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Előszó

Kevés szerző adta el hatezer példányban az első megjelent könyvének 
első kiadását! Ez volt Ron Duffield tapasztalata a The Return of the Later 
Rain (A késői eső visszatérése) első kötetével, egy több mint ötszáz oldalas 
könyvvel – és mindezt anélkül, hogy a szerző bármilyen reklámot csinált 
volna� Nyilvánvalóan valami figyelemfelkeltő van a címben� És miért ne 
lenne így? Napjainkban olyan sokan várják a Szentlélek megígért késői 
esőjét – és jogosan� Sajnos azonban sokan úgy gondolják, hogy elég imában 
egyesülnünk világszerte, és a Lélek majd úgy gondolja, hogy eljött az ideje 
annak, hogy eljöjjön a megígért hatalommal�

De Isten nem játszik! A prófétánk kijelentette, hogy a késői eső 1888 
és 1895 között kezdett esni, de egyházunk vezetőinek nagy része „ellenállt 
neki”� Tudom, nehéz elhinni, és minden bizonnyal bizonyos magyarázatot 
igényel� Ezeket megtaláljuk az első kötetben� Ha kevesen vannak tisztában 
azzal, hogyan bántak Jézussal egyházatyáink ezelőtt több mint 125 évvel, 
akkor lehetséges, hogy napjainkban tovább sebezzük Őt a naiv vagy szán-
dékos tudatlanságunk által?

Ebben a kötetben Ron arra fókuszál, hogy tulajdonképpen mi volt az, 
aminek „ellentálltak”, és ez az ellenállás napjainkban is folytatódhat� A The 
Return of the Later Rain című könyv publikálásának eltelt néhány éve alatt 
senkit sem hallottam, hogy megkérdőjelezte volna a világos tanítással kap-
csolatban azon átfogó bizonyítékok bármelyikét, melyeket 1888 és 1892 
között prédikáltak/tanítottak – és hogy miért késett a „késői eső” hullása, 
eltávolodva azoktól a döntő évektől�

A Megsebezve a barátai házában című könyv szemtől szembe állít 
bennünket az isteni szenvedések valóságával, melyek felerősödtek az 1888-



10

Megsebezve az Ő barátai házában • Ron Duffield 

as epizód és következményei során, melyek napjainkban is folytatódnak� 
Ennek a kötetnek az alcíme: „Mikor folytatódik a félbeszakadt késői eső 
kiáradása?” Fontos megfigyelni a kapcsolatot a késői eső megszűnése és a 
Jelenések könyvében szereplő laodiceai gyülekezet között� Miért? Az Úr 
leírása az utolsó napok gyülekezetéről (Jel 3:14-22) rámutat azokra, akik 
az Ő követőinek mondják magukat, mint akik nem hajlandók ajtót nyitni 
Annak, aki szívük ajtaja előtt áll és bebocsátásért kopog� És kopog és csak 
kopog … évtizedről évtizedre …

Laodicea az adventista Patyomkin faluja� Patyomkin faluja több száz 
éven át valami olyasvalaminek volt a szimbóluma, ami ki van dolgozva és 
lenyűgözőnek tűnik, de valójában üres tartalmú, lényegtelen� Ez a történet 
része az orosz irodalomnak, ahol Grigorij Alekszandrovics Patyomkin, az 
orosz hadsereg és flotta figyelemreméltó vezetője elképesztő dolgokat vitt 
véghez, többek között a romokba dőlt falvakat feldíszítette, és úgy mutatta 
be távolról a cárnőnek, mintha virágzó falvak volnának� Tehát hamis falvakat 
létesített boldog lakókkal a Dnyeper folyó mentén, hogy átverje II� Katalint 
1787-es krími látogatása alkalmával� Így Patyomkin falvai minden olyan 
hamis vagy üres, tartalom nélküli, fizikai vagy átvitt értelmű konstrukció 
szimbóluma lett, amelynek célja egy kellemetlen helyzet elrejtése�

Úgy tűnik, hogy az Úr leírása a laodiceai gyülekezetről (Jel 3:5-8) 
leginkább a Patyomkin faluval azonosítható� Története során a Hetednapi 
Adventista Egyház soha nem tűnt virágzóbbnak, minőségibbnek, vonzóbb-
nak vagy sikeresebbnek, mint manapság� Vagy a mainál több tudományos 
fokozattal rendelkező lelkészekkel és adminisztrátorokkal vezetve, nyilvá-
nosság előtt elismertebb, jelentős befolyással az egészséges férfiak és nők 
„termelésében”�

Teológiai szempontból a legtöbb tag - legyen az laikus vagy klérus - 
úgy érzi, hogy „semmire nincs szüksége” – miért gondolnák ezek a kedves 
emberek másként? Bírnak az összes szombatról szóló bibliaverssel, vagy 
arról, hogy mi lesz velük haláluk után� Mindannyian könnyen használják 
az olyan szavakat, mint az engesztelés, a hit általi megigazulás, a késői eső 
– és a lista egyre hosszabb� Mindegyiküknek lenyűgöző története van arról, 
hogy hány evangelizációs összejövetelen vett részt hűséges módon!

Hogyan lehetséges, hogy Urunk azt mondja: „Minél közelebbről 
nézem, annál inkább ki akarom vetni a számból” (egyes fordítások szerint 
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„hányni tudnék”)� Természetesen az Úr nem veti ki a szájából, és nem mond 
le a laodiceabeliekről� Ő egyszerűen ott áll az ajtajuk előtt, mint egy úriem-
ber, aki bármilyen szégyenteljes is, arra vár, hogy választott népe halljon – és 
az évek múlásával egyre inkább halljon�

Micsoda szavakba öntött kép! Isten igyekszik felhívni annak a gyüle-
kezetnek a figyelmét, amely úgy tűnik, mindent jól csinál, és büszke is rá! 
De Jézus továbbra is kopogtat, évtizedről évtizedre, hogy egyesek nyissák ki 
szívük ajtaját, hogy Ő valóban békét, igazságot és lelkesedéssel teli örömöt 
adhasson azoknak, akik belefáradtak abba, hogy megelégedjenek a se meleg, 
se hideg állapottal�

Tehát, mit veszítenek szem elől a Patyomkin adventisták? Vagy mi 
hiányzik nekik? A taglétszám vagy az impozáns épületek rohamos növeke-
dése ellenére, a különféle kiadóktól származó publikációk hatalmas meny-
nyisége ellenére, az irigylésre méltó oktatási rendszer ellenére, az óvodától a 
megbecsült doktori képzésekig, az egyre magasabb tudományos fokozattal 
rendelkező lelkészek szaporodása ellenére, mi hiányzik még?

Fennáll annak a veszélye, hogy létrehozzuk a saját Patyomkin fa-
lunkat? Ha igaz, hogy az Úr Jézus visszatérhetett volna a XIX� században, 
akkor miért vagyunk még mindig itt? Talán egyeseknek jobb ötletük van� 
Mi lenne, ha odamennénk az ajtóhoz, és meghallanánk a Kopogtatót, aki 
bebocsátást kér, és leszednénk azt a Patyomkin-típusú homlokzatot, ame-
lyet olyan csodálatosan kidíszítettünk� Sejtjük, hogy mit szeretne mondani? 
Ó, igen, mert már az Édenkert óta Ő soha nem hagyott sötétségben, hogy 
kitapogassuk, mit is akar mondani� „Tűzzel megtisztított aranyat”, „fehér 
ruhát” kínál, hogy „felöltözzünk” és „szemgyógyító írt”, hogy „lássunk”�

Ron Duffield pontosan ezt kérdezi és válaszolja első kötetében és 
ebben a köztes kötetben is� Az adventisták 1888 óta örülnek a saját Patyom-
kin falujuknak� Ez a könyv az első kötettel és az azt követő második kötettel 
együtt (A késő eső visszatérése 1�, 2� kötet) minden bizonnyal napirendre 
hozza az új olvasókat, hogy mit próbált az ajtón kívül álló Úr elmondani a 
XXI� században élő adventistáknak�

Herbert Edgar Douglass
Yontville, Kalifornia, 2014� június
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Bevezető

„Ha pedig megkérdezi tőle valaki: «Micsoda sebek ezek a kezeiden?» 
azt mondja: «Barátaim házában ütötték ezeket rajtam�» «Fegyver, serkenj 
fel az én pásztorom ellen és a férfiú ellen, aki nekem társam! így szól a 
Seregeknek Ura� Verd meg a pásztort és elszélednek a juhok, én pedig a 
kicsinyek ellen fordítom kezemet�»” (Zak 13:6-7)�

Ezt a messiási próféciát Zakariás próféta írta üzenetének vége felé, 
melyet a csüggedt zsidóknak küldött, akik visszatértek a babiloni száműze-
tésből, hogy újjáépítsék Jeruzsálemet� Öt évszázaddal később a zsidók közül 
néhányan megértették e szavak beteljesülésének jelentőségét Jézus Krisztus, 
a megígért Messiás életében és halálában� Azonban Jézus maga idézte 11 
tanítványának Zakariás 13:7 verséből a pásztor megverését közeledve az 
Olajfák hegyéhez, a keresztre feszítése előtti éjszakán� (Mt 26:13)�

Egyes bibliai kommentárok helyesen értelmezik a Zakariás 13:6 versét, 
az Ő megkorbácsolásának és megsebzésének előrejelzéseként, amelyet azok-
tól szenvedett el, akik barátai kellett volna, hogy legyenek�1 Sok hetednapi 
adventista tisztában van ezzel, valamint azzal a ténnyel, hogy Ellen White 
is idézte a 6� verset, mint az egyik „világos és konkrét próféciát”, amely 
megjövendöli „még a halálának módját is�”2 Kevés adventista van tudatában 
annak, hogy Ellen White a Zakariás 13:6 verset arra a szégyenteljes módra 
alkalmazta, ahogyan a maradék viszonyult a Szentlélek által képviselt Jézus 
Krisztushoz az 1888-as Minneapolisi Generál Konferencia ülésszakán, 
valamint az azt követő évek ellentmondásos következményei során� Milyen 
kevesen tudják, hogy Krisztust 125 évvel ezelőtt „megsebezték” egyházunk 
atyái közepette� Lehetséges-e, hogy napjainkban továbbra is megsebezzük 
Őt azzal a naiv, vagy szándékos tudatlanságunkkal, hogy miként bántak 
vele a múltban? Túl gyakran – miközben arra vágyunk, hogy Jézus második 
eljövetele véget vessen szenvedésünknek - elfelejtjük, hogyan sebezték meg 
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Őt, és mennyi szenvedést okozott Neki és az egész mennynek ez a hosszú 
késleltetés� Jó lenne emlékeznünk Ellen White 1902-ben írt szavaira:

„Az evangélium siettetésének vagy késleltetésének eredményére 
gondolunk – ha egyáltalán gondolunk rá – önmagunkhoz és a világhoz 
viszonyítva� Kevesen gondolnak arra, hogy milyen kapcsolatban áll ez az Is-
tennel� Kevesen gondolkoznak azon, hogy a bűn milyen szenvedést okozott 
Teremtőnknek� Az egész menny szenvedett Krisztus haláltusáján, viszont ez 
a szenvedés nem akkor kezdődött el, és nem is fejeződött be az Ő emberi 
természetének megnyilvánulásakor� Az elkopott érzékeink számára a kereszt 
a szenvedés kinyilatkoztatása, amelyet a bűn a megjelenésétől fogva okozott 
Isten szívének� [���] A világunk egy hatalmas leprás kolónia, a szenny jelene-
te, amelyet egyetlen toll sem írhat le� Ilyen mocsok mellett nem is merünk 
megállni, még gondolatban sem� Ha a maga valóságában látnánk meg, a 
terhünk szörnyű lenne� Mindamellett Isten a maga teljességében érzi�”3

Lehetséges, hogy ezek az isteni szenvedések felerősödtek az 1888-as 
epizód alatt, és ami utána következett, és következményei a mai napig 
folytatódnak? A Megsebezve az Ő barátai házában című könyv igyekszik 
szembesíteni bennünket e tény valóságával�

A Megsebezve az Ő barátai házában valójában A késői eső visszatérése 
című sorozat összefoglalója – az első kötet 2010-ben jelent meg� A késői 
eső visszatérése egy személyes tanulmány eredménye volt, amelyet 1998-
ban kezdtem, Ellen White egyszerű, de egyedülálló nyilatkozatainak 
összegyűjtésével a késői eső és a hangos kiáltás témájáról, kronológiai sor-
rendben� Ezeket a nyilatkozatokat Ellen White 1840 és élete vége (1915) 
között írta� A kutatásom előrehaladtával a tanulmányból kézirat lett, és 
egyre több háttérinformációt adtam hozzá, hogy segítsen megérteni azok-
nak a történelmi eseményeknek a kontextusát, amelyekben Ellen White 
kijelentései elhangzottak� Az 1888-as Minneapolisi Generál Konferencián, 
valamint az azt követő évtized eseményei során elhangzott nyilatkozatok 
különösen fontosak voltak�

Kezdetben a kézirat fő célja az volt, hogy válaszoljon az 1888-as 
epizóddal kapcsolatos fő kérdésekre, amelyek 1890 óta gyötörték az ad-
ventizmust, nevezetesen: Valóban elküldte az Úr a késői eső kezdetét és 
a hangos kiáltást 1888-ban – és elfogadták azokat? 125 év óta sokan azt 
hitték, hogy a hangos kiáltás elkezdődött, és egy rövid megpróbáló időszak 
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után végre elfogadták, és azóta is hirdetik� Egyesek azonban kijelentették, 
hogy mind a késői eső, mind a hangos kiáltás 1888-ban elkezdődött, de 
testvéreink akkori cselekedetei miatt ezek a mennyből küldött ajándékok 
nagyrészt vissza lettek tartva népünktől, ami Jézus visszatérésének hosszú 
késleltetéséhez vezetett�

Ahogy a Késői eső visszatérése című kézirat folyamatosan bővült, egyre 
több eredeti forrást és első kézből származó bizonyítékot adtam hozzá, hogy 
megkíséreljem megválaszolni ezeket az alapvető kérdéseket� Ugyanakkor a 
kézirat számos más ehhez kapcsolódó témával kezdett foglalkozni, mint 
például: Jones és Waggoner életrajza a minneapolisi összejövetelek előtt 
és után; milyen szerepet játszott személyiségük az 1888-as ülésszakban és 
az azt követő vitákban; a Galata levélben szereplő törvény vitájának jobb 
megértése; miről szólt az 1888 üzenete a maga teljességében; mi volt Jones 
és Waggoner teológiai hozzájárulása olyan területeken, mint a bűn és az 
ember természete, Krisztus természete (emberi és isteni természete egya-
ránt), a hit általi megigazulás, a szövetségek, egy utolsó nemzedék tökéletes 
volta Krisztus visszajövetele előtt; a vallásszabadság; milyen területen támo-
gatta Ellen White Jones-t és Waggonert; milyen mértékben lett elfogadva 
vagy elutasítva az üzenet; Jones és Waggoner ellen kifejtett antagonizmus 
mértéke és aspektusa, amelyet olyan kulcsemberek tápláltak, mint például 
Frank Belden, Captain Eldrige, Dan Jones, John Harvey Kellogg, Harmon 
Lindsay, A�R� Henry, Uriah Smith és mások; az ellenkezők Minneapolis 
után tett vallomásának valódisága és eredménye; 1889 és 1893 között az 
adventisták körében történt ébredés és reform nagysága; Jones és Waggoner 
hittől való eltávolodásának oka és a valóság; mindezek következményei 
az adventista gondolkodásra 1890-től napjainkig és sok más kapcsolódó 
rokontéma�

Annak eredményeként, hogy olyan sok témát és rokontémát kellett 
bemutatni, ezért 2010-ben, amikor A késői eső visszatérése kiadásra került, 
az csak az első kötet volt, amely az eredeti kéziratból származott, és csak az 
1844 és 1891 közötti időszakot fedte le� Azonnal tervek készültek, hogy a 
következő évben a második kötetben le legyen írva mindaz, ami kimaradt 
a történetből� 2012-re azonban világossá vált, hogy sokkal több anyag 
van, mint amennyi a második kötetben elfér, és részletesebb kutatásra van 
szükség ahhoz, hogy a témák ilyen széles körét lehessen lefedni� Emiatt a 



16

Megsebezve az Ő barátai házában • Ron Duffield 

sorozat folytatása el lett halasztva� 2013 elején, miközben a szerző A késői eső 
visszatérése című könyv második kötetének kéziratán dolgozott, felkérték, 
hogy írjon egy cikket az Adventist Review különszáma részére, amelyet a 
Minneapolisi Konferencia ülésszakának 125� évfordulója alkalmára szen-
teltek, és amelynek 2013 októberében kellett megjelennie� Az eredetileg 
kijelölt téma az 1888-as üzenet körüli eseményeket fedte le, amelyek 1888 
és 1896 között zajlottak� Az adott korszak összefoglaló eseményeinek 
keresése során - az elmúlt húsz év alatt felhalmozott hatalmas anyagból 
- egy kis kézirat alakult ki, amely által A késői eső visszatérése című kézirat 
alaptémája újra felszínre került, nevezetesen: Valóban elküldte az Úr a késői 
eső kezdetét és a hangos kiáltást 1888-ban, és elfogadták azt? Ezekre az 
alapkérdésekre jó néhány válasz megtalálható az 1888 és 1896 közötti idő-
szakot felölelő anyagban� Ebből az újonnan összeállított kéziratból nagyon 
sok erőfeszítéssel egy kétezer szóból álló cikk készült a Review számára, Ken 
McFarland kiváló és szakszerű szerkesztői segítségével� Tervek készültek a 
kis kézirat brosúra formájában való kiadására is azon olvasók számára, akik 
elolvasták a cikket, és szerettek volna még tovább kutatni�

Amikor azonban a cikket 2013 augusztusában, egy héttel a határidő 
előtt elküldték a Review újságnak, nem sikerült elérnie a szerkesztőség 
célkitűzéseit, és végül elutasították� Annak érdekében, hogy az összefoglaló 
cikk, valamint a brosúra elkészítésére fordított idő és fáradság ne vesszen el, 
tervek készültek (kicsit továbbfejlesztve a meglévő anyagot) a most kézben 
tartott könyv elkészítésére� A Megsebezve az Ő barátai házában című könyv 
valójában A késői eső visszatérése című sorozat alaptémájának összefoglaló 
könyve� Folytatódik a munka az alapsorozaton, mélyebben kitérve a 
Megsebezve az Ő barátai házában című könyv fő témájára, valamint sok 
más kapcsolódó rokontémára, amelyek az 1888-as Minneapolisi Generál 
Konferencia ülésszakához és az azt követő témákhoz kapcsolódnak� 

Addig is fordítsuk figyelmünket az Úr Jézus Krisztusra és képviselőjé-
re, a Szentlélekre, és tegyük fel a kérdést, hogyan bántak velük az 1888-as 
Minneapolisi Generál Konferencia során, valamint a következő évek ellent-
mondásos következményei során� Lehetséges, hogy ahogy a zsidók sokáig 
vártak Szabadítójukra, de nem ismerték fel eljövetelét, úgy sok hetednapi 
adventista is, akik régóta vártak a késői esőre és a hangos kiáltásra, nem 
ismerték fel a meglátogatásuk idejét? Ha a válasz pozitív, hogyan kellene 
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reagálnunk lelki atyáink hibáira, valamint Isten mindannyiunk iránti 
hosszantartó kegyelmére és irgalmára? Sőt, milyen szerepe van a hű Tanú 
hívásának a megtérésre, amelyet a laodiceaiaknak intézett üzenetben olva-
sunk? Adná az Úr, hogy a Megsebezve az Ő barátai házában című könyv 
segítene válaszokat találni�

Miközben áttekintjük történelmünket, ne feledjük, hogy ennek célja 
nem az, hogy másokban hibákat találjunk – a múltban vagy a jelenben 
–, vagy a rombolás, hanem inkább, hogy tanuljunk a hibáikból, és ne 
ismételjük meg azokat, és hogy újra tanuljuk meg Isten irgalmának és hosz-
szútűrésének mélységét� Figyelembe kellene vennünk Kenneth H� Wood, a 
Review volt szerkesztőjének szavait:

„Miközben észrevesszük elődeink hibáit, gyötrelem és sajnálat tölthet 
el bennünket� De a múlton nem változtathatunk� A történelmet nem ír-
hatjuk át� De tanulhatunk a történelemből, és rendbe tehetjük a szívünket 
és az otthonunkat, lehetőséget adva a Szentléleknek, hogy teljes mértékben 
beteljesítse velünk Akaratát� Ha helyesen viszonyulunk napjainkban a hit 
általi megigazulás üzenetéhez, csak akkor várhatjuk a késői eső kiáradását 
és a munka befejezését�”4 A késői eső visszatérése első kötetéhez hasonlóan a 
Megsebezve az Ő barátai házában című könyv mondanivalója is a hetednapi 
adventizmus történetének kulcsfontosságú eseményeire összpontosít 1888-
tól napjainkig, és többnyire elsődleges forrásokból merít� A különböző kor-
társ adventista történészek további megjegyzései és/vagy nézetei bekerültek 
néhány lábjegyzetbe, amelyet csillag (*) jelöl a lábjegyzet száma mellett�

Lábjegyzet

1 Francis D� Nichol, ed�, SDA Bible Commentary (Washington, 
D�C�, Review and Herald Pub� Assn�, 1997), 4� kötet, 1115� o�

2 Ellen G� White, Az apostolok cselekedetei, 222�, 226� o�
3 Ellen G� White, „The Definitive Aim in Service”, General 

Conference Bulletin, 1902� júl� 1�; lásd még: Education, 263-264� o�
4 Kenneth H� Wood, „Editor’s Viewpoint: F�Y�I�–4”, Review and 

