mértékig 

meghatározta, hogy az igazság üzenetét elfogadta-e, vagy pedig elvetette az egyház vezetése. Ez igaz. 

Újra Froomtól idézünk: 

 Nos, az O. A. Olse  lelki ezetésé ől szóló feljeg zés ilágos és hű. Úg  látszik Olse  felfogta a 

szóban forgó kérdések lelki kihatásait és csendes, de hatékony vezetéssel járult hozzá 

egoldásukhoz… 

 Olse  ad i iszt á iójá ak é ei ag  egújulás ól és efo á ió ól ta úskod ak… a laodí eai 
ö elégültség ől aló felesz élés idejé ől… azáltal, hog  a hit általi igazság üzenetét egyre nagyobb 

é ték e  elfogadták… 

 Nem mondható tehát ki az igazság látszatáért, hogy Olsen személyesen visszautasította, vagy 

tompította volna a hit általi igazság üzenetét, vagy ilyen irányú késztetést, ösztönzést adott volna, 

ag  il e  i á a  ujtogatott ol a…. 

 Világos tehát, hogy Olsen nem utasította el az üzenetet (354-358. old.). 

 Froom egyetlen Ellen White bizonyítékot sem használ fel ezeknek az állításoknak az 

alátámasztására. Az olvasó pusztán feltételezi, hogy az ilyen hangsúlyos állításokat valahol ihletett 

izo ítékok segítik. Ez azo a  totálisa  hiá zik kö é ől. E ek az oka talá  éppe  az, hog  az 
ilyen bizonyítékok talán nem is léteznek Ellen White írásaiban. Ezt azonban „  ige  jele tős, a 
könyvet jóváhagyó tudósunk nem is vette észre. 
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Ellen White 1888 utáni, vezetésre vonatkozó álláspontja 

 

 Most szemügyre kell vegyük – összehasonlításul – amit Ellen White mondott, amikor nyolc 

évvel azután, hogy Olsen elnök hivatalát átvette, - visszatekintett: 

 Mél  saj álatot é zek Olse  test é  i á t… Ne  a éki adott ilágosság sze i t selekedett… 
Az eset titokzatos. Mi de eset e az előtte feltá ulkozó ilágosságot tette ko ká a, a it e té á al 
összefüggés e  á  é ekkel ezelőtt egis e t, eszél es út a lépett, szöges ellentétben azzal a 

világossággal, amit az Úr néki ajándékozott. Mindez megzavarta lelki felfogóképességét és a 

közé dekkel, a ű eg séges elő ehaladásá al hozta összefüggés e e ét, i t hűtle  ő állóét. Ol a  
utat követ, ami káros lelki felfogóképessége szempontjából, és ami másokat is arra késztet, hogy 

elferdült világosságban szemléljék a dolgokat. Félreérthetetlen bizonyságát adta, hogy figyelemre 

sem méltatta a bizonyságtételeket, amiket az Úr alkalmasnak ítélt arra, hogy népének adja, amiket 

e  ta tott kellő súl ú ak ahhoz, hog  kellőe  efol ásolja selek ési i á át Le él, . aug. . 
A,C, Tait-nak), 

 Froom Ellen White- al sze e i állásfoglalása iasztó főleg a ak a hi atalos tá ogatás ak a 
fényében, amit könyve élvez. Ellen White szövegösszefüggése kristálytiszta: 

 Olyan lelki kínokat szenvedek, hogy tollam nem is tudja szavakba önteti. Félreérthetetlen, 

hogy Olsen testvér úgy tett, mint Áron azokkal az emberekkel összefüggésben, akik szembeszálltak 

Iste  ű é el a i eapolisi összejövetel óta. Nem bánták meg cselekvési irányukat, amikor a 

ilágosságot és a izo ítékokat isszautasították… 

 A u ka szí é él jele tkező etegség eg é gezi a é t és íg  a etegség a test e is 
kiterjed, akiket a Generál Konferencia vezetése meglátogat (u.o.). 

 Ellen White nem bújt Olsen testvér háta mögé. Már korábban, 1894. nov. 26.-án megírta neki 

ugyanezeket a dolgokat. 1896. május 31.-én ismét írt neki: 

 Va ak közle dői , a el eket á  eg  és két é e egí ta , de úg  é ezte , hog  a te 
érdekedben addig vissza kellene tartani azokat, amíg valaki nem tudna melléd állni, aki világosan 

különbséget tudna tenni a bibliai elvek és az emberi gyártmányú elvek között, aki éles 

felfogóképességgel el tudná különíteni a különösen elferdült emberi elképzeléseket, amelyek már 

é ek óta u kálkod ak, az iste i e edetű dolgoktól… Olse  test é  eszélsz A e iká a aló 
isszaté ése ől. Há o  é ig ott állta  Battle C eek e , i t az igazság ta úja -1891). Akik 

nem akarták elfogadni a bizonyságtételt, amit Isten adott eke  az ő észük e, és az ezekkel a 
izo ságtételekkel eg ütt já ó izo ítékokat is el etették, e  fogja elősegíte i isszaté ése et… 

 A Generál Konferencia Társulata komoly mértékig elvesztette szent jellegét, mert néhány 

olyan ember is csatlakozott, akik egyáltalán nem változtattak érzéseiken a Minneapolisban 

egta tott ko fe e ia óta… 

 Iste  eg utatta, hog  a ép tö ségét teki t e e  tud a ól, hog  a ű szí e 
megbetegedett és megromlott Battle Creekben.2 

                                                           
2 Amikor az „Elhívott mozgalom” nyomtatásban megjelent, a dokumentum értékű bizonyítékok teljességgel 
hiányoztak. Ezeket a dokumentumokat Dr. Froom kezébe tették 1965. febr. 21.-én könyvének kiadása el tt, és 
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 Elle  White késő  I.H. E a s-nak is írt és elmondta, hogy egyetlen bánata az volt, hogy 

ízott az Olse  el ökkel aló életképes eg ütt űködés e , ahel ett, hog  kiküldte ol a a 
izo ságtételeket a u ka ező e, hog  a ép aga is e hesse eg, i fol t Battle C eek-ben. 

Olsen testvér elutasította a belé vetett bizalmat a White-Hagyaték adattárában található aláírt 

le él ásolat ta úsága sze i t. E. . le él, . . Eg  ásik, agá g űjte é e  található aláí t, 
fénymásolt példányon kihúzta az „elutasította” szót és saját kézírásával odaírta, hogy „figyelmen 

kívül hagyta”. Mi volt a titokzatos oka annak, ami a Szent Lélek továbbra is fenntartott hivatalos 

isszautasítását/ ellőzését oti álta? 

 Majd eszü k e jut, hog  F oo  ki utatja, hog  a kö ete dő agas etikai é ét Da iells 
adta meg. Ő adta a eg ízatást és kö e ol a  kell leg e , a i „tiszteli Istent és felmagasztalja az 

igazságot” (17. old.). 

 A rekonstruált történelem sajnálatos játéka. A történelmet néha bizonyos szelektivitással 

aka ták eko st uál i, azaz szö egösszefüggésé ől, vagy céljából kiragadva, attól megfosztva 

használják fel az ilyen idézeteket, mint valóságot – a iko  kísé letet tettek a a, hog  a épsze ű 
feltételezést, vagy teóriát fenntartsák. Ám az efféle gyakorlat sem nem becsületes, sem nem etikus. 

Mint becsületes férfiaknak, nekünk nem lehet részünk a történelmi epizódok efféle manipulálásában. 

Akik az igazság Istenének szolgálnak, úgy kell felhasználniuk az idézeteket, bizonyítékokat, érvelési 

o al ezetést, a i tiszteli az igazságot, és Sze zőjét . . old.). 

 Ez természetesen vitán felül áll. Semmit sem érünk el azzal, ha Dr. Froom munkáját 

k itizáljuk. De a ű á at a  i d ája  egta ulhatu k eg  le két, leszű hetü k eg  ta ulságot. A 
épsze ű eg házak a  ke eszté ek sokasága épít túlzott izalo al az elő e egalkotott 

ítéletekre, amelyek néha nem képesek elviselni, kiállni az igazság próbáját. Mi, h.n. adventisták 

hog a  segíthetü k ekik, ha i agu k se  ag u k hűségesek az igazsághoz. Még a sze él es 
áldozatvállalás és hírnév árán sem. 

 

1972 

 

 D . F oo  eg ádolta e kézi at sze zőit és kö etelte, hog  o ják issza kita tó állításukat, 
miszerint a vezetés 1888-ban elvetette az üzenetet. Követelését nyíltan úgy kezelték, mint ami ezekre 

a sze zők e o atkozik. Sze i á iu i ta ul á ok, . ja . 121. old.). 

 Azok kelle e kifejezés e juttassák ű allo ásaikat a az eg ház a , akik a ost á  al ás 
állapotá a  lé ő, az  utá i ezetés e  észt e ők e ei elle  felhozott fél e ezető ádat 
képviselték. Továbbá azoknak kellene vallomást tenniük ma az egyházban, akiket az efféle állítás 

összeza a t és fél e ezetett. Alap etőe  ez hel ez halálos ád alá. Ez pedig ko ol  dolog . old. . 

 A sze zők el oltak kötelez e a a, hog  felelje ek az ad e tiz us leghí ese  tudósától 
származó hivatalos követelésre, különösen akkor, amikor a Generál Konferencia hivatalosai is 

jóváhagyták. 1972-ben elkészítették „A kifejezett hit allás… esedékes az eg ház észé ől” c. 

esszéjüket. Megg őződésüket hajtogatták és tö té el ü k té ei ha so a-hangot képeznek a 

                                                                                                                                                                                     
elismerte, hogy átvette. A Generál Konferencia vezet sége is kézhez kapta ket 1973-ban, miel tt újra kiadták 
volna a könyvet. Az egyik Generál Konferenciai elnök visszavonta jóváhagyását az átdolgozott kiadástól. 
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testületi és felekezeti ű á at a. A ásolatokat sze él ese  adták át a Ge e ál Ko fe e ia 
hivatalnokainak, akik nyomatékosan hangoztatták, hogy ne legyen publikálva és egy különleges 

meghallgatás-sorozatot hívtak össze Takoma Parkban, hogy a bizonyítékokat szemügyre vegyék, 

milyen összejövetelek történtek egy néhány éves periódus során. A hivatalnokok és a bizottságok 

átvizsgálták az E.G. White bizonyítékokat és hatásuk alá kerültek, de ismét csak azt hangoztatták, 

hogy ne adják ki a „Kifejezett hitvallás”-t. Miután elhallgattatták, elnyomták a „Kifejezett hitvallás”-t, 

alaptézisében változtatás nélkül újra kiadták az „Elhívott mozgalom” . ű et. 

 Két jele tős fejle é  tű ik ki e ől az  tö té el e i á t tá adt é deklődés ől. 

 

1973 – 1974 

 

 Ezek a különleges bizottsági ülések két éven keresztül követték egymást és az „Évenkénti 

tanácsülés” ige  ko ol  felhí ásokkal fo dult a ilágeg házhoz és ű á at a, egújulás a és 
efo á ió a szólították fel őket. Szokatla  uzgóság és ko ol ság il á ult eg ezekben. Az 

őszi teség azo a  azt kí á ja tőlü k, hog  elis e jük: az e ed é ek salódást okoztak. 

 A bizottsági felhívások ritkán eredményesek abban, hogy megújulást vagy reformációt 

hozzanak létre akár a prédikátori karban, akár a laikus tagság sorai között, mert az adminisztratív 

politika sohasem eredményezheti a Krisztussal való megbékélést. Ezekben az „évenkénti Tanácsülés” 

alkalmával kiadott felhívásokban azonban felekezeti történelmünk tényeinek komoly félre-

magyarázataival találkozunk, ami logikailag meghiúsította a felhívások célját. A probléma látszólag 

sekél ek tű ik, de égis jele tős. Idézü k az -as „Felhívás”-ból: 

 A tö té el i jele tőségű i eapolisi ko fe e iát kö ető ég  é e  „a hit általi 

megigazulásra” f iss, ké sze ítő e ejű ha gsúly került, így aztán úgy felébresztette az adventista 

egyházat, hogy Ellen White joggal elmondhatta, hogy a „hangos kiáltás” elkezdődött. 

 A hiba itt nem szemantikai. Ellen White sohasem mondta, hogy az 1888-as üzemet 

felébresztette az adventista egyházat. Éppe  az elle kezőjét állította: „Sátánnak sikerült 

ag é ték e  elzá i épü ktől a Sze t Lélek külö leges e ejét” (Válogatott üzenetek, 1- kötet, 

234. 235. old.). Sohasem engedték meg, hogy az üzenet felébressze az egyházat.  

 De nem ez a legkomolyabb logikai probléma ebben a „Felhívás”- a . Hiá zik előle a po tos 
azonosítása annak, hogy mi is a hangos kiáltás. Nem azért említjük ezt, hogy hibát találjunk a komoly 

és uzgó tö ek ések e , ha e  e t túl késő a  ahhoz, hog  ug a ez a té edés ég eg szer 

előfo duljo . 

 „A késői eső és a ha gos kiáltás kezdete” nem egyéni megújulás, ami majd feltételezetten 

felébreszti az Adventista Egyházat. Ez maga az elfogulatlan üzenet. Ez még Ellen White „Felhívás”-ban 

idézett állításából is nyilvánvaló: 

 A ha adik a g al üze eté ek ha gos kiáltása á  egkezdődött, a iko  K isztus a ű t 
megbocsátó megváltó igaz élete kinyilatkoztatásra került. Ez az angyal világosságának a kezdete, 

aki ek di sősége ajd etölti az egész földet RH. . o . . . 

 Hogy miért olyan fontos ez, könnyen belátható: 
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a. Ha a ha gos kiáltás az eg ház é edése olt, elho ál osulása ol  ö id idő alatt ossz hí é álik, 
arra utal, hogy az igazi megújulás még csalókább, mint egy rák-kúra, valamint arra, hogy amikor a 

Szent Léleknek megengedik, ahogy munkálkodjék – ahogy az 1890-es években feltételezték, maga a 

Lélek is elfárad és felhagy a magújulással. Egy „felébredt egyháznak” miért ne lehetne odaadni a 

hangos kiáltást és miért ne fejezhetné be az Úr megbízatását? 

b. Ha a hangos kiáltás kezdetét hűségese  felis e ték, e t az -as üzenet tényleg az volt, akkor 

azonnal van reménységünk, mert felfedezhetjük és hirdethetjük magát a tényleges üzenetet, ahogy 

azt a létező fo ások a  feljeg ezték. „Az evangélium igazságában” megnyilatkozhatna a Szent Lélek 

ereje (Gal 2,14; Róm 1,16). 

