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                A közelmúltban vonaton utaztam Seattle-be, és egy nyugdíjas presbiteriánus lelkész mellett 
ültem. Nemrég tanácsolta a fiatalok egy csoportját, akik zavarban voltak egy kollégium bizonyos 
tanárainak hitetlensége miatt, akik tanították őket. Ez a hitetlenség nem lepett meg, amíg nem 
mondta el, hogy mind a hallgatók, mind a tanárok egyházi finanszírozású főiskolából valók.  

Miután megértően végighallgattam megrázó történetét, megkérdeztem a lelkésztől, hogyan képzeli 
el a jövőt, és véleménye szerint hova vezetnek ezek a tendenciák. Szomorúan azt válaszolta, hogy úgy 
tűnik, egy nagy hitehagyás felé haladunk, ugyanúgy, mint Izrael a régi időkben. 

Fájt a szívem ezért a szomorú tanárért, de azzal a gondolattal vigasztaltam magam, hogy ez nem 
történhet meg velünk. Mondtam magamnak, hogy a szombatról szóló igazságunk, amely a teremtés 
munkájáról tanúskodik, megvédett bennünket az evolúciós téves elméletektől. A prófétánk végidőről 
szóló tanácsai pedig „még az életünk legkisebb részleteiben is vezettek minket” [1], valamint ezek a 
tanácsok az intézményi eljárásokban gyakorlatilag lehetetlenné tették a hitehagyást a Hetednapi 
Adventista Egyházban. Mennyire naiv és tudatlan voltam a prófétánk utolsó idők figyelmeztetéseivel 
kapcsolatban, amik a Hetednapi Adventista Egyház nagy hitehagyásáról szólnak! 

„A föld történelmének utolsó napjaiban élünk, és már semmi sem lephet meg minket a hitehagyással 
és az igazság tagadásával kapcsolatban. A hitetlenség mára egy kifinomult művészet lett, amivel 
foglalkoznak az emberek, miközben a lelkük elpusztul.” [2] 

Ellen White hitehagyásról szóló figyelmeztetéseit két csoportba lehet sorolni. Vannak általános 
jellegű figyelmeztetések, amelyek a múlt hitehagyásaira irányítják a figyelmünket, mint Salamon, 
Jeroboám, Akház, Aháb és mások, valamint a katolikus egyház nagy hitehagyása, de a protestáns 
egyházakban bekövetkezett hitehagyások is. Ellen White kiemeli e hitehagyások okait és jellemzőit, 
és azt tanácsolja, vigyázzunk, nehogy valami hasonló történjen velünk is. 

A többi figyelmeztető üzenet eléggé különböző. Ezek specifikus jövendölésekből állnak arról, hogy 
létezni fog egy nagy hitehagyás a Hetednapi Adventista Egyházban, ahogy közeledünk a világ 
végéhez. Ellen White kijelenti, hogy „nagyon sokan elhagynak minket” [3], hogy egyesüljenek a 
világgal, és „század század után” átáll az ellenséghez [4], hogy „eretnekségek lopódznak be közénk” 
[5], és „sok csillag” sötétségbe kerül [6], és „szószékeinkre sokan felállnak, kezükben hamis próféciák 
fáklyájával, amelyet Sátán pokoli fáklyái gyújtottak meg” [7]. Ennek eredményeként „pelyvafelhőket 
hord majd a szél még onnan is, ahol mi csak tiszta búzát látunk”. [8] 

Meglepő a hitehagyott pásztorok említése, akik az adventista szószékeken állnak, különösen, amikor 
azt olvassuk, hogy nem csak néhányan lesznek, hanem sokan. Ez a helyzet bizony veszélyes. Szomorú 
a juhok számára az a nap, amikor a báránybőrbe bújt farkas közéjük megy, de amikor a farkas pásztor 
ruhában megy közéjük, milyen esélyük van még a juhoknak? Kevés, vagy inkább semmi, kivéve, hogy 
az Úr közvetlenül védi őket, és közben a juhok figyelnek a figyelmeztetésekre, amelyeket jókedvvel 
időben küld. Figyelembe véve ezeket a dolgokat, mennyire fontos számunkra, hogy megértsük az 
adventizmusban megjövendölt nagy hitehagyás tulajdonságait és természetét, hogy felismerjük azt, 
és elkerüljük a becsapást, hogy csapdájába essünk. 
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Az aggódó megfigyelők általában elkerülték a „hitehagyott” és „hitehagyás” szavak használatát, hogy 
elkerüljék a sértést, és olyan érzelmi reakciók kiváltását, amik lehetetlenné tennék a nyugodt 
érvelést. 