Herald, 1976� nov� 18�, 2�, o�
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„Sátán semmitől sem fél annyira – írta Ellen White 1887-ben, amikor 
Európában tartózkodott, - mint attól, hogy Isten népe minden akadályt 
eltávolít az útból, hogy az Úr kitölthesse Lelkét az erőtlen és megtéretlen 
gyülekezetre�”1 Az adventisták negyven éve izgatottan várták a „feléledés 
idejét” (ApCsel 3:19), amikor a késői eső kiárad az egyházra, erősítve ezzel 
a Jelenések könyve 18� fejezetében leírt hangos kiáltás üzenetét, hogy elter-
jedjen az egész világon�

Ellen White egyik korai látomásában ki lett jelentve, hogy „a késői 
eső, a felüdülés ideje és a harmadik angyal hangos kiáltása” képessé teszi 
Isten népét, hogy „erővel hirdesse az igazságot” a legnehezebb körülmények 
között�2 A késői eső és a hangos kiáltás, bár két különböző esemény, soha 
nem választható el egymástól� A késői eső az ok, és a hangos kiáltás a hatás� 
A késői eső nemcsak az isteni erőben való növekedést jelenti, hanem mint 
pünkösdkor, a világosságban és a megértésben való növekedést is jelenti� Ha 
el van fogadva, szívbe zárva és megélve ez az üzenet, amely megvilágosít és 
erőt ad, arra készteti a hangos kiáltást, hogy betöltse a világot az evangélium 
utolsó kiáltásának és Isten kegyelmének üzenetével� Az 1888-as Generál 
Konferencia után Ellen White sokszor megismételte ezeket az összefüggése-
ket: „Amikor az erős angyal az ég fényességében felöltözve leszáll az égből, 
és hatalmat ad a harmadik angyalnak, akkor megérzik az üzenet erejét� 
Mennyei cseppek hullanak rájuk� Késői eső esik az edényeikbe�”3

„Akik a világosságban járnak, nem kell féljenek attól, hogy a késői eső 
idején nem keresztelkednek meg a Szentlélekkel� Ha elfogadjuk a dicsőséges 
angyal világosságát, aki dicsőségével bevilágítja az egész földet, vigyázzunk 
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arra, hogy a szívünk megtisztítva legyen, megszabadulva az éntől és a menny 
felé irányítva, hogy felkészülve legyen a késői eső fogadására�”4

„Ma a kegyelem meghívását kaptuk, hogy becses edényekké váljunk, 
ezért nem kell aggódnunk a késői eső miatt� Csak annyit kell tennünk, 
hogy tisztán tartsuk edényünket, felfelé irányítva a mennyei eső fogadására, 
így imádkozva: «Segítsen az Úr, hogy a késői eső hulljon az edényembe� 
Adná az Úr, hogy a dicsőségteljes angyal világossága, aki egyesül a harmadik 
angyallal, ragyogjon rám� Adj nekem is szerepet ebben a munkában� Hadd 
hirdessem az üzenetet� Tegyél Jézus Krisztus munkatársává�»”5

„Amikor pünkösd napján a Szentlélek kiáradt a mennyből, az egyhá-
zat elöntötte a fény, de Krisztus volt a fény forrása� Minden ember nyelvén 
ott volt az Ő neve, és Szeretete minden szívet betöltött� Így lesz, amikor az 
égből nagy erővel alászálló angyal az egész földet megvilágítja dicsőségével�”6

Mások, akik 1888-ról és az azt követő eseményekről írtak, ugyanilyen 
összefüggéseket láttak� A�G� Daniells, a Generál Konferencia volt elnöke 
azt mondta, hogy Ellen White írásai egyértelműen „összekötik a késői esőt 
a hangos kiáltással, Krisztus igazságának felfedését és a föld betöltését a har-
madik angyal üzenetének világosságával� [���] Látni fogjuk, hogy mindezek 
az események össze vannak kötve egymással, hogy együtt dolgozzanak 
ugyanabban az időben� [���] Az egyik megjelenése jelzi a többi megjelenését 
is�”7 Leroy Froom az 1888-as üzenetről írva odáig merészkedett, hogy kije-
lentette: „A két esemény közötti elválaszthatatlan kapcsolat miatt a késői 
eső a hangos kiáltás szinonimája volt�”8