 Az 1973 és 1974 „Évenkénti tanácsülés” nem tett semmilyen, vagy hatékony lépést arra, hogy 

felfedezze és hirdesse magát az 1888-as üze etet. I ká  go dtala ul lehető é tették, hog  a 
keletkezett vákuumot a kálvinista „reformácionalizmus” töltse be. Az 1888-as üzenetet világosan és 

szabadon soha nem hirdették a világegyháznak a Generál Konferencia teljes támogatásával. 

 Ennek az 1973-1974-es  i á ti é deklődés ek a ásodik ki ö ése a fe tiek ől 
nyilvánvaló félreértés következménye volt. Miután a Generál Konferencia felismerte, hogy az 

egyháznak szüksége van a „hit általi megigazulásra” 1976-ban összehívta a Paldale-i konferenciát, 

ahol bizonyos teológusok uralták a diszkussziókat és támogatást igényeltek a „hit általi igazságra” 

vonatkozó „reformácionista” kálvinista nézeteik számára. 

 Azt állították, hogy nézeteik az 1888-as üzenet tartalmának igazi megújulása volt, pedig 

valójában „a legdrágább üzenet” minden lényegi alapelemének tagadása volt. Kiemelkedő oltuk 
Ausztráliában, és Észak-A e iká a  a ilág u kate ületé  széleskö ű efol ást iztosított észük e. 

 lé egi ta tal át illető általá os tudatla ság és a „legalizmus” iránti ellenszenv hozta létre azt a 

vákuumot, amelyekbe ezek a reformácionista eszmék betódultak. 

 Az idő ha a  igazolta, hog  ezek a ézetek összeeg eztethetetle ek a sze tél  
megtisztításának adventista igazságával. Ha a Generál Konferencia és kiadó hivatalaink megbecsülték 

volna magának az 1888-as üzenetnek az egyedülálló ta tal át, és hűségese  kiadták és tá ogatták 
volna, ezek a nézetek sohasem verhettek volna ilyen mélyen gyökeret Észak-Amerikában, Európában, 

Afrikában és Távol-Keleten és a Csendes Óceán déli térségben. Az 1890-es évek történelmének 

félreértése a történelem megismétlését eredményezte, csak még tragikusabb következményekkel. 

Dokumentálni tudjuk, hogy prédikátorok százait vesztettük el és senki sem tudja mennyi az elvesztett 

laikusok és a fiatalok száma. 

 Va  eg  g öké , a el ől a hit általi egigazulás ak ezek a kálvinista nézetei nyomon 

kö ethetők: A Ge e ál Ko fe e ia és a White-Hagyaték évtizedeken át ragaszkodott ahhoz, hogy az 

1888-as üze et supá  a épsze ű p otestá s ézetek új aha gsúl ozása olt. A -es években 

teológusaink csak építettek arra az alapra, amit részükre az 1920-as é ektől fektettek le. 

 

1984 

 

 Mégis, egy másik kiadványnak is kellett foglalkoznia 1888-al. Ellen White életrajza, „A 

magányos évek” (1876-1891), amit Arthur White írt. White hozzájárulása a H.N. Adventista Egyház 

részére, aligha fel e sülhető. Hosszú és egkülö öztetett ka ie je fol a á  az Ú  eszköze olt a 
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Prófétaság Lelke iránti bizalom kiépítésében a világszéles egyház minden területén. Mint Ellen White 

u okája eg edülálló egkülö öztetést él ezett… Í ásait teki t e elsőszá ú teki tél . 

 E kötet há o  fejezeté e  tá g alja  tö té el ét. Előszö  a hátté  és a fejle é ek 
bizonyos pontjait kellene szemügyre venni (394. old.). Majd 14 pont követi, amelyek közül néhány a 

felekezeti misszió alapját veszi vizsgálat alá (394- .old. . Rö ide  átteki tü k a kö  e észé ől 
származó néhány sajátos pontot: 

1. „A hit általi igazság té ája sak eg ike olt a sok sü gős té á ak, a el e a delegátusok fig el ét 
felhívták.” A 10. pontnál folytatjuk: „Úg  tű ik, i tha e  ad á ak egfelelő ha gsúl t a a 

i eapolisi Ge e ál Ko fe e ia ülésszakához fűződő tapasztalat ak: „Feltehetnénk a kérdést: „Mi 

az 1888-as üze et igazi eszkatológiai jele tősége? A késői eső és a ha gos kiáltás kezdete e  ó iási 
jele tőségű? 

4. Miközben a ko fe e ia u kája széleskö ű és fo tos olt a jele lé ők é zéseit és agata tását a 
teológiai diszkussziók fo álták. Ki kell utassuk, hog  az ülésszak jele tősége e e  ejlik és az 
egyház részére ezzel együtt-járó fontossága is ebben található? Ha a teológiai diszkussziók nem 

hangzanak, az ügyvitellel foglalkozó adminisztrációnk nem tudja bevégezni evangéliumi megbízatását 

és nem is nyerhet áldást. 

6. A Minneapolisban történtekre vonatkozó információ nagymértékben az Ellen White 

dokumentumokból és annak a néhány embernek az emlékirataiból származik, akik „jelen voltak.” 

Jele legi dile á k i t ép  a ól fakad, hog  e  adtu k kellő ha gsúl t a szolgálata útjá  
közölt ihletett perspektívának és aránytalanul nagy bizalmat helyeztünk mások nem ihletett 

véleményére. 

7. Egyetlen hivatalos megnyilatkozást/megjegyzést sem tettek a vitatott teológiai kérdésekre 

o atkozóa . A g ak a  is ételt állítás tehát a a utal, hog  se iféle alós, a felelősség teljes 
tudatában megfogalmazott elutasítás nem történt. Amint korábban már megjegyeztük „felemelt 

kezekkel megszavazták”, de kizárólag Ellen White „vétó”-ja miatt nem jegyezték fel. 

 Fig eljük eg a kö etkező egfogal azást a aga teljességé e : 

8. Az az elképzelés, hogy a Generál Konferencia és így a felekezet is elvetette a hit általi igazság 

üzenetét 1888-ban, alap nélkül való és nem képzelték ezt így a minneapolisi összejövetel után 

eg e  é ig és Elle  White halálát kö etőe   é ig. A ko tá s feljeg zések e  e gedik eg a 
felekezeti visszautasítás semmiféle elgondolását. Sehol sem található egyetlen Ellen White-tól 

származó kijelentés sem, ami azt állítja, hogy így volt. Az efféle visszautasításra vonatkozó elképzelést 

eg é ek tették közzé, akik közül eg ik se  olt jele  Mi eapolis a , a felelős fé fiak 
tanúságtevésével szemben, akik viszont ott voltak (396. old.). 

a. A alódi té a a késői eső és a ha gos kiáltás elfogadása ag  el etése olt, e  pedig a p otestá s 
ta tételé, a i ől az -as elle kezők azt allották, hog  hiszik. 

b. Maga Ellen White mondta Minneapolisban, hogy az üzenetet a prédikátorok, akik az együttlétre 

eljöttek, egészen általánosan elvetették. Erre az összejövetelre úgy jöttek már, hogy majd elvetik a 

világosságot. Az ellenállás volt napirenden (B. 21. levél. 1888. 9. és 15. kézirat). 

 A Bulletin számos „kortársaktól” származó állítást tartalmaz, akik azt vallják, hogy az üzenetet 

el etették és ég az eg ház felelős ezetése is elle állt eki. Ez sak e  ég  é el késő  tö té t. 
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Senki sem emelte fel a hangját az 1893-as ülésszakon, hogy tiltakozzon az ellen, hogy az üzenetet 

elfogadták, vagy elfogadtatták. Az 1901-es Bulletin hasonló állításokat tartalmaz. 

 De ez nem minden. A „Bizonyságtételek a prédikátoroknak” legutolsó kiadásában van egy 

etoldás, a i az előző kiadás ól ki a adt, egy „Tö té el i előszó” és a „Függelék megjegyzéseit” 

azzal a éllal tették közzé, hog  segítse ek az ol asó ak elke ül i a ilágos egg őződést, a i Elle  
White szövegét olvasva kialakul benne: „Ezek a megjegyzések, majd segítik az olvasót abban, hogy 

po tosa  kide ítse a sze ző szá dékát az itt előte jesztett üze etek e .” 

 Egy példa megvilágítja, hogyan munkálkodik ez. Ez a világos 1896-ból származó állítás a 468. 

oldalon található: „Di at elszakad i K isztustól… Sokak szí é ől ez a kiáltás hallatszott: „Nem akarjuk, 

hog  ez az e e  u alkodjék felettü k… Az Iste  Fia hit általi tiszta életét leszólták, ki e ették, 
elvetették. A Függelékben található megjegyzés arra figyelmezteti az olvasót, hogy legyen óvatos. 

Nyílván nem szabadna túl könnyen hitelt adni annak, amit a szöveg mond: „Miközben néhányan 

felvették ezt a magatartást, amire itt utaltunk, voltak sokan, akik elfogadták az üzenetet és nagy 

áldást nyertek saját személyes tapasztalatuk terén” (533. old.). Ez éppen az ellentéte a textusban 

található számos állításnak. 

 Ez csak szaporítja az aggodalmat a gondolkodó egyháztagok között, akiknek joga van elvárni 

az irodalmi becsületességet, hiszen Ellen White szavainak teljes szöveg-összefüggésében egymásnak 

ellentmondó bizonyítékokat olvashatnak önmaguknak. 

 Va  a ílt, e sületes, őszi te -as tö té et felől egfogal azott Elle  White 
álláspontnak egy másfajta tagadása is. 1890. március 16.-án  azt mondta: Krisztus áldást tartogat 

észü k e. Mi eapolis a  is Nála olt, de e  talált kellő fogadtatás a. Hozzáfé hető é tették ezt a 
megfogalmazást (Kibocsátási szám: 253), de a lábjegyzet ellene mond: „Ennek a mondatnak a 

egfogal azása eg é tel űe  hi ás, elszigetelt, i s összha g a  azzal, a i utá a kö etkezik és az 
1889-es Generál Konferenciára vonatkozó más állításaival sem”. 

 Az egész dokumentum azonban szövegösszefüggésében ezt az állítást támasztja alá éppen 

úgy, ahogy olvassuk. A szövegösszefüggés jelzi, hogy megszövegezése nem lehet hibás. Mindig a 

„néhány”, aki elfogadta, a kisebb befolyású néhány volt, miközben azok, akik elvetették, nagy 

efol ással e delkező e e ek oltak. 

 De ez az ügy itt még nem ér véget. 1980-ban egy 33 oldalas, a minneapolisi konferenciáról 

szóló fejezettel kiadták a „Válogatott üzenetek, 3.kötetét. Újra belevettek hét oldalt a pótlólagosan 

közbeékelt „Történelmi háttér” címen. Bár volt egy tragikus kudarc, Minneapolis után 5 vagy 6 évvel 

egy fokozatos visszafordulás következett” (162. old.). Ezzel ellentétben Ellen White 1888 utáni, 

hitetle séget osszalló lege őteljesebb bizonyságtételeinek keltezése 7 vagy 8 évvel a Minneapolis 

utá i idő ől szá azik Elle  White ilágos hi atkozását kitö lik a . kézi atszá ot iselő -as 

dokumentumból, ami pedig a fejezet zömét alkotja (v.ö. 176. old.). 

 Újra eszünkbe jut, hogy teljességgel az Úr vezetésére kell törekednünk az életbevágóan 

fo tos igazságok a i á uló kutatásu k a . Úg  tű ik  eg edülálló p o lé a Iste ek épé el 
aló hosszú ko f o tá iójá ak tö té el e so á . Hog a  lehetséges az, hog  tudósok és ezetők, 

akik ek a legki agasló  lehetőségek oltak a i tokuk a , hog  is e eteket sze ezze ek i de  
idő e , e  is e ték fel a il á aló izo ítékokat? Mi d áju k a há ul a ű á at, 
mindnyájunknak fel kellene tenni a kérdést:”Uram, én vagyok?” 
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 Talán 1888 igaz tö té etét ajd segítséget jele tő ek találják, akik ost összeza a odtak 
Elle  White alkalo sze ű i odal i köl sö ételé ől szóló eszá oló iatt. A a  a sze epkö e , 
amit 1888 történelmében játszott, becsületessége, feddhetetlensége és képességei, mint a 

prófétaság ajándékának eszköze, magukért beszélnek. Minden emberi segítség nélkül keresztülhatolt 

– té edés élkül a teológiai kelep éket ejtő o olult küzdele e . Szi te fa tasztikus az a 
bátorság, hogy volt mersze egyedül megállni „majdnem vala e i időse  p édikáto  elle é e ” 

egy Generál Konferenciai ülésszakon. 

 Rögtönzött prédikációit kézírással lejegyezték és átírták részünkre ma. Ki tudna elprédikálni 

 p édiká iót jeg zetek élkül a teológiai sata ol a  e o io ális hőfoká , ahol i den egyes szót 

feljegyeznek? Ki tudna azután terjedelmes leveleket és napló-feljegyzéseket írni, amelyek 100 évvel 

késő  is elke ülik a legkise  kétséget is? Eg etle  sze e sétle ül egfogal azott szó si s 
egyikében sem. Az üzenet iránti lelkes támogatása a ag  túle ő elle é e, sodálatos összha g a  
van a mai legbuzgóbb, legszakavatottabb teológiával. Ez a kis hölgy sohasem állt olyan magasan, mint 

ebben az 1888-as történetben. 

 

: a végidő pró atétele 

 

 Hogyan találunk magyarázatot a szinte emberfeletti, szinte 1950 óta tartó hivatalos 

e őfeszítések e, a el ek a a i á ul ak, hog  elle e o dja ak az  felőli ihletett Elle  White 
bizonyítékoknak? Lehet, hogy a megváltási terv ellenségének érdekében áll eltakarni ezt a fontos 

igazságot? Lehet, hogy a tényleges igazság ismeretének határozott kihatása van a mi személyes és 

testületi kapcsolatunkra Jézus Krisztussal, és Sátán tudja ezt? 