De a változó körülmények miatt most ez a politika már nem tekinthető körültekintőnek vagy 
felelősnek, és eljött az ideje, amikor figyelnünk kell Ellen White figyelmeztetésére, amit a „The 
Senventh-day Adventist Bible Commentary” című könyvében írt meg. 

„Nevezzétek néven a lázadást és a hitehagyást, majd gondoljatok arra, hogy Isten ősi népének 
tapasztalatát minden megkérdőjelezhető aspektusával együtt hűen lejegyezték a történelemben. A 
Biblia kijelenti: <<Mindezek pedig példaképen estek rajtok; megírattak pedig a mi tanulságunkra, 
akikhez az időknek vége elérkezett.>>” (1Kor 10:11) [9]. 

Törekedni fogunk tiszteletben tartani ezt az utasítást, néven nevezve a hitehagyást, de elkerüljük a 
„hitehagyott” kifejezést használni egy olyan személy esetében, aki életben van. Ez a bizonyos fajta 
ítélettípus az Istené, aki egyedül megérti az emberi szív összes tévedését és értetlenségét, és Aki 
figyelmeztetett: „A gyülekezetekből kirekesztenek titeket; sőt jön idő, hogy aki öldököl titeket, mind 
azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik.” [10]  

Következésképpen figyelmünket csak az ember keze munkájára fogjuk korlátozni, és az Úrra bízzuk az 
emberek szívének megítélését. Úgy tűnik, hogy azok között, akik benne vannak a nagy 
hitehagyásban, vannak olyanok is, akik nem realizálják a cselekedeteik jelentőségét. 

A változó körülmények, amikre hivatkozunk, melyek miatt úgy érezzük, hogy már nem hallgathatunk 
a nagy hitehagyásról, a következők: 

Egy fiatalabb lelkipásztori generáció jelenik meg most a gyülekezeteinkben és az adminisztratív 
irodáinkban, akik semmit sem tudnak azokról az időkről, amikor a valódi történelmi adventizmust 
tanították iskoláinkban. Ez a tény diszharmóniát kezd generálni, és amikor e fiatal pásztorok közül 
egyesek kapcsolatba kerülnek azokkal a gyülekezeti tagokkal, akik továbbra is ragaszkodnak a 
történelmi hitükhöz, azt gyanítják, hogy ezek a tagok elhagyták a hitüket, ezért egyházi fegyelmi 
intézkedéseket kezdeményeznek ellenük, vagy személyes zaklatásnak vetik alá őket.  

Bármennyire furcsának tűnik, ez történik napjainkban. (Ez erősen emlékeztet a pápistákra, akik azt 
állították minden olyan csoportról, akik ellenálltak a pápai hitehagyásnak, hogy új tanokat vezetnek 
be az egyházba, amikor valójában a régi doktrínához ragaszkodtak.) 

Sokkal nehezebb megérteni az idősebb testvéreket, akik az egyházban munkálkodnak, akikről nem 
mondható, hogy nem emlékeznek azokra az időkre, amikor a történelmi, tiszta hitünket tanították 
iskoláinkban (az 1957 előtti években). Kétségtelen, hogy ezek az idősebb testvérek nagyon jól tudják, 
mit tesznek. Tudatos és szándékos döntést kellett hozniuk, hogy a történelmi hitünk alapelveitől a 
kálvinizmus doktrínáihoz térjenek, ami a jelenlegi hitehagyás alapját képezi. Miután egyes kálvinista 
doktrínát elfogadtak, amik annyira szembetűnően különböznek a történelmi tanításunktól, most 
nagyon határozottan cselekszenek, hogy elnémítsák azokat, akik ellenállnak a változásoknak. 

Ennek az idősebb csoportnak a tagjai a Gyülekezeti Kézikönyv semmibevételével beavatkoztak Austin 
Cook testvér áthelyezésébe, aki sok éven keresztül az egyik fő evangélista volt Ausztráliában, és a 
hitehagyás mozdíthatatlan ellenzője. Miután a gyülekezet, amelynek tagja volt, jóváhagyta az 



https://adventizmusmegrazasa.hu/ 
 

4 
 

áthelyezését -  aminek eredményeként kitörölték Cook testvér nevét a gyülekezeti tagok közül -  a 
Konferencia vezetői meggyőzték a testvér áthelyezését kérvényező gyülekezetet, hogy gondolja meg 
magát, és ne fogadja el a testvért tagnak, hogy ezáltal veszítse el tagságát. Természetesen ez a 
művelet a Gyülekezeti Kézikönyv súlyos megsértése volt, amely garantálja a tagságot az áthelyezés 
alatt. [11] A tapasztalat sokkja és a fájdalom túl nagy volt Cook asszony számára, aki hamarosan 
megbetegedett és meghalt. 