A Seventh-day Adventist Encyclopedia - leírva a végső események sor-
rendjét - kijelenti, hogy „a késői eső azonban megerősíti az egyházat, hogy 
bizonyságot tegyen a «hangos kiáltás» alatt, és mozdíthatatlanul álljon az 
utolsó megpróbáltatás idején�”9

Woodrow Whidden összefoglalja ezeket a gondolatokat az E�J� Wag-
gonerről szóló életrajzi könyvében: „A hangos kiáltás egy olyan kifejezés, 
amelyet a hetednapi adventisták gyakran használnak a felébredt maradék 
szerepének leírására az irgalmasság utolsó üzenetének hatékony hirdetésé-
ben és a világnak szóló figyelmeztetésben� Ez lesz a Szentlélek késői esője 
felhatalmazásának azonnali hatása�”10*

A gondolat egyértelműnek tűnik: a hangos kiáltás nem kezdődhet a 
késői eső megkezdése nélkül, - a késői eső jelenléte nélkül, amely a megvi-
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lágító és átalakító erejével felruházza a hangos kiáltást� A kettő kéz a kézben 
jár� Az egyik megjelenése a másik jelenlétét jelzi�

Az 1888-as Generál Konferencia közeledése

1885 és 1887 között európai tartózkodása alatt, mindössze néhány hó-
nappal a Minneapolisi Konferencia előtt, Ellen White-nak meg lett mutatva 
néhány fontos esemény, amelyek hamarosan bekövetkeznek az egyházban� 
Megmutatták neki, hogy „még sok világosság van, amely Isten törvényéből 
és az igazság evangéliumából fog ragyogni� Ez az üzenet, valódi jellegében 
megértve és Lélekben hirdetve, megvilágítja dicsőségével a földet� [���] A 
harmadik angyal üzenetének befejező munkáját olyan erő kíséri, amelynek 
következtében az igazság Napja sugarai kiáradnak az élet összes fő vagy 
mellékútjaira�” De az is ki lett nyilatkozva neki, hogy „az a lelkület, amely 
a farizeusokat vezette, eljön majd az Isten által bőséges kedvezményekben 
részesülő népe közé”� Egy ilyen állapot lehetővé teszi majd Sátánnak, hogy 
„dolgozzon az emberi elme meg nem szentelt elemeivel”, és sokan „nem 
fogadják el az Isten által meghatározott módon küldött világosságot�”11

Ez a megrendítő üzenet az egyház munkájának állapotával kapcso-
latban „nagy félelemmel töltötte” el Ellen White-ot, hogy részt vegyen az 
1888-as Konferencián,12 amelyet a testvéreknek írt levelében a „legfontosabb 
összejövetelnek” nevezett az összes közül, amelyen valaha is részt fognak 
venni�13 A valószínűleg ötszáz résztvevőjével, közülük 96 küldöttel, akik a 
27 000 tagot képviselték világszerte, ennek a Konferenciának az eredménye 
maradandó hatást gyakorolt az adventista mozgalomra�14 Ellen White 
azonban már a találkozó elején észrevett egy lelkületet, amely megterhelte a 
szívét�15 Alig két nappal az ülés kezdete után ezt írta: „A Szentlélekkel való 
keresztség ránk fog áradni ezen a Konferencián, ha akarjuk�”16 Szembeszáll-
va azonban a Generál Konferenciát megelőző lelkipásztori megbeszélések 
során kirobbant farizeusi hozzáállással és vitákkal, Ellen White feltette a 
kérdést: „Hogyan fogunk megállni majd a késői eső idején?”17

Ellen White hamar megtapasztalta, hogy „a Konferenciára érkezett 
prédikátorok lelkülete és befolyása a világosság elutasítása”,18 hogy „az 
ellenkezés van napirenden, nem pedig a kutatás�”19 Miközben az Úr kö-
zöttük dolgozott, „egyesek nem fogadták el az áldást� Abban a kiváltságban 
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volt részük, hogy hallhatták az evangélium leghűségesebb prédikációit, és 
bezárt szívvel hallgatták azt az üzenetet, amelyet Isten szolgáin keresztül 
küldött nekik�” Ahelyett, hogy örültek volna A�T� Jones és E�J� Waggoner 
üzenetének, „minden energiájukat arra fordították, hogy hibát találjanak 
a hírnökökben és az üzenetben, megszomorítva Isten Lelkét”� De azok, 
akik „elfogadták az üzenetet, örömmel hallgatták a Jézus Krisztus ingyen 
ajándékairól szóló prédikációkat�”20