 A izo ítékok hel tele  felhasz álása észü k ől ko ol a  dolog, i t a pé züg i 
bukások. Ha ellenségeink kutatnák ezt a történetet, zavarba jönnénk. Az igazsággal való szegényes 

kap solatu k, ű á at élküli la g eleg laodí eai állapot a  ta t e ü ket. Az eg sze ű 
egoldás eg  e sületes, őszi te hit, a i felöleli az igazság elhí ését és ílt ű á ó elfogadását, 

elis e ését is. Az ó a késő e já , de hála Iste ek e  túl késő e eg  új lelkületű hűség 
szempontjából. 

 Már elmondták nekünk, hogy az el nem bukott univerzum figyel. Maga az Úr becsülete forog 

kockán. Tudjuk, hogy egy napon lesz egy nép, „Amelynek szájában nem találtatik álnokság” (Jel 14,5). 

 A hit általi igazságot úgy szemlélni, mint ami pusztán protestáns doktrína, annyit jelent, mint 

a lényeget elveszteni. Mégis ez volt az állandó, hivatalos közeledés 1888-hoz. A messzire nyúló lelki 

vakság egy példája a kö etkező idézet A.W. Spaldi gtól E edet és tö té ele , . kötet. . old. . 
Figyeljük meg, hogy ez az álláspont mennyire ellentmond magának az 1888-as üzenet lényegének: 

 A hit általi megigazulás, a Krisztus általi üdvösség alap-igazságát minden igazságok közül a 

leg eheze  egta ta i a ke eszté  tapasztalat te é . Kö ű eg alla i, de az alkal azás 
területén nehezen fogható (Idézet, „A magányos évek, 415. old.). 

 Ilyen gondolatot senki sem juttatna kifejezésre, aki érti az 1888-as üzenetet, mert ez ellene 

mond Urunk szavainak, hogy „az Ú igája g ö ö űséges és az Ő te he kö ű” (Mt 11,28). Ha 

Spalding állítása valami módon igaz, rettenetes problémával állunk szemben. „A hit általi igazság 
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üzenete a harmadik angyal üzenete a valóságban (RH. 1890. ápr. 1.). Így félelmetes feladat hírül adni 

a világnak valamennyi igazság közül a „legnehezebbet, ami az „alkalmazás területén” a 

„legnehezebben fogható” – rossz hír! 

 A ha adik a g al üze ete előszö  is „örökkévaló evangélium” – jó hír! Isten hatalma 

üdvösségre! (Róm 1,16). 

 1888- ak ez az elfe dített é tel ezése tesz e ü ket az ősi idők ode  Iz aelé é. 

 

„Figyelmeztetésünkre!” 

 

 Történelmünk javarészt olyan, mint az igazság és hamisság között dúló csata nagy, szent 

feljegyzéseinek egy része, olyan, mint Izrael Veres-tengeri-i átkelése, mint amikor leszármazottaik 

é századokkal késő  egkö ezték Ist á t. Múlt századi tö té el ü k g öké -tényei most kezdik 

átjárni a világszéles egyházat. A kérdés most ez: „Elfogadjuk-e történelmünket, vagy mi is 

megkövezzük Istvánt?” 

 Egy évszázados késedelem után itt az ideje, hogy szemügyre vegyük, mennyire veszélyben 

a  Iste  ű e, üg e. Má  láttuk  el etésé ek első zse géit az -as évek panteisztikus „alfa” 

álságá a . Most a a  az idő e  élü k, a iko  az „ómega” esedékes. Az „alfát” még olyan 

e e ek is elfogadták, akik hosszú tapasztalat a teki tettek issza az igazság a … ol a ok, akik ől 
azt gondoltuk, hogy épek a hitben” (Külön bizonyságtételek, B. sorozat, 7. szám. 37. old.). Az „ómega 

fogja követni és azok fogadják el, akik nem hajlandók odafigyelni a figyelmeztetésekre, amiket Isten 

adott” (2. szám, 50. old.). A nagy küzdelem folyik tovább és a sárkány megharagudott az asszonyra és 

e  kí éli az e őfeszítéseket, hog  g őzzö .” 

 Hallottuk, hogy az „alfa” napjaiban majd elvetik az igazságot, megírják az új rend könyveit, 

e ezetik az i tellektuális filozófia e dsze ét, a szo atot kö edé  eszik, a ezetők 
eg eté te ek azzal, hog  az e é  jo , i t a ű , de e e i e ő e etik izal ukat 

(lásd, B. sorozat, 2. szám. 54. 55. old,). 

 Ma beteljesedve látjuk ezeket a szavakat. 

 Ha az Ú  e  építi a házat, hiá a u kálkod ak azo  a ak építői Zsolt, . . Az Ú  
megmondta nekünk: „Gondolataim nem a ti gondolataitok, és útjaim nem útjaitok” (Ésa 55,8). A 

késői eső és a ha gos kiáltás kezdete e  Madiso  A e ue-i stratégia és népesedési mozgalom volt, 

ha e  ö ö hí , eg  alóságos üze et egé tése, ala i, a it i de  hí ő – annak ellenére, hogy 

megaláz – hatásosan fel tud használni. 

 Ezzel a g ö ö ű, szívhez szóló, öröm-üze ettel eg ütt já  a égső elfedezés tapasztalata. 
K isztus é é ek eg kell tisztíta ia a lelkiis e etet a holt selekedetektől. Az üze et élja e  
pusztá  az, hog  a halál a, ha e  az át áltozás a készítse  el eg  épet. Ez az e ő pedig benne rejlik 

ebben az üzenetben. Dollár-milliárdokat költöttek a legmodernebb elektronikai és reklám 

ko u iká iók a, de ezek soha e  töltik e a földet di sőséggel, a íg az a g al ilágosságát, 
aki ek di sősége ajd e ag ogja a földet, teljes szí ől, alázatosa  el e  fogadják, és eg e  
becsülik. 
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 Az Ú  ódsze e az igazi és ta tós eg ház ö ekedés e aga az eg sze űség. Fig eljük eg, 
hogy a „hit általi igazság” valódi üzenete hogyan lesz „világosság” ami majd elvégzi a munkát. 

 Míg eljutunk i d ája  az Iste  Fiá a  aló hit ek és az Ő egis e ésé ek eg ségé e, 
é ett fé fiúság a, a K isztus teljességé el ékeskedő ko  é téké e: hog  tö é e leg ü k g e ekek, 
akiket ide s tova hány a hab és a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a tévelygés 

a aszságá a  aló salá dság által, ha e  az igazságot kö et é  sze etet e  i de estől fog a 
ö ekedjü k A a , Aki a Fej, a K isztus a , Aki ől az egész test szép e ddel eg e akat á  és 

eg esze kesztet é  az Ő segítségé ek i de  kapcsával minden egyes tagnak a mértéke szerint 

való munkássággal teljesíti a testnek növekedését a maga felépítésére szeretet által (agapé). (Ef 4,13-

16). 

 Emiatt a jó angyalok arra kapnak megbízatást, hogy fékezzék a viszály rettenetes szeleit, 

amelyek egy napon – nemsokára – elsza adul ak. Megfeszítik e ejüket, hog  isszata tsák a közelgő, 
fe egető pusztítást, a i eg ütt já  a ká ítósze ekkel aló éléssel, alkoholiz ussal, sze uális 
e köl stele séggel, hitetle séggel, hűtle séggel, ű té ekkel, a aterializmussal, bálványozással, 

ko up ió al, félel etes dög ésszel. A ilágo  a legfo tosa  u ka a ak az a g al ak a ű e, aki 
K isztus eljö etelét egelőzőe  elpe sételi Iste  szolgáit Jel , - . Ke és idő a  á  issza a 

ékesség és fejlődés ko szaká ól. Ez a köl sö  kapott idő a ié k a a, hog  a u kát efejezzük. A 
ilág sta ilitása Iste  épé ek az igazság, üze etük és küldetésük i á ti hűségétől függ. 

 Kell, hogy valami történjék a vég idején, ami eddig még soha nem történt meg. Évezredes 

vereséget kell a visszájára fordítani. Ez az egyetlen útja annak, hogy a szentély megtisztítása 

megvalósulhasson. Dániel próféciája kijelenti, hogy „meg fog történni” (8,14). Az Úr megtisztítja 

egyházát, hogy úgy adhassa át az utolsó üzenetet, hogy az beragyoghassa a földet. 

 Iste  ű ét hihetetle ül ö id idő alatt e lehet fejez i. Ez egkí á ja az é százados 
ű á atot, igé t ta t az igazság egis e ésé e, a i utá  e  é zü k éhséget és szo júságot 

képzelt i ágzásu k és fejlődésü k közepette. Megkí á ja a teológiai zű za a  egszü tetését is és a 
szívek megalázkodását. Elvárja a világi eljárások, ember alkotta teóriák, stratégiák elhagyását. Igazi 

ta tós eg séget és ha ó iát hoz lét e a hí ők között. A sze teágazó, széthúzó „pluralizmus” el fog 

tű i. A legalizmus minden fajtája kihal. A fanatizmus is lejáratja magát és elhal. 

 Végezetül az eg ház a á ó égső tapasztalat ol a  lesz, i t a il e e  Jézus e t át a 
Ge se á é a . Csak aki, igazá  az Ö é, sak az lesz hajla dó elfogad i ezt, de Ő a Belé etett 
bizalom tétjére tette fel trónjának tisztességét, amit vállalni fognak. 

 A kereszttel szembenézni: ezt nem fogadta el Péter, amíg meg nem tért. Megtagadta Urát. 

Csupán Krisztus hasonló, modern megtagadása lehet az oka annak a legfontosabb én-középpontú 

motivációnak, ami állandóan azt az érdekeltséget fejezi ki, hogy „én bejussak a mennybe”. A menny 

volt az, amit Krisztus minden biztosíték nélkül elhagyott, hogy valaha is visszatérjen úgy oda, hogy a 

ű  és a halál talá -talán kipusztul az univerzumból. A Belé vetett igazi hit nem a jutalom elnyerésére 

összpontosul. 

 Nos, az utolsó, a hetedik egyház van a színen, mi pedig bizonyára az utolsó pillanatban élünk, 

amelyet Isten részére adott. Nincs nyolcadik! 

 Amikor népe örömmel elfogad minden igazságot, amit Krisztus népének tartogat, akkor 

ugyanazt a szerepet töltik majd be, amit Krisztus töltött be, amikor a földön járt. Ez a három éves 

ö id időszak olt az, a eddig a ilág el tudta isel i az Üd özítő jele létét JÉ, . old. . 
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 Amikor Sátán hatalma megtörik az Úr népe között, a hitetlen világ többé nem lesz képes 

el isel i jele létüket. Az igazi, hit általi igaz életet utatják e e e az idő e a ilág Meg áltójá al aló 
szo osa , e sőségese  kap solat által, a it az Ú  ég a is felkí ál, ahog  kita tóan kopogtat 

szí ű k ajtajá . Meddig kopogtat ég? 

 

A Függelék 

 

Tanította-e A.T. Jones a „szent test” eretnekséget? 

 

 Mindig születnek olyan próbálkozások, amelyek megkísérelik A.T. Jonesnak a „hit általi igaz 

élet ől” szóló üzenetét úgy bemutatni, mint ami késő  a „szent test” eretnekséghez vezetett. Azt 

állítják, hogy már néhány hónappal az 1888-as ko fe e iát kö etőe  ezt a ta tételt ta ította. Eg  
példa, a i kétségkí ül a Ge e ál Ko fe e iá ál égzett kutató u ká a épül, a kö etkezőképpe  
hangzik: 

 Feltű t éhá , Iste  épe  kö üli tapasztalata és a i ko u k közötti eglepő 
párhuzam. Például az Úr 1888-ban felhasználta Jones-t és Waggoner-t, de már az 1889-es évben 

Jones prédikációi némi, a szent test tévelygés irányába sodródás jeleit kezdte magára ölteni 

(Adventist Review, 1981. aug. 6.). 

 Gondosan meg kell vizsgálni ezt a vádat. Ha ez igaz, a következetesen és logikusan 

go dolkodó el ék azo al le kell o ja ak előle éhá  ko zek e iát: 

1. Ha igaz, akkor az 1888-as üzenet is hitelét veszti. Ha akár Jones, akár Waggoner fekete-listára 

kerülhet, mint akik eretnekséget vagy fanatizmust tanítottak 1888- a , az eg ház észé ől e ő 
ostobaság lenne komoly figyelmet szentelni üzenetüknek. David P. McMahon és Desmond Ford már 

kísérletet tettek arra, hog  egfosszák hitelétől Waggo e t azzal a éllal, Elle  White is ételt 
jó áhag ása, elis e ő ilatkozatai elle é e. A . szá ú doku e tu a  Fo d azt o dta, hog  
1892-re Waggoner már nem volt adventista. McMahon „Ellet Joseph Waggoner: A mítosz és az 

ember” (Verdict kiadványok, Fallbrook, CA. 1979.). c. munkájában úgy érvel, hogy Waggoner néhány 

héttel az 1888-as ko fe e ia utá  elté t a hit általi egigazulás p otestá s ézetétől és ettől kezd e 
a római katolikus eszmét tanította. Dr. LeRoy Moore, „Válságban a teológia” (1979). C. munkájának 

„B” Függelékében leleplezte a vádak hamis voltát. De ezt – bárki, aki Jones és Waggoner írásait 

olvassa – maga is könnyen észreveheti. 

2. Ha Jones már 1889-ben, a „szent test” tévelygésének irányába sodródott, Ellen White is hitelét 

veszti, mert naiv és fanatikus. Hosszú és megkülönböztetett életpályája során soha, egyetlen esetben 

se  tá ogatott ol a  egis étlődő ódo  és ol a  el agadtatással se kit se , ahog  Jo es 
üzenetével és munkásságával kapcsolatban tette 1888-tól 1896-ig. 

 Miközben igaz, hogy Jones éppen olyan gyengeségekre hajló ember volt, mint közülünk bárki, 

sohase  tá ogatta ol a őt ol a  külö leges é ték e , ol  essze e őe , ha sak a legkise  
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gyanúja is felmerült volna annak, hogy tanítása olyan szö űséges e et ekség i á á a sod ódik, 
mint amilyen a századfordulón az Indiana-i Konferenciát sújtotta. 