Az idősebbekből álló csoportnak a tagjai bejelentették szándékukat, hogy a lelkészeknek az Ausztrál 
Divízió irodájából küldenek anyagot, hogy ezeket használják fel a negyedéves Rómabeliekről [12] 
szóló szombatiskola ellen, mely hűséges a történelmi hitünkhöz. 

E csoport tagjai, akik hihetetlenül pontatlan teológiai okok alapján, itt Amerikában, széthúzással 
vádolják az egyház ártatlan tagjait, valamint a békesség, az egység és a harmónia megzavarásával, 
ezáltal kijelentik, hogy megérdemlik a fegyelmezést. 

Ez a hozzáállás nagyon fontos kérdést vet fel, amely ebben az időben fokozott figyelmet igényel. Ki a 
felelős az széthúzásért az egyházban? Vajon azok, akik próbálják megtartani hitük tisztaságát, vagy 
azok, akik olyan változásokat vezetnek be, melyek megkövetelik a történelmi hitünktől való 
eltávolodást? Nem csak támogatják a változásokat, hanem most már rá is akarják erőszakolni az 
egyház tagjaira. 

Teljes mértékben dacolva minden racionalitással és logikával, azok, akik hevesen ragaszkodnak 
ahhoz, hogy hagyjunk el bizonyos történelmi tanokat, és helyette kálvinista tanokat fogadjunk el, 
azzal vádolják azokat, akik nem akarnak elfogadni ilyen változásokat, hogy bajkeverők, akik zavart és 
széthúzást keltenek az egyházban. 

Lehet az emberi elme ennél tisztességtelenebb és igazságtalanabb? 

Ennek a vádnak azonban nem szabad meglepnie. Az egyháztörténeti nyilvántartásokban nehéz lenne 
olyan időszakot találni, amelyben azok, akik hűségesek maradtak a hitükhöz, üldözték volna a 
hitehagyókat. Mindig fordítva történt.  

Azok, akik eltávolodtak a hitüktől, állandóan hamisan vádolták és üldözték a hűségeseket. Az Úr 
prófétája arra figyelmeztetett, hogy a „Legnagyobb megpróbáltatásainkat azoktól fogjuk elszenvedni, 
akik valamikor lángoltak az igazságért, de a világhoz fordulva, gyűlölettel, lábbal tiporják azt.” [13]. 

A szemináriumok alkalmával, amiket most az egész országban tartok, sok emberrel találkozom, akik 
ilyen keserű tapasztalatokon mennek keresztül, amikor a megvetés és nevetség tárgyává teszik őket - 
egyes esetekben pont a lelkészeik - amiért hűségesek maradnak hitünk oszlopaihoz. Emlékeztetem 
ezeket a testvéreket a vita ősi módszerére, miszerint azoknak, akiknek nincs érvük, személyes 
sértésekhez és visszaélésekhez folyamodnak, „ad hominem” (ember elleni) érvet használva. 
Következésképpen nem szabad meglepődnünk vagy félnünk, amikor hamisan vádolnak, hogy 
„legalisták”, „perfekcionisták”, „farizeusok”, „feszültséget keltők” vagyunk. 

Sokak szerint az adventizmusban jövendölt nagy hitehagyás meglehetősen csendben és diszkréten 
kezdődött az 1950-es években, amikor egy konferenciasorozat vette kezdetét vezetőink és Walter 
Martin nevű kálvinista teológus között, aminek eredményeként született egy könyv, „A Hetednapi 
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Adventisták a tanokról szóló kérdésekre válaszolnak” címmel. Ezt a könyvet általában így említik: 
„Kérdések a tanításról”, vagy QOD (angolul - Questions on Doctrine). 

Ez a szerencsétlen könyv óriási változásokat hozott elsősorban a teológiában, majd a Hetednapi 
Adventista Egyház tapasztalatában. Nagyrészt a befolyás miatt, amit ez a könyv mozgósított, amikor 
Kenneth Samples, - a tanult fiatal, aki felváltotta Walter Martint - sokkoló jelentését bemutatta, 
miután egy közvélemény-kutatást végzett egy nagy konferencia pásztorai között, mely szerint 
közülük majdnem 50% nem volt képes a Biblia alapján hitvallást tenni a szentélyről szóló 
tanításunkról. 

A kérdőívre válaszoló 56 lelkész közül 14 azt állította, hogy nem hisznek a szentélyről szóló 
tantételünk hitelességében a Szentírás alapján, a lelkészek közül 13 pedig nem volt hajlandó 
válaszolni erre a kérdésre, bár a többi kérdésre válaszoltak. [14] 

Ha igazak Isten tanácsai, amiket prófétája által mondott, akkor ezt a választ hitehagyásnak kell 
tekinteni. 

„A mennyei szentélyszolgálat helyes megértése képezi hitünk alapját.” [15] 

„A mennyei szentély a központ, ahol Krisztus végzi szolgálatát az ember érdekében.” [16] 

„Isten népének tekintetét a mennyei szentélyre kell szegeznie, ahol szolgálata utolsó szakaszában a 
mennyei nagy Főpapunk az ítélet munkájában közbenjár népéért.” [17] 

„Tudom, hogy a szentély témája a feddhetetlenségben és az igazságban van, ahogyan azt évek óta 
vallottam.” [18] 

Ezek a szentélyről szóló idézetek csak néhány példa abból, amit Isten az ihletett prófétáján keresztül 
küldött hozzánk. Úgy tűnik, hogy a lelkipásztoraink jelentős része vagy nem tud ezekről a 
bizonyságtételekről, vagy megveti őket, és ugyanígy nem ismeri a Szentírás szilárd alapjain nyugvó 
szentélyről szóló tanításainkat. 

Ez a tény azt a kérdést veti fel, hogy milyen tanítást kaptak egyáltalán a lelkipásztori képzésük során? 
A válaszon ne lepődjünk meg. Isten hírnöke már előre figyelmeztetett minket erre, hogy „ez lesz az 
egyik téma, ahol hitehagyás fog megmutatkozni” [19]. 

De haladjunk tovább a történetünkben. 1957-ben, amikor kiadták a „Questions on Doctrine” című 
könyvet, nagy csinnadrattával és hangos kürtzengéssel reklámozták, ami negyedmillió könyv gyors 
eladását eredményezte. (A korábbi kijelentésem, miszerint a hitehagyás csendben kezdődött, nem 
hivatkozott a könyv megjelenésére, amelyben a többség nem ismerte fel a hitehagyást.) 

Annak ellenére, hogy a Generál Konferencia soha nem hagyta jóvá ezt a könyvet - ezt a tényt 
figyelmen kívül hagyják - a lelkészek és a tanárok szerte a világon hivatalosnak fogadták el. 

Jómagam, mint fiatal evangélista, kérdés nélkül elfogadtam, és nem adventista lelkészeknek adtam 
tovább. A könyv a tanításunk etalonjává vált szinte minden adventista osztályban, és továbbra is ezt a 
pozíciót foglalja el egészen napjainkig. [20] 

A könyvet népszerűsítették, és egy furcsa titokzatos palást alatt terjedt. A szerzők neveit egészen 
addig titokban tartották, amíg végül Walter Martintól megtudtuk. Bár azt állították, hogy tanult 
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vezető adventisták nagy csoportja olvasta el és hagyta jóvá a kéziratot, a nevük szintén jól megőrzött 
titok maradt. 

De a könyv befolyása nem maradt titokban. Valószínűleg senki sem tagadja, hogy a köztünk lévő 
teológiai különbségek eredetét a „Questions on Doctrine” című könyv okozta. A kálvinista 
(evangélikusok) egyházak hívei mind Kenneth Samplest bátorítják, és támogatják ezeket a teológiai 
különbségeket. Könnyű megérteni, hogy ők abban reménykednek, hogy teljesen elhagyjuk különálló 
doktrínáinkat - (amely a prófétaság lelkének teljes tagadását jelentené)- és örülnének, ha az 
evangélikus egyházközösség tagjai lennénk azokban az egyházakban, amiket korábban Babilon 
leányaival azonosítottunk. Hallottam egy hetednapi adventista lelkészt, aki egyik nagy gyülekezetünk 
nyilvánossága előtt kijelentette, hogy úgy tartja, ez a forgatókönyv lesz az egyházunk jövője. 