 Nem segít, ha Ellen White részére – i el tá ogatta őt – azon az alapon keresünk 

mentséget, hogy jócskán rászedték. A prófétaság ajándékát gyakorolta és azt állította, hogy mennyei 

e edetű ihletése a . Se i oku k a a, hog  tiszteljük, e süljük, ha té edett Jo es felől. 

. Az eg etle  üze et, a it Elle  White alaha is a Sze t Lélek ek a késői eső e  és a ha gos 
kiáltásban megnyilatkozó ajándékának igazi kezdetével azonosított, az 1888-as hírnökök üzenete volt. 

Ha majdnem azonnal a „szent test” fanatizmusa irányába sodródott, hogyan bízhatunk egyetlen 

haso ló üze et e  is, a it talá  a jö ő e  i spi ál a Sze t Lélek? Biztosak lehetü k a a , hog  

Sátá  sze et é le eszél i az eg házat a ól, hog  alaha is elfogadjo  eg etle  igazá  lelki, e ől 
küldött áldást is, 

 

Bizonyíték a Jones elleni vádra 

 

 A vádra vonatkozó feltételezett bizonyíték az A.T. Jones-nak tulajdonított, az Ottawa-i 

(Kansas) tábor-összejövetelen, 1889. tavaszán megtartott prédikációiban tett megjegyzésekben 

található. Az összejövetel híreit, és a prédikációkra vonatkozó megjegyzéseket a Topeka Daily Capital 

c. helyi újságban nyomtatták ki. A prédikációkat nem szó szerint tették közzé. Jobbára 

összesű ítették, és szá os, a o dai eljá ás ól szá azó hi a is fellelhető e ük. A e  teljes 
é tékű eszá oló alkal i hala dzsákat te e t. Eg  e  ad e tista újsághoz fo dulu k, a i 
mellesleg szegényes sajtóterméknek is bizonyul, hogy találju k ala it, a i hitelétől egfosztja azt 
az e e t, aki ől Elle  White azt o dta, hog  eg edülálló é tele e  ett „mennyei hitelesítéssel” 

rendelkezett, és a „legdrágább üzenetet” hozta el ekü k. Ezt tesszük i is eg  é századdal késő , 
sőt ég ol a okat is, a it Jo es eltökélt, a ól a e zedék ől aló elle felei e  is tettek. 

 A feltételezetten heretikus megjegyzések a valóságban még csak nyomát sem jelzik a „szent 

test” fa atiz us ak, ha e  eg sze űe  a hit által el e hető jelle -tökéletesítés te é  a ű  
leg őzését e lítik. Állításai ól a Topeka-i újság a kö etkezőképpe  szá ol e: 

 Krisztus engedelmessége az, ami segít, nem pedig a miénk. Ez hoz igaz életet nekünk. 

Hag ju k fel tehát azzal a p ó álkozással, hog  saját e ő k ől selekedjük az Isten akaratát. Hagyjuk 

teljesen abba. Vessük el magunktól örökre. Hadd végezze el mindezt Krisztus engedelmessége érted, 

hog  e őt e j és egüsd a é téket… 

 Az emberiség reménysége abban a tényben rejlik, hogy a törvény tökéletességet igényel, 

mert ha sak eg  ki sit és képes a a, hog  u alkodjo , ag  eg o sássa a ű t, az e e  sohase  
tud a egsza adul i a ű től, i thog  a tö é  sohase  tette ol a is e tté a ű t és íg  
megbocsátani sem lehetett volna, pedig egyedül ezáltal szabadítható meg az ember. Eljön az a nap, 

a iko  a tö é  az utolsó ű t is leleplezi és tökéletese  állu k ajd Előtte és ö ök sza adulással 
sza adulu k eg… I á tu k ta úsított sze eteté ek jele tehát, ha eg  ű t is e tté tesz előtted. 
Isten irántad tanúsított szereteté ek jele, e t az Üd özítő késze  áll a a, hog  el eg e . áj. 
14). 
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 Csak Krisztusba vetett hit által mondhatjuk ki, hogy keresztények vagyunk. Csak a Vele való 

eggyé-válás útján lehetünk keresztények és a bennünk lakozó Krisztus által tartjuk meg a 

parancsolatokat. Krisztusba vetett hit által történik az, hogy tesszük és szóljuk ezeket a dolgokat. 

Amikor eljön a nap, hogy mi ténylegesen megtartjuk Isten parancsolatait, soha nem halunk meg, 

mert a parancsolatok megtartása: igaz élet, az igazságosság és az élet egymástól elválaszthatatlanok: 

Itt vannak, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét. És mi az eredmény? Ez a nép elváltozik. 

Az élet és a parancsolatok megtartása tehát együtt járnak. Ha most meghalunk, Isten Krisztus 

igazságosságát/igaz életét tulajdonítja nekünk és mi feltámadunk. Azok pedig, akik a vég idejéig 

él ek, ű tele é tétet ek, ielőtt eljö , e t ol a  sok a  e ük K isztus ól, hog  i de ko  
„megütik a mértéket” és „folt nélkül állnak Közbenjáró nélkül is, mert Krisztus elhagyja a szentélyt, 

ielőtt eljö  a Föld e. . áj. . Az újság ezt a p édiká iót W.C. White-nak tulajdonítja). 

 Fig eljük eg a kö etkezőket: 

a. Azok ak a go dos ta ul á ozása, a i ől Jo es p édiká iói eszá ol ak e e  az újság a , e  
leplez le semmilyen eretnekségre utaló motívumot. Azok az állítások, amelyeket néhányan úgy 

értelmeznek, mint amik ilyen „sodródásra” utalnak, csupán a hit általi jellemfejlesztésre vonatkoznak 

a Krisztus második eljövetelére való felkészülésben. 

b. Az 1889-et kö ető é ek e  eg etle  alkalo al se  készült ol a  feljeg zés, isze i t Jo es 
olyan kijelentéseket tett volna, amiket úgy lehetett volna értelmezni, mintha pártolta volna ezt az 

eretnekséget. Ha 1889-ben ezt tanította, majdnem biztosan újra megjelenne. Azt hirdetni, hogy 

Krisztus „ká hoztatta a ű t a test e ” nem a „szent test” tanítása. 

c. A fenti, május 18.-i megfogalmazás az, amit e végzetes „elhajlás” elsődleges izo ítéká ak 
tekintettek. Ám az újságbeli tudósítás a prédikációt W.C. White-nak tulajdonította. Mindazonáltal, 

bárki mondta is, a tanítás igaz, és összhangban van a szentély megtisztításának adventista 

elgondolásával. 

d. Mi d Jo es, i d Waggo e  e őteljese  áfolta a „szent test” féle fanatizmust a századfordulón. A 

Review and Herald 1899. ápr. 18.-i számában Jones egy cikket tett közzé, ami felfedte e tanítás téves 

voltát. 1900. dec. 11-től . ja . .-ig folyamatosan egy cikksorozatot bocsátott ki, ami tovább 

áfolta. Az I dia a álla eli fa atiz us ezetője R.S. Do ell, az I dia a Reporter-ben kiadott egy 

Jones-t támadó cikket, ami jelzi, hogy megértette, hogy Jones cikkei tanításának cáfolatai voltak. 

Waggoner is szembeszállt a „szent test” tantételével az 1901-es Generál Konferenciai ülésszakon 

elmondott prédikációban (v.ö. GCB. 1901. 403-422) (Elismerésünket fejezzük ki Jeff Reich 

köz e űködéséé t e ek az a ag ak a felkutatásáé t . 

 Így tehát rendelkezésünkre áll a „legdrágább üzenet” elleni szembenállás egy másik példája 

is. A it a e  a a szá t, hog  i t a késői eső és a ha gos kiáltás kezdete, örömteli 

fogadtatás a  észesüljö . A hitetle ség titkos földalatti fol a a talál a lege őse , és a 
legkitartóbb, ami Isten több évezredes kísérletén, - hogy népén segítsen – keresztülfolyt. Ellen White 

panaszosan azt mondta: „Mély szívfájdalmat éreztem, mert láttam mennyire készek Jones és 

Waggoner testvérek egy-egy szavát vagy tettét kritizálni” (019. levél. 1892). Ekkor pedig egy szót sem 

szóltak, se it se  tettek. Csak eg  képzelet eli eset ől olt szó. 

 

„B” Függelék 
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A hit általi igaz élet épszerű elgo dolásá ak és az -as üzenetbeni 

nézetének összehasonlítása 

 

A épszerű elgo dolás 

.  Az e e  ö ök izto ság a o atkozó szükségleté el kezdődik. A ké és tehát é -középpontú. 

Sohasem jut túl az emberi bizonytalanságnak ezen a körén. 

2.) A hit nem egyéb puszta bizalomnál az elveszettség állapotából a személyes biztonság érdekében 

tett megnyilatkozás értelmében. 

3.) Jézus azt tanította, hogy az én-sze etet e é , sőt szükségsze ű előfeltétele a ások i á ti 
szeretetnek. Az én-szeretet és helyénvaló önbecslés összekeveredik. 

.  K isztus ke eszte  eghozott áldozata az esetleges elő elátás jellegét iseli agá  és se it se  
tesz a ű ösé t, ha sak és a íg a ű ös e  tesz kezde é ező lépést, e  utat készséget 
Krisztus elfogadására. Ebben az elgondolásban uralkodó álláspont: Hogyha valaki üdvözül, ez annak 

köszö hető, hog  egtette a kezde é ező lépést. Ha pedig el ész, Iste  tett kezde é ező lépést 
azért, hogy megbüntesse. 

5. Az evangélium annak az „örömhíre”, amit Isten akkor tesz ajd é ted, ha előszö  te, a agad 
észét á  egtetted. Addig á , a íg a kezde é ezés e  az első lépést eg e  teszed. A 

megváltás mennyei „gépezete” tétle ül áll, a íg a ű ös eg e  „nyomja” a gombot, ami 

űködés e hozza. 

6. Isten úgy tart nyílván téged, mint aki kívül vagy Isten családján, amíg Krisztust el nem fogadod. 

Elfogadtatásod így azon múlik, megteszed-e az első lépést. A hel tele ül é tel ezett Sze tí ás kelt 
ilyen benyomást. 

7. Isten megkínozza és elpusztítja az elveszettet a pokol tüzében. A büntetésben a hangsúly a 

kezdeményezés jogosultságára kerül. 

. A eg o sátás azt jele ti, hog  Iste  eg o sát, el éz ag  fel e t a ű  súl a alól, de a ű el, 
mint elkerülhetetlennel számol (mi csak emberek vagyunk). Sok embernek nincs világos fogalma a 

ű ök eg o sátása és a ű ök kii tása közötti külö ség ől. 

. Nehéz üd özül i és kö ű el esz i. Mi el sak ige  ke ese  készül ek el a e ek o szágá a, 
bizonyára nehéz dolog követni Krisztust. A hangsúly az „út” nehézségeire kerül. 

10. A bű ös ele kell ké sze üljö  a a, hog  K isztust elfogadja az ol a  ego e t ikus oti á ió 
alkal azása fol tá , i t a il e  a jutalo  e é e, ag  a ü tetéstől aló félele . Tipikus „ e ő-

csábítás”. Mi hasz o  a  e ől? 

. A íg a ű ös el e  fogadja Krisztust és nem engedelmes, addig jog szerint nincs megigazulva. 

Ellen White írásait félremagyarázták. 
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12. A hit általi megigazulás a bírói értékelés aktusa, amelyben Isten jogilag kihirdeti, hogy a még meg 

nem tért ember igaz, mert elfogadja Krisztust. Ez a formális jogi aktus nem hat a szívre. 

. Bá  az e e ek egigazulhat ak hit által, égis lehet ek K isztus ak la g eleg kö etői. 

14. Az élet legmagasabb- e dű élja, hog  eg e tsük saját lelkü ket, hog  i dazt egteg ük, 
ami üdvösségünk szempontjából lényeges. 

. A ű t úg  lehet eghatá oz i, i t a i ug a  a tö é  áthágása, de felszí ese , eg  e köl si 
ta u egsé téseké t is felfogható. A ha gsúl  a ű  is e t tetté e ke ül. A ű  él e  g öke ező 
voltáról nem tud ez az elgondolás. 

16. „A törvény alatt lett” (Gal 4,4) kifejezés azt jelenti, hogy Krisztus a zsidó ceremoniális törvény 

alatt született (v.ö, HNA. BK. 6.k. 966. old.). 

17. Krisztus teste és természete a testté-lételko  külö özött a ié ktől. Ge etikai ö ökségü ktől 
mentes olt és supá  Ádá  ű tele  te észetét ette fel a ak el ukás előtti állapotá a . Mit 
hisznek és mit nem hisznek a h.n. adventisták (Questions on Doctrines) 383. és cím, 650. old.). 

. K isztus supá  ásodlagosa , hel etteské t iselte ű ei ket 

19. „Lehetetlen” haszontalan és felesleges, hogy Krisztus mindenekben megkísértessék olyan 

valóságosan, ahogy mi (Ministry magazin, 1961. jan.). 

. Íg  tehát ge etikai ö ökségü k ől ki etsz e, K isztus te észeté ől adódóa  olt jó. Saját 
akarata azonos volt At ja aka atá al. Se i első küzdele . Igazsága, azaz igaz élete se  lehetett 
hit általi. 

. Mi el e  a i el ukott, ű e hajló te észetü ket ette Magá a, K isztus alójá a  e  is 
kerülhetett szembe és így nem is diadalmaskodhatott az érzéki kísértések felett. 

. A fol a atos ű özés elke ülhetetle , a íg az e e ek ű e hajló te észete a . Iste  épe 
egésze  az el áltozás pilla atáig álla dóa  ű öket kö et el. E ől logikailag kö etkezik, hog  
K isztus főpapi szolgálatát, i t hel ettes soha nem hagyja abba. 

23. Népünk közül sokaknak nincs világos elképzelése a mennyei szentély megtisztításáról a hit általi 

igaz élettel való egyedülálló összefüggésében. 

24. Krisztus jelenlegi, a szentély megtisztításában végzett munkájánál a személyes keresztény 

tapasztalattal való kapcsolatáról alig esik szó. 

25. Az „olcsó kegyelem” az eg etle  lehetséges kö etkez é e a K isztus te észeté el összefüggő 
zű za a ak, a ke eszté  jelle  tökéletessége elle i előítélet ek, a ke eszt elho ál osodásá ak és a 
szentél  egtisztításá ól szóló ta ítás ellőzésé ek. 

26. 1.Ján 2,1. azt mondja: ne vétkezzünk, ahogy biztosító társaságunk is azt mondja: ne csináljunk 

alesetet. Elő  ag  utó  úg is ű t fogsz elkö et i, íg  iztosítsd, hog  Védőüg éded a pá tod a 
álljon, aki majd rábeszéli az Atyát, hogy bocsásson meg neked. Semmi többre nem számíthatunk, 

mint az „is e t ű ” feletti g őzele e. Az is e etle  ű e  aló észesedésed e úg  teki te ek, 
mint ami Krisztus eljöveteléig elkerülhetetlen. 

27. Az uralkodó egocent ikus é dekeltség ehézzé teszi a saját ű ei ke  kí üli eg é  ű á at 
szükségességét. A minden mást maga mögé utasító motiváció az ember személyes üdvösségéért való 
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aggódása. Mi daddig e  lehet se iféle K isztussal aló eg ütté zés ől szó, a íg a jutalom 

reménye, vagy a pokoltól való félelem marad uralkodó indíték a szív ösztönzésénél. 

28. A Krisztussal való kapcsolat fenntartása nehéz, fáradtságos folyamat. Minden Isten kezének 

megragadásán múlik. A „tartsd meg érzékenységedet” elképzelés okozta vesztedet. Ez egy „tedd 

magad” program. 

29. A tantételbeli különbségek a gyülekezeti tagságon belül Krisztus visszatéréséig elkerülhetetlenek. 

Az igazi és teljes egység lehetetlen. 

30. Hihetjük, példát mutathatunk, taníthatjuk a hit általi igazságot évtizedeken keresztül és Isten 

ű e égse  fejeződött e eg  é százada tesszük ezt . 

. K isztus ásodik eljö etelé ek időpo tját Iste  szu e é  aka ata eg ásíthatatla ul elő e 
kijelölte. Isten népe nem siettetheti, de nem is késleltetheti azt. 

32. Krisztus második eljö etelé e jo á a az ö egek, etegek ag  sze edők ág akoz ak. Legfő  
aggodal u k szükségletü k ől e ed. Bá sak eljö e, hog  i d ája  haza ehessü k a 
di sőség e. 

. A ko sze zus fo tosa  az igazság ál. Ha egg őződésetek elté  a tö ség éle é étől, 
elfojtjátok a magatokét. 

34. A két szövetség szemlélet, úgy, ahogy a HNA Biblia kommentárban és Bibliai Szótárban 

e utatás a ke ül, azokéhoz haso ló, akik kezdettől fog a sze eszálltak az -as üzenettel. 

35. Az 1888-as üzenet eredete a kor protestáns egyházainak a hitvallásaiban rejlik (Pease, Egyedül hit 

által, . . old. . Ni s se iféle egkülö öztető e a géliu u k. 

36. Mint nép, - s főleg, i t p édikáto ok – pontosan értjük a hit általi megigazulást. Amire igazán 

szükségünk van: a több cselekedet. Felejtsük el 1888-t és dolgozzunk keményebben! 

 

„B” Függelék 

 

A hit általi igazságról vallott nézetek összehasonlítása: az 1888-as üzenet 

 

1.) Iste  ke eszte  eg ilatkozó sze eteté ek ki ilatkoztatásá al kezdődik. A 
kérés magasabb- e dű i díték ól fakad: hit ől, eg e sülés ől és hálá ól. Tehát 
nem egocentrikus. 

2.) A hit önfeláldozó szeretetének szívbéli megbecsülése tekintet nélkül a jutalom 
e é é e ag  az el eszéstől aló félele e. Leg őzi az é középpo túságot és a 

langymelegséget. 
3.) Jézus azt tanította, hogy a megtért ember szeretni fogja felebarátját úgy, ahogy 

egté ése előtt te észetes ek ta totta, hog  ö agát sze eti. A iko  az é  
Krisztussal együtt megfeszíttetik, igazi önbecsülésre találunk Benne. A szeretet 
elűzi az é -szeretetet, Sátán egyik találmányát. 
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4.) Krisztus áldozata több véletlen gondviselésnél. Minden emberért tett valamit. 
Minden ember fizikális élete Krisztus vérének szerzeménye. Keresztje nyomja rá 
bélyegét minden darab kenyérre. Áldozata így tehát jog szerint megigazított 

i de  e e t. Ő az, aki a sze etet kezde é ező lépését egteszi. 
5.) Az evangélium annak az „örömhíre”, amit Isten tett és tesz értünk most. Egész 

életedben vonzott téged (Jer 31,3; Ján 12,32). Ne állj Ellene és üdvösséget 
nyersz! A tiszta evangélium hozza létre a szív maradandó átalakulását. 

6.) Isten Krisztusban már elfogadott téged. Az a lélek, aki sohasem értette meg az 
evangéliumot, nem farkas, hanem elveszett bárány, elveszett pénz, nem szemét, 
csupán vándorló, kóborló fiú, nem pedig idegen. 

7.) A ű  zsoldja a halál. A második halál irgalmasan véget vet az elveszett 
gyötrelmének. Ebben a végzetben is az Isten szeretete jut kifejezésre- 

8.) Meg o sátása té legese  el is eszi a ű t, a it g űlöl, és sohase  tud 
e teget i. A égső e gesztelés/elfedezés hozza el a ű  „kiirtását” a mennyei 

szentély megtisztítása idején. 
9.) Ha valaki megérti és értékeli a tiszta, igaz evangéliumot, mint jó hírt, annak 

kö ű üd özül i és ehéz el esz i, a ak K isztus igája kö ű és te he 
g ö ö űséges. 

10.) A kényszer, cselfogás vagy félele , i t ösztö zés á i e ű hasz álata az 
üzenet evangéliumi tartalmának hiányáról tanúskodik. Az igazság valaha 
sze etet e  ilatkozott eg, és az igazság ke esőt se ki se  ta thatja issza a 
válaszadásban. 

11.) Amikor Krisztus meghalt „mindenkiért”, jog szerint minden ember megigazult. 
A iko  a ű ös hit e jut, hit által igazul eg. 

12.) Amikor Isten valakit igaznak nyilvánít, nem hazudhat. A hit általi megigazítás 
to á eg  a pusztá  jogi kijele tése . A hí őt Iste  i de  pa a solata i á t 
engedelmessé teszi. 

13.) Az igazi, érett hit véget vet a langymelegségnek és felkészít az elváltozásra. 
14.) Az élet legmagasabb- e dű élja K isztus tisztelete és igazolása. I ká  K isztus 

kell jutalmat kapjon, mint mi. 
15.) A ű  tö  eg  ta u puszta egsé tésé él. A ű  a ke eszte  kinyilatkoztatott 

isteni szeretet valódi megnyilatkozása iránti megbecsülés visszautasítása. Isten a 
ag  e gesztelési apo  ajd i de  is e etle  ű t ap ilág a hoz. 

16.) „A törvény alatt” kifejezés az erkölcsi törvényre utal. Krisztus nem volt mentes a 
mi ge etikai ö ökségü ktől és égse  étkezett. Meg kellett tagadja saját 
akaratát, hogy Atyja akaratát cselekedje. Megtagadta az „én”-t. 

17.) K isztus az e e  el ukás utá i, ű e hajló te észetét ette fel, „ ű e hajló 
test hasonlóságában” küldetett el, nem pedig attól elté ő állapot a . Ne  
él ezett ki ételt se il e  té e . Azé t e  étkezett, e t e  a ű t 
választotta. A testet-öltött szeretet volt. Helyettesünk és Példánk. 

18.) Krisztus valóságosan viselte vétkünket. Igazán azonosította Magát velünk és 
„kárhoztatta” a ű t a test e , azaz a saját testé e . 

19.) Ha tagadjuk Krisztus teljes megkísértetését, valódi testté-lételét tagadjuk. 
K isztus elül ől is egkísé tetett, e  úg , i t a ű tele  Ádá . Úg , ahog  

i és égse  étkezett. Ni s eg etle  ol a  ű ös sem, akin ne tudna segíteni. 
20.) Krisztus hit által élt igaz életet. Azt mondta: „Nem a magam akaratát keresem”. 

Egész életé  át iselte ke esztjét, azt, a it a ű tele  Ádá ak e  kellett 
megtenni. Krisztus állandóan megtagadta az „én”-t. 
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21.) A Szentírás nem jogosít fel a a, hog  K isztust á iféle e e i kísé téstől is 
mentessé tegyük. Zsid 4,15 nagyon is világos. 

22.) Az álla dó ű  elkö etést K isztus ká hoztatta a test e . E a géliu á ak 
ilágosságá a  a ű  szükségtele é álik. Az igaz élet hit által é hető el, mert a 

hit sze etet által űködik. Két ehézséggel állu k sze e  supá , a 
tudatlansággal és a hitetlenséggel. Nem kerülhet sor a második adventre, ha 
K isztus egszű ik Hel ettesü k le i. 

23.) Az 1888-as üzenet egy áttörés, amit Luther, Kálvin vagy a Wesley-fivérek soha 
nem találtak meg. Az evangéliumot összekapcsolja a mennyei szentély 
megtisztításával. 

24.) Az igazi hit általi megigazulás Krisztusnak a szentek szentjében most végzett 
munkájával is összefüggésben áll (Korai írások, 265. old.). Isten ezt az egyedülálló 
igazságot bízta az egyházra. 

25.) A hit általi igaz élet végtelenül magas mércét állít fel, Magának Krisztusnak az 
igazságát. Ő a Példa, Aki ezt a keg el et teljese  a hí ők ek adja. Akko  jö  ajd 
vissza, amikor látja, hogy jelleme tökéletesen isszatük öződik épé e . Ez pedig 
hit és nem cselekedetek útján valósul meg. 

26.) 1Ján 2,1. azt mondja, hogy a kereszten hozott áldozatának az a célja, hogy népe 
hag jo  fel a ű ök elkö etésé el. Ni s e tség a ű ök elkö etésé e. Ez akko  
válik igazán hatásossá, ha a nép megérti a testületi vétek eszméjét és az egész 

ilág ű é el aló összefüggést. A e  segíti a hí őket, hog  g őzze ek 
„éppen úgy”, ahog  K isztus g őzött. 

27.) K isztus ke esztsége ag o  dolgot ezet e. Pote iálisa  az egész ilág ű eit 
látjuk agu ko , de az Ő keg el é ől. A hit lehető é teszi a K isztussal aló 

él  e pátiát, ahog  a e asszo  a őlegé  u kája i á t iseltetik il e  
eg ütté zéssel. Az ol a  felekezeti ű á at, i t az Ö é, teszi ezt lehetségessé. 

28.) Minden azon múlik: hiszed-e, hogy Isten fogja a kezedet. Ami a keresztény életét 
látszólag olyan nehézzé teszi, hogy Krisztus evangéliumi munkája elhomályosult 
előttük. „Krisztus szeretete szorongat minket”. 

29.) A tökéletes egység az egyház számára normatíva, amelyiknek igazi hite van. 
Például se i szükség a zű za a t, iszál t okozó p ofetikus esz ék e! 

30.) A hit általi igazságot hinni és világosan tanítani a szentély megtisztításával való 
kapcsolatában annyit jelent, mint katalizátor szerepét betölteni az egyház és a 
világ között és bevégezni az evangéliumi megbízatást (Ez még nem valósult meg 
igazán). 

31.) K isztus a a ág ódik, hog  isszaté je , ahog  a őlegé  ág ik a e egző e. 
Akkor jön el, amikor a mennyasszony elkészítette magát. A késedelemért a 

e asszo  a felelős. 
32.) A Krisztussal való együttérzés az a vágy, hogy vajha elnyerné már igazolását és 

jutal át, az a só á gás, ajha éget é e á  a ilág haláltusája. E első ág ódás 
valós okai, hogy visszatérését siettessék. Az igazi hit általi megigazulás hozza létre 
ezt a motivációt. 

33.) A alódi hit ol a  áto ságot ad, a i e  fél a tö ségtől, se  a hatalo tól, a i 
fegyvert foghat ellene. A kereszthordozáshoz vezet. 

34.) Az Ószö etség hittől függetle  ígé ete olt az e gedel esség e és „megszegett 
ígéreteink miatt szolgaságra szül. Az Újszövetség hit Isten nekünk adott 
ígéreteiben. 
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35.) Ez az üze et alap etőe  elté  a épsze ű eg házakétól. A ha adik a g al 
üzenete a valóságban. A bibliai Krisztus, mégpedig a megfeszített üzenete. 

36.) Külö öse  e ől a sze po t ól „nyomorultak” vagyunk, nyavalyások, vakok és 
ezítele ek. Se il e  u kap og a  se  képes a a, hog  Iste  ű ét 

befejezze. „Az az Iste  u kája, hog  higg ü k A ak, Akit elküldött. Ő küldte az 
1888-as üzenetet. Szükségünk van rá. 

 

„C” Függelék 

 

Az „elfogadás” körüli titokzatosság egyik forrása 

 

 Az a széles kö e  elte jedt épsze ű elgo dolás, hog  az -as üzenetet egy évszázaddal 

ezelőtt elfogadták, uzgó, őszi te, jó szá dékú e e ektől szá azik. Az eg ház és últ eli 
ezetősége i á ti hűségük di sé etes és lelkes sapat-szellem bizonyságát adja. 

 Mindazonáltal ez az elképzelés szöges ellentétben áll a történelemmel és jó néhány Ellen 

White állítással, és ami még ennél is komolyabb, az Igaz Tanúbizonyság bizonyságtételével is, Aki 

vérét áldozta ezért az egyházért. Az „elfogadás” szemléletének ez a mítosza még egy évszázados 

késedelem után is kitart amellett, hogy „gazdagok vagyunk, meggazdagodtunk”, ami a hit általi 

igazság megértését és elfogadását illeti. Urunk azt mondja: „Szegények vagyunk”. Ez a szemléletbeli 

konfliktus komoly, mert kihat a világegyház lelkiállapotára és Krisztus megbecsülését is befolyásolja. 