Így a hitehagyás az 1957-ben publikált könyvvel tette meg első támadásait az egyház ellen, és 
meglepő gyorsasággal terjedt el a világszéles egyházban, különösen az angol ajkú országokban - 
Amerikában, Ausztráliában, Angliában - és Nyugat Európában. A könyvnek nem volt olyan nagy 
hatása a harmadik világ országaira, de jelenlétének hatását ott is kezdik érezni a tanárok és a 
pásztorok befolyása által, akik közvetve vagy közvetlenül az amerikai tanítási rendszerben részesültek 
képzésben. 

Vajon a tévedésnek miféle magvát tartalmazta a könyv, hogy ennyire káros termést eredményezett? 
Nem sok a mag, de létfontosságúak. 

Az első mag az engesztelésről szóló megértéssel volt kapcsolatos. Hűségesen ragaszkodva a 
Szentíráshoz, - mely az engesztelés szót alkalmazza mind a bárányáldozatra, mind a bűnért való 
áldozatra az év bármely napján, mind a nagy főpapi szolgálatra a nagy engesztelési napon - úgy 
tartottuk, hogy Krisztus jelenlegi mennyei szentélyszolgálatát helyesen engesztelésnek nevezzük. 

Walter Martin és kálvinista kollégái erőteljesen ellenezték ezt, kitartva a mellett, hogy az engesztelés 
teljes volt a keresztnél, és később semmit sem lehet hozzáadni. Ez a koncepció nagyon furcsa volt, és 
dacolt a Szentírás egyes verseivel, például a következőkkel: 

„Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiábavaló a mi prédikálásunk, de hiábavaló a ti hitetek 
is.” [21] 

„Ha pedig a Krisztus fel nem támadott, hiábavaló a ti hitetek; még bűneitekben vagytok.” [22] 

Ezekkel a bibliaversekkel összhangban Pál a Rómabeliekhez írott levelében hangsúlyozta, hogy 
Krisztus keresztáldozata is, és az Ő mennyei szolgálata is szükségesek megigazulásunkért. 

„Minekutána azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő 
általa.” [23] 

„Ki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért.” [24] 

Megkísérelték kompromittálni ezt a hitpontot. A vezetőink nem vonták vissza az adventista 
álláspontunkat, hanem elhallgatták, és félreérthetően fogalmazták meg azzal a tendenciával, hogy 
Krisztus engesztelő szolgálata kevésbé fontosnak tűnjön, mint keresztáldozata. Ez a perspektíva 
sokkal kellemesebben hangzott a kálvinista fülek számára. 
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De Walter Martin iránti nagy engedményt egy olyan ponton tették meg, melyről a vezetőink úgy 
gondolták, hogy nem fontos, és amiben megengedhetik a változást. Ezen a ponton hitünk egyik 
pontjának a teljes elutasítása történt, ezért nyilvánvaló, hogy Martinnak engedve Krisztus 
természetével kapcsolatban, testvéreink túl sokat veszítettek. A helyzetet azzal súlyosbították, hogy a 
Martin-féle engedményt Krisztus természetével kapcsolatban úgy tették meg, hogy manipulálták a 
lelkészek között végzett közvélemény-kutatást, és hogy tévesen mutattak be egyes történelmi 
tényeket, amik amúgy nyilvánosak. 

Egy körültekintő [25] és teljes mértékben dokumentált kutatás 1200 nyilatkozatot hozott napvilágra, 
amiket egyházunk vezetői 1852 és 1952 között publikáltak, és amelyek mindegyikében egyhangúan 
állítják, hogy Urunk az elesett ember természetében jött erre a világra. A kutatás nem talált egyetlen 
nyilatkozatot sem arról, hogy Urunk az Ádám bűntelen természetében jött volna a világra. Úgy 
tartották, hogy Urunk az ember elesett természetében jött erre a világra, mert csak ilyen módon 
tudta megváltani az elesett embert. A nyilatkozatok közül 400 idézet Ellen White ihletett tollából 
származik. 

Ezen bizonyítékok ellenére, - amelyek a történelmi levéltárban megtalálhatóak - testvéreink 
bemutatták Walter Martinnak és publikálták a világnak a „Questions on Doctrine” című könyvben azt, 
hogy mi mindig úgy hittünk, mint a kálvinisták, hogy Krisztus Ádám bűntelen természetében jött erre 
a világra. 

Valószínűleg nem látták előre cselekedeteik eredményét, de most a következmények fájdalmasan 
világosak. A kálvinista doktrína, mely szerint a keresztények nem élhetnek bűn nélkül, 
elválaszthatatlanul kapcsolódik ahhoz a kálvinista tantételhez, hogy Krisztus Ádám bűntelen 
természetében jött el erre a világra. 