 Annak a ténynek a szemléletében – hiszen Ellen White bizonyságtétele olyan világos – hogy a 

„késői eső és a ha gos kiáltás kezdetét ag é ték e  isszautasították”, hogyan lehetséges, hogy 

p édikáto ai k, e elői k, tagjai k ag  tö sége ilág iszo lat a  úg  hiszi, hog  a ak a 
e zedék ek a ezetősége elfogadta? 

 A p o lé a eg ik észe az a go dolkodás eli zű za a , a i á  szi te szá dékos ak tű ik. 
Mint nép, i ige is a hit általi egigazulás épsze ű p otestá s ta tételét fogadjuk el, éppe  úg , 
ahog  a p otestá sok allják és hiszik. Ezé t ta ta ak ki hit édői k a ellett, hog  ezt a ta tételt e  
utasították vissza sem 1888-ban, sem azután. De nem ez a teljes történelmi igazság. Testvéreink nagy 

tö ségük e  el etették azt az üze etet, a i a késői eső és a ha gos kiáltás kezdete olt. Ez a 
nyilvánvaló tény magyarázza meg a hosszú késedelmet és semmi más nem képes magyarázatot adni 

rá. 

 Mi ennek a kitartó és széleskö ű zű za a ak és té es elgo dolás ak a fo ása? Kétségtele , 
hog  a jó e e ek e e i egítélése, alap ető go dolkodás eli eállítottsága é thető ódo  
laodíceai. Természetünk szerint mindnyájan így gondolkodunk. Mindnyájunknak fájdalmas dolog 

elhinni azt, amit az Igaz Tanúbizonyság mond, hogy történelmünk igazsága „nyomorultaknak és 

nyavalyásoknak” i ősít e ü ket. -as történelmünk sajátos módon újrajátssza a zsidók 

Kálváriánál megélt történetét. Ez a történelem hajszálpontosan nagy szükségletünkre mutat, a 

testületi, felekezeti szi tű ű á at a. 
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 Ezt a e  szí ese  fogadott egg őződést a „gazdag vagyok és meggazdagodtam” 

izo ságai al á i á o  el kell fojta i. E ől adódik az üze et elfogadásá ak a ítosza. E ek a 
ítosz ak eg ik elsődleges forrása egyedülálló hitelességet élvez, amit – úg  tű ik – senki sem tud 

egké dőjelez i. 

 A „Magányos évek 1876-1891” c. munkájában Arthur L. White arról informál, hogy a nézet 

alap nélkül való, miszerint a Generál Konferencia és így a felekezet is elvetette a hit általi igazság 

üzenetét 1888- a . Sőt a i eapolisi eg üttlét utá  eg e  é el és tize há o  é el Elle  White 
halála utá  e  is e lítették . old. . A sze ző Elle  White u okája. 

 Már megjegyeztük, hogy Ellen White milyen világosan felis e te, sőt ko tá sai is, hog  az 
1888-as üzenetet elvetették 1893-tól 1901-ig (Lásd a könyv 4. fejezetét!). 

 1928-ig, k . eg e  é el a i eapolisi ko fe e ia utá i időpo tig jutottu k el. E e  az 
időszak a  tö té t, hog  Ta lo  G. Bu h a Pacific Union College-ben) 1888-as történelmünket Izrael 

sorsát alapul véve ahhoz az esethez hasonlította, amikor Kádesh Barneánál Káleb és Józsué 

beszámolóját elutasították. W.C. White, Ellen White fia óvást emelt Bunch- ál a ól iztosít a őt, 
hogy nem történt efféle visszautasítás. Azt mondta, hogy jelen volt azon a konferencián és tudja. Az 

csak természetes, hogy fiának Arthur L. White-nak is ugyanezt a nézetet továbbította, aki sok-sok 

éven át, mint az Ellen White hagyaték titkára szolgált, akinek felügyelete és jóváhagyása mellett 

1950-től k .  oldal i kö et adtak ki -ra vonatkozóan. 

 Mind Ellen White fia, mind pedig unokája nagy megbecsülést élvezett a H.N. Adventista 

Eg ház a . A leg essze e őkig őszi ték oltak e őfeszítéseik e , hog  épünk néhány 

nemzedékét annak elhívésére neveljék, hogy az 1888-as üze etet e  etették el. Mi dkettőjük ek 
egyedülálló, megkülönböztetett tisztelet jár azért a pozícióért, amit történelmünkben betöltöttek. 

Ugyanakkor azt is el kell ismerjük, hogy Ellen White még különlegesebb szerepet töltött be, mint az 

Úr ihletett hírnöke, akinek szolgálata Jézus bizonyságtételének, a Prófétaság Lelkének kifejezése. 

P ofetikus ajá déka ol a  é zékelő-képességgel uházta fel őt, a i a felszí él él e e hat. Még 
ha eze  sze ta ú, akik ek i s ihletett ítélőképességük elle e is o d eg  ihletett p óféta 
szavának, az ihletett szavakban kell bíznunk, mert az „így szól az Úr” önmagáért beszél. Ellen White 

bizonyságtétele olyan világos és nyílt, hogy egy átlagember is könnyen meg tudja érteni. Az egyház 

jö ője e ek a hel ese  lefektetett p ofetikus ezetés ek az e ed é étől függ. 

 Egy arra utaló jelzés, hogy ez az „elfogadás-szemlélet” hivatalos hitelesítést kapott, egy W.C. 

White megfogalmazásában megjelent kiadványban található, ami egy Lincoln-ban (Nebraska) 1905. 

nov. 15.-én megtartott prédikációban hangzott el. Egy Avondele-beli eseményt (Ausztrália) ecsetel, 

ami egy évtizeddel korábban történt, amikor éppen W.W. Prescott látogatott oda, s megjött a posta 

A e iká ól. Ő és W.W. P es ott éppe  a G.K. ezető test é eitől szá azó le eleket ol asták fel Elle  
White-nak a távoli Battle Creek- ől. A le elek eg  állítólagos, az a e ikai ű e  ki o takozó ag  
fejlődés ől, az -as té ákat illető sodálatos lelki g őzel ek ől beszéltek. W.C. White a 

kö etkezőképpe  idézi fel az ese é t: 

 Éveken át éreztem, hogy az az én kiváltságom, hogy mindent megtegyek azért, hogy anyám 

fig el ét ű ü k legde űse  jellegzetességei e i á ítsa … úg  okoskodta , hog  a i t az Ú  
arra hívta el anyát, hogy hírnöke legyen, hogy korrigálja az egyházon belül a helytelen dolgokat, és 

i el ezek a kijele tések szi te halálos te het ó ak szí é e, íg  észe ől se  lehet hi ás lépés, ha a 
de űt fakasztó sza akat g űjtö  össze, a jó hí eket, el ek szívét megvigasztalják, minden olyan 

esetet, amely az egyházban munkálkodó Krisztus hatalmára utal és az emberi munkálkodás legjobb 
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oldalát utatja e, ol a  e e ekét, akik súl os te heket ho doz ak az Ú  ű é e . Ezé t a a fogok 
törekedni, hogy a dolgok apfé es oldalá a i á ítsa  fig el ét… 

 Nos, egy napon, miközben Cooranbong-ban (New South Wales) laktunk, leveleket hozott a 

posta a Ge e ál Ko fe e ia el ökétől. Ezek a le elek tele oltak kelle es eszá olókkal, 
eredményes tábor-összejö etelek ől eszéltek, és hogy a néhány üzletembert hogyan dorgálták meg 

a bizonyságtételek,1 akik a külö öző álla ok a e tek, a tá o -összejö eteleke  előadásokat 
tartottak, új lelki tapasztalatokra tettek szert, és így valóságos segítséget jelentettek az 

együttléteke … 

 Íg  oldoggá tett i ket ő és P es ott  e le elek ol asása. Ug a sak el oltu k agadtat a 
az ö ö től és a ked ező eszá oló feletti oldogságu k a  eg ütt agasztaltuk az U at. Képzeljék 
el eglepetése et, a iko  a kö etkező ap délutá já  Ma a azt mondta, hogy már írt ezeknek az 

e e ek ek, akiktől a jó hí eket kaptuk, ajd felol asta eke , el e  a leg essze e ő 
kritikát, legáthatóbb rosszallást juttatott kifejezésre, hogy munkájukba helytelen terveket és elveket 

vittek bele, amit valaha is írt ennek a néhány embernek. Mindez komoly lecke volt részemre 

(Spalding-Maga  g űjte é , . old. .2 

 Ellen White lejegyzi szívfájdalmát, ami további világosságot vet erre az eseményre. 

Semmiképpen sem tiszteletlenség emlékezete iránt, hogy sem W.C. White, sem W.W. Prescott nem 

élvezett nagyobb megtiszteltetést annál, amiben a Prófétaság ajándéka részesült. Ez az ajándék nem 

ö ökölhető. Éppe  ol a  te észetes le e észük e, ahog  észü k e is, hog  első á ézés e 
higg ü k a Ge e ál Ko fe e ia el ökétől származó értékes leveleknek, ami ilyen jó híreket 

tartalmaz. Az egyházat uraló lelkület mindig is olyan beállítottságú volt, ami örül a haladásnak és a 

g őzele ek. 

 De minden emberi lény szívbéli magatartása természet szerint konfliktusban van Jézus 

bizonyságtételével, hacsak a Szent Lélek különleges módon meg nem világosítja. A Generál 

Konferencia elnökének írva Ellen White arról szól, hogyan érezte magát, amikor fia és Prescott 

egp ó álták őt iztosíta i a ól, hog  a Battle C eek ől szóló ag ogó eszá oló igaz. 

 Kedves Olsen testvét! 

 Az el últ októ e e  hosszú le elet í ta  eked… A á  ehezedő tehe  ige  ag  olt 
miattad és a Battle Creek-i munka miatt. Úgy éreztem, hogy meg van kötözve a kezed és a lábad, és 

szelíden meghódoltál. Olyannyira fel voltam zaklatva, hogy Prescott testvérrel folytatott 

eszélgetése  so á  é zel ei ől is szólta  eki. Ő és W. C. White eg a á t kísé letet tett a a, 
hog  félel ei et eloszlassa. Mi de t ol a  ked ező fé e  utattak e, a e i e sak lehetett. 
De ahelyett, hogy bátorítottak volna, szavaik megriasztottak. Ha ezek az emberek sem képesek arra, 

hogy a dolgok kimenetelét meglássák – arra gondoltam – milyen reménytelen dolog azokkal 

megláttatni, akik Battle Creekben vannak. A gondolat úgy hatolt a szívembe, akár a kés. Azt 

mondtam: Nem akarok Olsen testvérnek írott értesítést küldeni. 

 … Kö ül elül hét hete á  a leg égső ki e ültség állapotá a  ag ok. Ol a , i t a 
megrepedt nádszál. Arra sem voltam képes, hogy a szobámat elhagyjam, sem arra, hogy Prescott 

                                                           
1 Harmon és Lindsay és A.R. Henry „már az 1888-as találkozó óta ellenálltak az Isten munkájának” Ellen White, 
1896. aug. 27. 
2 Az efféle értesítésekre vonatkozó néhány példát a „Bizonyságtételek a prédikátoroknak” c. könyv 63-77. 89-98. 
oldalán találjuk meg. 
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test é el ag  a feleségé el eszélgessek. Má  e  is e é kede  felépülése e … de e ő  
fokozatosa  isszaté t… Le él, . áj. . 

 Mi thog  a késői eső és a ha gos kiáltás té akö e ol  fo tos, szi te pa a soló, hog  az 
egyház és vezetése most korlátlanul megbízzon a Prófétaság Lelke ihletett bizonyságtételében. 

Amikor az emberi ítéletalkotás és az ihletett bizonyságtétel konfliktusban van egymással, nem számít 

il e  tisztelet e éltók is az e e i eszközök. A P ófétaság Lelké ek eg é tel ű első séget kell 

élveznie. 

 Mint nép, több mint fél évszázada hajlamosak vagyunk arra, hogy élvezetet leljünk ebben a 

kö e  te jedő ha is opti iz us a . E ek t agikus kö etkez é e az Igaz Ta ú izo ság 
ta á sa i á ti széleskö ű izal atla ság. Az igazság teljes befogadásából nem fakadnának nagy lelki 

áldások? Felekezeti történelmünk helyes értelmezésben állandó kommentálása Krisztus Jel 3,14-21-

e  kijele tett sza ai ak és hel es ű á at a szólít fel. 

 Ő, Aki a últat i á ította, a jö őt is i á íta i fogja. A langymelegség és a lelki gyengeség a 

helytelen történelem-értelmezés következménye. 

„D” Függelék 

 

Mi a H.N. Adve tista Egyház jövője? 

 

 Igaz, hogy a H.N. Adventista Egyház késleltette az evangélium hirdetését annak tiszta 

mivoltában. Mindnyájan osztozunk a ulasztás iatti felelősség e .1 Van testületi részesedés is. 

Elle  White g ak a  haso lította hi á kat az ősi Iz ael ulasztásához, a iko  i de  e zedék 
osztozott atyáik vétkében, mert nem csupán az elbukott emberi természet volt közös örökségük, 

hanem ugyanolyan hitetlen életvitelt folytattak.2 A Prófétaság Lelke iránti elpártolásunknak, 

e gedetle ségü k ek, sőt hitehag ásu k ak szá os izo ítéka a . Múlt századi tö té el ü k 
1888 óta világos. 

 Ez azt jelenti, hogy az Úr elvetette ezt az egyházat, vagy vezetését? Vagy, ha még nem tett 

íg , íg  fog te i a jö ő e ? A felekezeti é, eleg háziasodottá ált H.N. Ad e tista Eg ház kuda a 
van ítélve? 

 Akik úg  dö te ek, hog  K isztust kö etik és tiltakoz ak az elle , a i ől azt hiszik hel tele  az 
egyházban és egyszerre csak a másik oldalon találják magukat, arra a következtetésre kell jussanak, 

hog  a hel zet e é tele ? Meg kell o i tőlük a tá ogatást és eg háztagságukat? 

 Az „Apostolok története” 11. oldalán azt olvassuk, hogy az igazi egyházat mindig a „hűséges 
lelkek” alkották, lesz egy új csoport, vagy laza szövetség, amit a „hűséges lelkek” alkotnak, akik majd 

teljesítik az e a géliu i eg ízást és elhag ják a sze ezett H.N. Ad e tista Eg házat? Hog  felő ölje 
létét az időleges hitehag ás a ? 