A „Questions on Doctrine” című könyv publikálása után rövidesen a Hetednapi Adventista Egyház 
tagjai az egész világon meghökkenve olyan prédikációkat hallgattak a gyülekezetek szószékeiről, hogy 
a keresztények nem szűnhetnek meg vétkezni még Krisztus hatalma által sem. Ezáltal a hit általi 
megigazulás értékes tanítását megváltoztatták a sátáni elbizakodottság általi megigazulás tanára, 
mint ahogy ez le is van jegyezve „Jézus élete” című könyv 126. oldalán: 

„A hit igényli Isten ígéreteit, és az engedelmesség gyümölcseit termi. Az elbizakodottság is igényli az 
ígéreteket, de úgy használja fel őket, ahogyan Sátán: a bűn mentegetésére.” [26] 

Ugyanebben a „Jézus élete” című kötetben Ellen White hatszor írta azt a gondolatot, miszerint Isten 
olyan törvényt adott alattvalóinak, amelynek nem lehet engedelmeskedni, nem más, mint Sátán által 
kitalált hazugság, amellyel remélte, hogy letaszítja Istent a trónjáról. [27] 

Ezt Ellen White 35 alkalommal jelenti ki az összes közzétett írásában, és a „The Signs of the Time” 
1896. január 16-ai számában egy ünnepélyes figyelmeztetést írt: 

„Sátán kijelentette, hogy Ádám fiai és leányai számára lehetetlen megtartani Isten törvényét. (...) A 
Sátán ellenőrzése alatt álló emberek megismétlik ezeket a vádakat Isten ellen, azt állítva, hogy az 
emberek nem tudják megtartani Isten törvényét.” [28] 

Ha azt nézzük, mit írtak a prófétaság lelkéről a doktrínáról szóló új könyvben: „A hetednapi 
adventisták hiszik” 216. oldalán, akkor a fenti idézet valóban ünnepélyes: 
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„Isten hírnökének (Ellen White) írásai az igazság folyamatos forrása, amely hatalommal van 
felruházva, és bátorítást, útmutatást, utasítást, és feddést hoz az egyháznak.” [29] 

Kérdéses lehet egy racionális elme számára, hogy azok az emberek, akik prédikálják vagy tanítják 
Sátán hazugságait, mint igazságot, azok a hitehagyás foglyai? Létezhet súlyosabb hitehagyás, mint 
hogy Isten egyik igazságáról lemondani Sátán hazugságáért? 

Vajon egy elfogulatlan elme hibáztathatja-e azokat az egyháztagokat, akik felismerik Sátán 
hazugságát a maga valóságában, és protestálnak az ellen, hogy igazságként tanítják nekik és 
gyermekeiknek is? 

Amikor a Konferencia lelkészei, tanárai és adminisztrátorai mind figyelmen kívül hagyják 
tiltakozásaikat, vádolni kell őket, hogy kétségbeesésükben valamelyik független szervezethez 
csatlakoznak, ahol a történelmi adventizmust tanítják, és ahol biztosak lehetnek, hogy az ördög 
hazugságai sohasem lesznek bemutatva igazságként? 

Bízunk abban, hogy az olvasó kezdi megérteni a helyzet valódi természetét, amely jelen van 
gyülekezeteinkben, és azt, hogy bizonyos helyeken a helyzet miért van zavar és káosz közepette. 

Az Észak-Amerikai Divízióban szinte nincs olyan gyülekezet, amely nem szakadt ketté e kérdések 
miatt, és Ausztráliában meg Nyugat-Európában nagyon súlyos problémák vannak kialakulóban. 

Következésképpen mennyire fontos alaposan tanulmányoznunk, hogy felismerjük az igazság és a 
tévedés közötti különbséget, és megismerjük a nagy hitehagyás jellegzetességeit és tulajdonságait, 
elkerülve a tévedéseket és annak tragikus végét! A jelenlegi helyzet ellenére nem kell kételkednünk 
az igazság és a hamisság közti küzdelem végeredményében. Az igazság dicső módon fog 
diadalmaskodni, ettől nem kell tartanunk. 

Ebben a helyzetben egy figyelmeztető szó nagyon helyénvaló. Azok, akik a hitehagyás fogságában 
vannak, és szószékeinkről prédikálják az ördög hazugságait, nem kívánnak szembenézni a korábban 
idézett kijelentésekkel. Ennek ellenére az Úr az Ő prófétáján keresztül ezt mondta: „Nevezzétek 
néven a lázadást és a hitehagyást!” [30]. 

Isten kegyelme által engedelmeskedni fogunk ennek a parancsnak. Az idő és a tér megakadályoz 
abban, hogy leírjam itt az érdekek és befolyások cselekedeteit és ellenintézkedéseit, amelyek 
egymásnak feszülnek, miközben mind a két fél könyvelhetett győzelmet vagy veszteséget. A menny 
írnokai pontosan írják le mindegyiket, és ők majd betöltik a szerepüket a végső ítéletben, amikor 
mindnyájunknak számot kell adnunk arról, milyen szerepünk volt Krisztus és Sátán közötti nagy 
küzdelemben. 

Van azonban egy izgalmas történet, amely annyira jól szemlélteti a bevont nagy alapelveket, hogy 
érdemes megemlítenem. Megosztom veletek, mert Roy Allan Anderson testvér mondta el nekem, aki 
sok éven át szolgált a Generál Konferenciánál, a Lelkipásztori Szövetség vezetőjeként. 

Az 1920-as években Anderson missziómunkát végzett szülőföldjén, Ausztráliában. Kidolgozott egy 
módszert a nagyvárosok evangelizálására, amely hatásosnak bizonyult, és az évtized vége felé arra 
kérték, hogy ezt a módszert vigye el Londonba. Ott több fontos és kevésbé fontos találkozói voltak, 
nagyon jó eredményekkel. 



https://adventizmusmegrazasa.hu/ 
 

9 
 

Mielőtt elhagyta volna Ausztráliát, látta, hogy W. W. Fletcher testvér - a nagy tiszteletben álló lelkész 
és misszionárius - tanításai kezdek furcsák lenni. Anderson nem tudta, minek vélje ezeket a 
változásokat Fletcher gondolkozásában. Míg Londonban volt, Anderson egy üzenetet kapott, hogy L.R 
Conradi, az Európai Divízió volt vezetője, aki később hitehagyó lett, találkozni akar vele. Anderson 
meglátogatta Conradit az otthonában és meghökkenve hallgatta, hogyan vázolta fel egy külön egyház 
szervezésének terveit. „Ha csatlakozol hozzám, - mondta Conradi - egész Anglia püspökévé teszlek.” 

Anderson meglepődve azt mondta, hogy még csak nem is fontolgat ilyen dolgot. Conradi azt 
válaszolta: „Nos, W.W. Fletcher pont ugyanabban a székben ült, amiben te, és én felajánlottam neki 
egész Ausztráliát.” 

Az évek múltak, és a Conradi által elindított befolyás továbbra is hozta gyümölcsét. 1979-ben 
Desmond Ford - egy ausztráliai lelkész - támadást indított a szentélyről szóló tanításunk ellen, ezáltal 
tiszteletét fejezve ki W.W. Fletcher gondolkodása iránt. Ford időt kapott, hogy meglátásairól egy 
írásbeli nyilatkozatot készítsen, amelyet a kolorádoi Glacier View-ben egy rendkívüli ülés keretén 
belül vizsgálnak majd meg. Az ülés delegáltjaként Anderson megkapta Ford tanulmányának 
másolatát. Amikor elolvasta, elmagyarázta nekem, hogy „Ez nem más, mint W. W. Flecher 
gondolatainak újra fogalmazása”. 

Ezek a vélemények rettenetes teológiai felfedezések voltak, amelyek Conradi-tól Flecher-re, majd 
Ford-ra ragadtak? Nehezen! Én egyike voltam azoknak, akiket arra kértek, hogy elemezzék Fordnak a 
szentélyről szóló elméletét, és küldjük el a Generál Konferenciának. 

A megvizsgált tanulmányt összevetettem az általa megjelölt hivatkozások forrásaival, és arra a 
következtetésre jutottam, hogy 80-90%-ban rejtett torzítások, hamis állítások a Bibliáról, hamis 
állítások a prófétaság lelkéről, és hamis állítások más forrásokról.  

Hogyan történhetnek ilyen dolgok? Hol kezdődött az egész? L.R. Conradi-nál, aki az 1900-as évek 
elején az Európai Divízió elnökeként hintette egész Európában a prófétaság lelke iránti 
bizalmatlanság magjait, aminek eredményei nyilvánvalóak napjainkban is. Milyen bátortalanító a 
rossz befolyás példája - Conradi-tól W. W. Fletcher-hez, majd Fesmond Ford-hoz, és tőle számtalan 
hetednapi adventista lelkészhez, akik a mai napig sem értették meg a nagy hitehagyás igazi 
természetét! 