                                                           
1 Evang. 694-697. old. 
2 Lásd e könyv 4. fejezetét 
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 Ha az egyházat hajóhoz hasonlítjuk, vajon arra ítéltetett, hogy Titanic módjára süllyedjen el? 

Vagy egy lázadó legénység keríti hatalmába? A „hűséges lelkek” el kell hagyják a hajót és saját 

felelősségük e ele kell ugo ja ak a hideg íz e? Az utolsó apok a  egyáltalán nem lesz hajó és 

minden korábbi utas egyénileg úszik, vagy a hajóroncs darabjaiba csimpaszkodik? Vagy minden egyes 

utas a legé ség tagjá á álik K isztus kapitá sága alatt, hog  a asszí  hajó al kikötő e 
vitorlázzon? 

 Ellen White „nemes hajó”-hoz hasonlította a H.N. Adventista Egyházat, ami Isten népét 

ho dozza és kijele tette, hog  a hajó izto ságosa  kikötő e é  ajd.3 Melyik az igazi egyház? Még a 

szervezett egyház az asszony magvából való maradék, Jelenések könyve 12. fejezetének 

beteljesedése, akik megtartják Isten parancsolatait és náluk van Jézus Krisztus bizonyságtétele (17. 

vers.)? Vagy pedig az „igaz maradék” eg  e ő e  laza sze kezetű, sze ezetle , szétszó t hí ő 
csoportokból áll? Ezek a kérdések ugyancsak válaszra várnak. Melyek e ek a közel  é e létező 
népnek, népünk létének okai? 

 Egyetlen értelmes ember sem merné azt állítani, hogy a szervezett egyházzal való névleges 

kapcsolat képes biztosítani az egyén személyes üdvösségét. Persze, hogy nem. Ez nem is kérdéses. A 

fontos kérdés az: vajon az egyháztagság és az egyház támogatása érvényes kötelességek-e még, 

olyan kötelesség, amit Krisztus a „hűséges lelkektől” megkíván. Hogyan gondolkodik Krisztus a H.N. 

Ad e tista Eg ház felől? Ha tudjuk a álaszt a fel etett ké dés e, a a is felelni tudunk, hogyan kell 

go dolkodju k felőle. 

 Vannak szentírási irányelvek, amelyek akárcsak sok-sok Ellen White-tól származó kijelentés, - 

igen hasznosak. 

1. Iste  szá déka i dig is az olt, hog  földi épe leg e  sze ezett, e et iselő, látható 
„család”. Azé t, hog  ta úi lehesse ek, lélek e tők, eszközei a földö . Az eg ház óko i 

egfelelője Á ahá  ag a olt. Az Ú  azt o dta eki: „Tebenned áldatnak meg a föld 
i de  e zetségei… A te agod ak ado  ezt a földet… És egalapíto  szö etsége et én 

közötte  és te közötted, és te utá ad a te agod között a ak e zedékei sze i t… és a te 
agod ak te utá ad. Az é  szö etsége et pedig ege ősíte  Izsákkal” (Gen 12,3. 7; 17,7. 

21). 
2. Isten sohasem változtatta meg ezt a szövetséget és nem is változtatja meg. Az ősi Iz ael és 

Júda hitehag ásai ak é századai  ke esztül az Ú  hű a adt ígé etéhez. Illés a hitehag ó 
Akháb király és gonosz felesége Jezabel idejében Izrael mégis Izrael volt. Júda történelmének 
mélypontján, Jeremiás idejében, amikor az Úr hagyta, hog  fogság a ig ék őket Ba ilo a, 
még mindig az Úr megnevezett népe voltak. Bár Babilonban voltak, fogságban, sohasem 
váltak Babilonná. Csak azok vesztették el helyüket a történelemben, akik a fogság után 
megtagadták a hazatérést. A szövetség még azokra is kiterjedt, akik felekezeti identitásukat 

egő izték. A Messiás égül közülük tá adt. 
3. Ez nem azt jelenti, hogy az Ábrahámtól való testi leszármazás bárkit is a szövetség örökösévé 

tett volna. Mindig „Izsákban neveztetik a te magod”. „Akik hit ől alók, ugyanaz, mint 
Ábrahám magvából valók” (Róm 9,7; Gal 3,7). 

Az igazi Izrael mindig is azokból állt, akik Ábrahám hitével rendelkeztek. De mindig megnevezett, 

azonosítható népnek kellett lenniük Isten terve szerint, hogy a világ evangelizálásában 

                                                           
3 Válogatott üzenetek, 2. kötet 390. old. 1892. 
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hatékonyan tevékenykedhessenek. Naámán feleségének szolgálólánya még a fogságban is 

egő izte ezt a e sőséges közösséget Iste  épé el és lelkeket e tett.4 

4. Az apostolok őske eszté  eg háza se  függeléke, ag  leszakadt ága olt Iz ael ek. Valódi 
Izrael volt. Az volt, mert Ábrahám hitét ápolgatták.5 Eg háza kezdettől, a iko  Jézus az első 
tanítványokat elhívta szervezett felekezeti test volt.6 Földi szolgálatának évei alatt szoros 
szervezeti közösséget alkotott vele, mint az egyház Fejével az élen. 

Az Újtestamentum jelzi, hog  az apostoli idők e  az eg ház agas foko  sze ezett közösség 
volt, kinevezett apostolokkal, vénekkel, evangélistákkal, tanítókkal, diakónusokkal, 

diako isszákkal és külö féle lelki ajá dékokkal e delkezőkkel so ai között. Mi d a Sze t Lélek 
vezetése alatt gyakorolta kegyelmi ajándékát fegyelmezett összekapcsolódásban.7 Amikor Társusi 

Saul egté t, az Ú  köz etle  kap solat a hozta őt sze ezett eg házá al.8 Az őseg házat 
valóban „hűséges lelkek” alkották, de az egyház maga sem volt szervezetlen. Számos példát 

találhatunk a szigorú fegyelemre. Amikor arra hivatkoztak, hogy a szervezett egyház nem lehet az 

igazi, az „Apostolok története” . oldalá  sze eplő állítást összefüggésé ől kifo gatták. 

5. A feljeg zés, a i Iste ek az asszo  felőli go dolkodásá ól szól, aki el e ekült a pusztá a… 
1200 napig, ismét azt jelzi, hogy a középkorban ez az üldözött egyház a szervezet és az 
egyházfegyelem újtestamentumi példáit követte.9 Az igazi hí ők i dig úg  űködtek, i t 
a test, bár a szervezet módszereit teki t e a észletek idő ké t áltoztak. 

6. A h. . ad e tisták az első időszak a  a sze ezet ké dését teki t e fa atikus a a histákkal 
csatáztak, akik a testen belüli egészséges fegyelmezés ellen lázadoztak.10 A Szent Lélek a 
jóváhagyás félreérthetetlen pecsétjét o ta a szükséges e d kiépítésé e. Úttö ői k úg  
szemlélték a felekezeti H.N. Adventista Egyházat szervezett állapotában, mint Jel 12,17 és Jel 
14,12 beteljesedését. Isteni módon kijelölt közösségnek tekintették, aminek az a 
rendeltetése, hogy hatéko a  űköd e az üze etet hi desse a ilág ak és eg  épet 
készítsen el az Úr eljövetelére.11 

Minden olyan mozgalom, amit a Szent Lélek vezet, szervezett és fegyelmezett kell legyen, mert Isten 

i s jele  a zű za a a .12 A H.N. Adventista világegyház számos, különféle kultúra közötti 

kialakítása eg é tel űe  a Sze t Lélek ű e. A hí ők ek i s eg etle  ás ilágszéles ozgal a 
vagy testülete, amit akár csak távolról is azonosítani lehetne Jel 14,6-12 beteljesüléseként. Ellen 

White sohasem vonta kétségbe történelmi identitásunkat.13 

 Itt a  eg  ásik létező, az Ú  által ag sze űe  kiképzett testület, a el ek az a élja, hog  
az örökkévaló evangélium hirdetésének feladatát elvégezze. Egyetlen szakadár vagy független 

ozgalo  se  ölthet fel eg  e e öltőn belül olyan méreteket, hogy ilyen hatékony, eredményes 

lélek e tő eszköz lehesse . Az igazi h. . ad e tisták jo a  aggód ak K isztus eg e süléséé t és 
igazolásáé t, i t saját sze él es jutal uké t. Elsőso a  a iláge a gelizálás a o atkozó 
megbízatásuk etöltésé ek te i usai a  go dolkod ak és e  saját izto ságukkal tö őd ek. 

                                                           
4 Lásd. 2Kir 5 
5 Gal 3,7-9; 29. 
6 Apt. 18. JÉ, 29. old. 
7 1Kor 12,1-28; Ef 4,8-16; 1Tim 3,1-15; Tit 1,5-11. 
8 Acs 9,10-19; Apt, 122. 163. old. 
9 v.ö, NK. 62. 63. 67-69. old. 
10 Bt- préd. 26-29. old. 
11 FE, 254. 1BT. 271. 413. 3BT. 501. old. 
12 1Kor 14,33. 
13 Lásd például 9BT, 19; 1BT. 186-187.; Vál. Üz. 1. kötet, 91-93; 7BK 959-61. old. 
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Esetükben az én-szeretet utat engedett a Krisztussal együttes megfeszíttetés tapasztalatának. 

Kegyelem alatt vannak. Áldozatának megbecsülése folytán meghatározott új, ösztönző hatalo  
hatása alatt, nem pedig a „törvény alatt”, az önmagukért aggodalmaskodás korábbi lelki motivációja 

alatt. 

 Ugyanazt a próbát viselték el, amit Mózes is kiállt, amikor Istennek az volt a szándéka, hogy 

sze ezett épét, Iz aelt agá a hag ja és őt, Mózest pedig felvirágoztassa, mint szakadár 

leszá azottaik ezetőjét, Mózes úg  hatá ozott, hog  i ká  az ő e e tö öltessék ki az élet 
kö é ől, hog se  Iste  tiszteletét eghaso lott állapot a  lássa.14 

Az utolsó napokban megengedett „rostálás” ajd elkülö íti Iste  épétől i dazokat, akik ek 
szívbéli motivációja csupán a saját biztonságukért való aggódás. 

7. Az „én”-ért való aggodalmaskodás „törvény alatti” indítéka a hit általi megigazulás 
értékelésének hiányából fakad. Ez mérgezte meg az egyház-szervezet elveinek alkalmazását. 
Ja es és Elle  White azé t esedezett, hog  az eg ház is e je el igazi ezetőjeké t K isztust: 

 Nyilvános szolgálata során Krisztus egyetlen alkalommal sem céloz arra, hogy tanítványai 

közül alakit is ezetőül kelle e álaszta i… Se i utalás a a, hog  K isztus apostolai alakit is 
kijelöltek ol a aguk közül, hog  ezetőjük leg e … K isztus tehát épé ek ezetője i de  
ko szak a … Ha ezeti őket alaki, K isztus lesz az, Aki ezt teszi. Ja es White, RH. . de . . . 

 Nem tartozott Isten tervébe, hogy létezzen olyan szervezeti rendszer a keresztény 

eg ház a , a i K isztus kezé ől ki e é a ezetést. 

 Az a prédikátor, aki valamelyik konferenciai bizottságra telepszik, hogy irányítsa, kiveszi 

agát K isztus kezei ől. Bá sak egő iz é Iste  eg házsze ezetü ket és eg házfeg el i 
rendszerünket annak eredeti formájában (Ugyanott, 1881. jan. 4.). 

 Ha alaki K isztust is e i el az eg ház Fejé ek, Aki i á ítja a ak sze ezetét, a ak szí ől 
eg kell hódol i Előtte. Ez pedig lehetetlen, ha nem értik igazán a hit általi igaz élet evangéliumát. A 

„törvény alatt” motiváció felülkerekedik a „kegyelem alatt” ösztö ző e ejé . A ezetők és a ép pedig 
szenvednek. „Királyi hatalmat” gyakorolnak és a prédikátorok és a nép egyaránt megtanulják, hogy 

ese dő e e i lé ektől á ja ak ezetést, hog  kö essék i á utatásukat és di sőítsék őket. A 
egejtő Baál-imádás kielégíti az én-szeretetet, miközben vallja Krisztus iránti odaadását. (A területi 

alkalmazottak általános gyakorlata, akik elnöküket „fő ök”-nek tekintik, nyílt megsértése Krisztus Mt 

20,25-28-ban adott tanácsának). A „törvény alatti” állapot indítéka lehet, hogy olyan mélyen átjárta 

az eg házat, hog  az őszi te e e ek azt go dolják, hog  szi te teljese  lehetetle  elképzel i alami 

más, hatékony, eredményes vezetést.15 

8. Az 1901-es újjászervezésnek az volt a célja, hogy megújulást és reformációt hozzon, valamint 
a Krisztus vezetéséhez való visszatérést, Aki azok által munkálkodik, akik elhiszik Szavát, hogy 
„ti mindnyájan testvérek vagytok”. De nem történt lelki megújulás. Csak álom volt, ami 
„megtörténhetett volna”. A hitetlenség 1888-as példája nem fordult visszájára.16 

9. Az 1903-as Generál Konferencia ülést néhányan visszalépésnek tartották. Jones és Waggoner 
az alkotmány-módosítás iránt tanúsított magatartását e könyv 10. fejezetében vettük 
sze üg e. Néhá a  satlakoztak hozzájuk és osztották egg őződésüket: 

                                                           
14 Ex 32, 
15 Lásd: BT. préd. 359-364. old. 
16 8BT. 104-106.; íííííegw levele Jesse Arthur bíróhoz, 1903. jan. 15. 
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 Bárki, aki valaha is olvasta azokat a történeteket (Neander, Mosheim) nem juthatott más 

következtetésre, csak arra, hogy az elvek, amelyeket e javasolt alkotmány útján kell bevezetni (1903), 

ug a azok az el ek, és po tosa  ug a azo  a ódo  ezették e őket, ahog  é századokkal ezelőtt, 
amikor a pápaság létrejött. Abban a pillanatban, amikor megszavazzátok, éppen oda juttatjátok 

issza agatokat, ahol két é el ezelőtt és azt egelőzőe  oltu k P.T. Maga , GCB. . . 
old.). 