Nem az volt a célom, hogy a téma bevezetőjében elemezzem a nagy hitehagyást, hanem inkább, 
hogy rámutassak, és röviden leírjam. A részleteket a könyv következő fejezete tartalmazza. 

Mint ahogy sokan tudják, a nagy hitehagyás időszaka az 1950-es évekre nyúlik vissza, amikor a bukott 
protestáns egyházak, Babilon leányai, közibük fogadó csábító perspektívái arra késztették azokat a 
testvéreinket, akik teológiai párbeszédet folytattak Walter Martinnal és kálvinista kollégáival, hogy 
nagyon meggondolatlan engedményeket tegyenek, melynek hatásai érezhetőek lesznek a rostálás 
idejéig, amikor Isten megtisztítja egyházát, felkészítve azt a hangos kiáltásra és a késői esőre. 

„De sebesen közelednek az egyház megtisztításának napjai. Istennek lesz egy tiszta és igaz népe. A 
rövidesen bekövetkező nagy rostálásban majd jobban lemérhetjük Izrael erejét. A jelek arra 
mutatnak, hogy közel az idő, amikor az Úr nyilvánvalóvá teszi, hogy kezében a szórólapát, és Ő 
alaposan kitakarítja majd szérűjét.” [31]  



https://adventizmusmegrazasa.hu/ 
 

10 
 

Ez a tisztítási folyamat nem lesz kellemes, és nem is lesz korlátozott. Jelenleg azok, akik elfogadták a 
kálvinizmus egyes hamis tanítását, ellenőrzik a befolyást a két nagy kiadóban, valamint az oktatási 
intézményeinkben. Történelmi hitünket védelmező cikkeket ritkán publikálnak az egyház fő 
újságjaiban, és ha netalán publikálják, akkor valószínűleg egy evangélikus író ellenérvelő cikke kíséri.  

Öröm, de nagyon kivételes, hogy napjainkban az Észak-Amerikai Divízióban találni egy fiatal lelkészt, 
aki a történelmi hitünk oszlopait prédikálja, és olyan országokban, mint Ausztrália és Új-Zéland, az 
ilyen prédikációk még kivételesebbek. 

Sok fiatal lelkészt arra tanítottak, hogy úgy hivatkozzanak a történelmi hitünkre, mint tradicionális 
adventizmusra, amely arra törekszik, hogy visszatekerje az idő kerekét a 19. századra. A tradicionális 
szó sok adventista számára egy pejoratív kifejezés. Tagjaink közül sokan jól emlékeznek arra, hogy 
azok a bizonyítékok, amelyek be lettek mutatva az evangelizálási találkozókon vagy a 
bibliatanulmányokban, arra késztették őket, hogy a hagyományoktól a Szentíráshoz forduljanak, és 
csatlakozzanak a Hetednapi Adventista Egyházhoz. Napjainkban a meggyőződésüket 
„hagyománynak” nevezni - ami határozottan nem az - sértő és zavaró. 

Amint már korábban említettem, amikor Walter Martin utódja, Kenneth Samples egy közvélemény-
kutatást végzett az Észak-Amerikai Konferencia lelkipásztorai között, ötvenből tizennégyen azt 
válaszolták, nem hiszik, hogy a szentélyről szóló tanításunk bibliai lenne.  Másik tizenhárom lelkész 
nem volt hajlandó válaszolni erre a kérdésre, bár a többi feltett kérdésre válaszoltak. Így körülbelül 
50%-a nem volt képes, hogy pozitív tanúbizonyságot tegyen a legfontosabb és legkülönlegesebb 
tanításunkról - a szentélyről.  

A kép valóban sötétnek tűnik. Emlékezzünk azonban arra, hogy az Úr azt mondta Illésnek, még 
vannak Izraelben hétezren, akik nem hagyták el a hitüket. Látszólag ezek csendes és diszkrét emberek 
voltak, akik nem tűntek ki és nem voltak beszédesek, de szolgálták az Urat a rájuk bízott helyeken 
annak ellenére, hogy körülöttük mindenütt hitehagyás volt. Nem kétséges, hogy napjainkban is sok 
olyan ember van közöttünk, mint azok, akiket most nem ismerünk, de akkor válnak ismertté, amikor 
a növekvő sötétség világossá teszi a csillagokat. Közben határozzuk el, hogy Isten kegyelme által 
„meleget gyűjtünk mások hűvösségéből, bátorságot gyávaságukból, és hűséget árulásukból”. [32] 
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