 Testvérek, amit tennünk kell az az, hogy vissza kell mennünk az újjászervezés kérdésében 

oda, ahol két é el ezelőtt oltu k, foglalkoz u k kell ele, eg kell alósítsuk és egfelelő p ó á ak 
kell alá et ü k, e t azok, akik felelős tisztségeket töltöttek e, elis e ték, hog  e  alósították 
meg az ebben a levélben foglaltakat, mert nem hitték, hogy lehetséges. Én hiszem, hogy lehetséges. 

(E.A. Spalding, u.u. 168. 169. old.). 

 10. Ha Ellen White hinné, hogy az 1903-as revízió hiba, nem szállna szembe vele a 

il á osság előtt, á  éhá  késő i egjeg zése is osszalláské t é tel ezhető. De a fo tos té , 
amit meg kell jegyezni, hogy nem vonta vissza támogatását a szervezett egyháztól 1903-at kö etőe , 
ha e  hűséges a adt i á ta -ben bekövetkezett haláláig. Ez ellentétes azzal, hogy mélyen 

csalódott az 1901-es ülés lelki következményei miatt.17 Az Úr azokban az években is megtisztelte 

egyházát hírnökének szolgálatával. 

 Problémánk megoldása nem terjed ki intézményes szervezetünk mechanikus rendszerének 

eltö lésé e ag  eg áltoztatásá a. A egoldás a ű á at és a K isztussal aló eg ékélés 
megtalálásában rejlik magán az egyházon belül. Minden hiábavaló, hacsak a fejsze nem vettetik a fa 

g öke é e. A sze ezete  elüli hi ák ag  g e geség egszű ik aká  eg etle  éjszaka alatt, ha a 
Sze t Lélek sike el el ezet a ű á at a. 

 11. Szó szerint embermilliók bizonyíthatják, hogy az egyetlen eszköz, a i el ezette őket Jel 
14 örökkévaló evangéliumának ismeretére – kudarcai ellenére is – a H.N. Adventista Egyház volt. A 

legjo  e é ség a ilághoz i tézett utolsó üze et égső sike es hi detésé e a egté t ű á atot 
tartó) H.N. Adventista Egyház, ami nem csupán kristálytisztán hirdeti az üzenetet, hanem amelyik be 

is utatja, itá  felül álló ódo , hog  az e a géliu  űködik. Ez olt Elle  White egg őződése is. 
Az 1888-as korszak hitetlensége közepette a reformációban reménykedett: 

 Iste  áll a ű élé  és i de t hel ehoz. Ha a ű élé  lé ő dolgok kiigazítás a szo ul ak, 
Isten utána néz és azon munkálkodik, hogy minden rosszat, helytelent kiküszöböljön. Isten hordozza 

a e es hajót, a i Iste  épét izto ságos kikötő e iszi Válogatott üz. . kötet, 390. old. 1892). 

 Bár vannak gonosz dolgok az egyházban és lesznek is a világ végezetéig, az egyháznak abban 

a ilág a  kell a ilág ilágosságá ak le ie, a el et a ű  esze ezett és eg o tott. Az eg ház a 
aga e őtle ségé e  és fog atékosságá a  bár feddésre, javításra és tanácsra szorul, az egyetlen 

élpo t eze  a földö , a el et K isztus legfő  go doskodásá al esz kö ül… Leg e  i de ki 
ó atos, e lá ázzo  az eg etle  ép elle , a i etölti a a adék ép ől adott jelle zést, akik 
megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét, akik magasra emelik az igaz élet mércéjét ezekben az 

utolsó napokban. Istennek van választott népe, egyháza ezen a földön, ami mindenekfelett áll, 

e köl sileg i de él agasa  e dű azokat a képességeket illetőe , hog  az igazságot tanítsa, 

hog  é é t sze ezze  Iste  tö é é ek… Eg esüljü k ezekkel a álasztott eszközökkel Biz. tét. 
préd. 49- 57. 58. old. 1893.). 

                                                           
17 8BT. 104-106-. Levél Jesse Arthur bíróhoz 1903. jan. 15. 
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 A iko  á ki is fél ehúzódik Iste  pa a solatokat egta tó épé ek sze ezett testétől, 
amikor emberi mércével kezdi mérni az egyházat és kezd ítéletet hirdetni ellene, akkor megtudhatod, 

hog  Iste  e  ezeti őt Vál. iz. . köt. . . 

 A ha adik a g al üze etét g őzele  ko o ázza. Ahog  az Ú  se egé ek fejedel e 
lerombolta Jerikó falait, úgy arat diadalt Isten törvényt megtartó népe és minden ellenálló elem 

vereséget szenved (Biz. tét. préd. 410. old. 1893).  

 Élete  so á  sohase  lepődte  eg jo a , i t a dolgok azo  fo dulatá , a i az -es 

ülése  tö té t. Ez e  a i ű ü k. Iste  hozta lét e… Azt aka o , hog  eg iketek se té essze sze  
elől és azt se felejtsétek el, hog  az Iste  azt o dta, hog  Ő ajd egg óg ítja épé ek se eit 
(GCB. 463. 464. old.). 

 Akár meggyógyultak ezek a sebek 1901- e  és ezt kö etőe , aká  e , az ígé et áto íthat, 

hogy „Ő egg óg ítja ezeket”  és  utá  Elle  White élete éhá  lege őteljese  
kijelentését fogalmazta meg. A szervezett egyházat az igazi egyházzal azonosította, beszélt az egyház 

égső sike é ek izo osságá ól, ha a eg á ás átjá ja a testet (testületet): 

 Nem léphetünk le arról a talapzatról, amit Isten hozott létre. Nem léphetünk egyetlen új 

szervezetbe sem, mert ez az egyháztól való hitbeli elhajlást jelentené (129. kézirat, 1905.). 

 Iste  azt pa a solta, o dja  ki a h. . ad e tisták előtt szerte a világon, hogy Isten azért 

hí ta el ezt a épet, hog  külö leges ki se leg e . Azt a élt tűzte elé, hog  földi eg háza tökéletes 
egységben álljon a vég idején Lélekben és a Seregek Urának tanácsában (Vál. üz. 2. kötet. 397. 1908). 

 Isten félelme, jóságának érzete járja majd át az összes (h.n. adv.) intézményt. A béke légköre 

hat majd át minden osztályt. Minden kimondott szó, minden véghezvitt cselekedet azzal a befolyással 

e delkezik, a i a e  efol ását tük özi issza… A u ka ekko  eltökéltséggel és kettőzött e ő el 
halad elő e. A u kások új e ed é eket é ek el i de  o alo … A földet Iste  di sősége 
ag ogja e és az lesz a dolgu k, hog  izo ságot teg ü k a i U u k és Meg áltó k di sőséggel és 

hatalo al tö té ő közeli eljö etelé ől (MM. 184. 185, 1902). 

 Felbátorodtam és áldást nyertem, ahogy felismertem, hogy Izrael Istene még mindig vezeti 

népét és továbbra is velünk lesz, egészen mindvégig (Megjegyzések az 1813-as Generál konf. üléshez. 

LS. 437. 438. old.). 

 Az „Isten népe” kifejezést eg é tel űe  e e a felekezet e alkal azta. W.C. White a 
kö etkezőket í ta éhá  héttel a ja halála előtt: 

 Elmondtam (Mrs. Linda Scott-nak) hogyan tekintett anya a maradék egyház tapasztalatára és 

beszéltem pozitív tanításáról, hogy Isten nem engedi meg, hogy ez a felekezet olyan teljes mértékig 

hitehagyásba merüljön, hogy bekövetkezzék egy másik, egyházból való kijövetel (Levél, 1915. máj. 

23.). 

 A kórház az a hely, ahol a beteg embereknek gyógykezelést nyújtanak, azért, hogy 

egészségüket helyreállítsák. A páciens élete a leges-legfontosabb. Az egyház, amelynek Krisztus 

e asszo á á kell le ie, eteg, g óg ítás a a  szüksége. A K isztus i á ti hűség a K isztus 
jö e dő elije i á ti hűségüket is egkí á ja, eg  i de e kite jedő eg ütt űködést gyógyításának 

biztosítására. 

http://www.denesotto.hu/


   
 

További tanulmányokért látogass el a www.denesotto.hu weboldalra. 

DÉNES OTTÓ 

Bibliáról – gondolkodóknak 

 

Dokumentumtár 

 Mi, akik misszionáriusi szolgálatot végeztünk Afrikában, láttuk, hogy munkálkodik a Krisztus 

i á ti hűség ag  a ak hiá a  az e e i szí ek e . A „rizs-keresztény” alkalmazottak öntudatlanul 

is megmutatták igazi lelkületüket azáltal, hogy az egyházról úgy beszéltek, mint „ti”- ől, ag  „ők”-ról. 

A legke és é se  tö ődtek tiszteleté el, fejlődésé el. A K isztus a  igaz hí ők az eg házzal testületi 
egységet alkotnak és következetesen úgy beszélnek róla: „mi”. Jobban aggódnak tiszteletéért, amint 

Krisztus képviseli, mint saját személyes jutalmukért. 

 . Mi a jele tősége a ak, hog  Iste  ígé etei feltételesek? Eg féle „várj és majd meglátjuk” 

agata tást kelle e elfoglal i és egtagad i hűségü ket és tá ogatásu kat addig, a íg bizonyságot 

e  e ü k a ól, hog  az eg ház teljesítette a feltételeket? A kö etkező egfogal azás a 
feltételeket emeli ki: 

 Távolról sem értünk oda még, ahol járhatnánk, ha keresztény tapasztalatunk összhangban 

áll a a kapott ilágossággal és lehetőségekkel, ha a legelejétől kezd e szü tele  elő e és felfelé 
tö ekedtü k ol a. Ha a kapott ilágosság a  já tu k ol a és elő ehaladtu k ol a az Ú  
is e eté e , ös é ü k eg e fé ese é és fé ese é ál a… 

 A H.N. Adventista Egyházat a szentély mérlegén kell eg é i. A ki áltságok és elő ök 
alapjá  ítéltetik eg, a el ekkel e delkezett… Ha a eájuk ízott áldások e  képesítik őket a ájuk 
bízott feladatra, akkor elhangzik majd az ítélet? „Híjával találtatott” (B.BT. 247.old.). 

 Iste  ala e i, az ősi Izraelnek adott ígérete semmivel sem volt kevésbé feltételhez kötött. 

Ne zedék ől-nemzedékre híjával találtattak és elbukottként haltak meg. Kádesh Barnea története 

sokszo  egis étlődött, a iko  két sze él t ki é e eg  egész e zedék el kellett pusztuljon a 

pusztá a . Mi dazo által a szö etséget egta tó Iste  hűséges a adt Iz aelhez akko  is, a iko  
Iz ael hűtle  olt I á ta. Új a eg új a új e zedékkel p ó álkozott. Sohase  e delt eg  ásik 
népet, hogy „Ábrahám magvának” a helyét átvegye. 

 Mi el az ősi Iz ael új a eg új a kuda ot allott, ahog  az eg ház is a ode  idők e , ez 
e  jele ti szükségsze űe  azt, hog  a szakadás és hitehag ás példája ö ökké ta t. Iste  testületi 

népének kudarcai a mennyei szentélyt is beszennyezik. Sátánnak alkalma nyílik arra, hogy Istent 

gú olja, hog  Ő a felelős épe ukásáé t. 

 A H.N. Adventista Egyház alapzata a Dán 8,14 evangéliumába vetett hit: „És akkor 

megtisztíttatik a szentély”. A ukás ak, kuda ak ez az álla dó felhője, a i ost Iste  Iz áele felett 
lebeg, fele elkedik, Iste  e e egtisztul, i thog  épe e utatja: a eg áltás ű e sike es, 
akkor Krisztus áldozata igazolást nyer. A cinikus hozzáállás, ami azt mondja: „Tegyük fel, hogy az 

egyház elbukik és a feltételek nem teljesülnek” ugyanaz, mintha azt mondanák: „Tegyük fel, hogy 

nem tisztul meg a szentély”. Isten tisztelete is megkívánja, hogy megtisztuljon! 

 Ez a ag  küzdele  égső ké dése. Meg a  az az előjogu k, hog  a szolút hűségese  
kita tsu k K isztus és jö e dő elije ellett. 

 A fent idézett bizonyságtétel ezt a címet viseli: „Vajon híjával találtatunk-e? Ellen White maga 

válaszolt saját kérdésére, amikor lezárta a fejezetet: 

 Majd ha ekö etkezik so ai k a  a tisztulás és e  he e ész ek tö é di seked e… Ha a 
g ülekezet eltű i, hog  étkek e jesszék, ha e  ta t ű á atot és eg e  té , e i fog saját 
tettei ek g ü öl sé ől, íg sak eg e  utálja agát. A iko  elle áll a go osz ak, s a jót 
választja, amikor majd Istent keresi alázattal és hivatása magaslatára jut Krisztusban, - az örök igazság 
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alapjára áll, s hit által megragadja a részére elkészített ismeretet, - meggyógyul. Akkor majd Isten 

adta őszi teségé e  és tisztalelkűségé e  jele ik eg, elkülö ül a ilági o odal aktól, s 
megmutatja, hogy az igazság valóban szabaddá tette. Akkor a gyülekezet tagjai igazán Isten 

álasztottat és kép iselői lesz ek. 

 Eljött az alapos átalakulás ideje. Amikor ez a reformáció kezdetét veszi, az imalelkület 

tettek e sa kall i de  hí őt, a g ülekezet ől eltű ik a iszál  és a küzdele  lelkülete… Ne  lesz 

zű za a , e t i de  a Sze t Lélek elgo dolásá al összha g a  tö té ik… Mi d ája  
egg őződéssel i ádkozzák, o dják az i át, a it K isztus ta ított szolgái ak: „Jöjjön el a Te 

országod, legyen meg a Te akaratod! - úgy a földön, mint a mennyben”. (250. 251. old.). 

 Az a kötelességünk most, hogy az egyházon belül eltávolítsuk az akadályokat, amelyek 

meggátolták eddig, hogy „egy alapos reformáció” megtörténjék és megtanuljuk az Úr imáját 

imádkozni. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.denesotto.hu/