G�B� Starr lelkipásztor, aki tíz évig dolgozott együtt Ellen White-tal 
Ausztráliában, egyike volt azoknak, akik gazdag áldásban részesültek 
Minneapolisban, ott, ahol „a hit általi megigazulás témája lett kiemelve”� 
Ott tanúja volt annak, ahogy Ellen White „naponta, határozott szavakkal 
erősítette meg a hirdetett üzenetet”� Starr később azt mondta, hogy Ellen 
White kijelentette, „ez a Konferencia a késői eső és a hármas angyali üze-
net hangos kiáltásának kezdetét jelentette�”21 F�H� Westphal, aki később 
érkezett a Konferenciára,22 örült az üzenetnek, amely számára olyan volt, 
mint egy „édes zene a léleknek”� Hazatért Wisconsinba, „és elmondta a 
gyülekezetnek, hogy elkezdődött a késői eső�”23

Míg egyrészt Minneapolisban Ellen White kénytelen volt támogató 
beszédet mondani Jones és Waggoner mellett, valamint az általuk hirdetett 
üzenet mellett, arra is kapott utasítást, hogy figyelmeztessen „az Isten Lelke 
iránti ellenállás veszélyeire”�24 A�T� Jones és E�J� Waggoner támogatásainak 
eredményeként sokan úgy vélték, hogy „a bizonyságtételeiben voltak 
bizonyos hibák”, a pozíciót és a munkát pedig, amellyel Isten megbízta 
a Konferencián, „szinte mindenki figyelmen kívül hagyta� Az ellenkezés 
javában zajlott�” Az ilyen út, mondta Ellen White, „Isten Lelke iránti sértés 
volt�”25 Az 1888-ról szóló egyik legkomolyabb kijelentésében Ellen White a 
Zakariás 13:6-ból idéz, és arra a módra alkalmazza azt a részt, hogy miként 
kezelték Minneapolisban az ihletett bizonyságtételeket, amelyeket az üzenet 
és a hírnökök támogatására kapott Istentől: „Krisztust megsebesítették a 
barátai házában�”26

Már 1885 óta Ellen White figyelmeztetett, hogy amikor „Isten Lelke 
legkülönlegesebb megnyilvánulásai” áradnak ki az egyházra, „testvérek fog-
nak felállni, és szokásukhoz híven, miszerint minden az elképzelésük szerint 
kell, hogy történjen, megragadják az Úr munkáját és tiltani fogják azt�”27 
Azt is hozzátette, lehetséges, hogy „a Szentlélek eljövetelét fanatizmusnak 
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fogják nevezni, mint pünkösd napján�”28 Ezek az ijesztő kijelentések 
1888-ban teljesültek Minneapolisban� A minneapolisi tapasztalatot követő 
hónapokban és években Ellen White leírta, hogy „az egybegyűlteknek 
lehetősége volt átállni az igazság oldalára a Szentlélek elfogadása által, akit 
Isten küldött az irgalmasság és szeretet oly nagy áradatában� De [���] a Lélek 
megnyilvánulását fanatizmusnak tulajdonították�”29 Szomorúan hozzátette, 
hogy „Sátánnak nagymértékben sikerült megakadályozni, hogy a Szentlélek 
különleges ereje eljusson a népéhez, az az erő, amelyet az Úr meg akart 
osztani velük�”30 Még az új évszázad kezdete után is Ellen White-nak meg 
lett mutatva, hogy „a Minneapolisi Konferencia egyik legszomorúbb fe-
jezetének szörnyű tapasztalata egyike azon emberek történelmének, akik 
hisznek a jelenvaló igazságban�”31

Adjatok egy esélyt az embereknek

Ennek ellenére Isten irgalmas� Az égből hulló eső nem szűnik meg 
anélkül, hogy előbb az emberek ne kapnának lehetőséget, hogy elfogadják a 
legértékesebb üzenetet� Az 1888-as Konferencián a pásztorok egyik utolsó 
találkozóján Ellen White feltette a kérdést: „Mi haszna annak, hogy itt 
egybegyűltünk, és miért kellett a prédikátoroknak ide jönniük, ha csak 
azért jöttek, hogy eltávolítsák Isten Lelkét a néptől?” „Ha a prédikátorok 
nem akarják elfogadni a világosságot, esélyt akarok adni a népnek; talán 
ők elfogadják�”32 Az elmondottakkal összhangban a következő hónapokban 
Ellen White, A�T� Jones, E�J� Waggoner és mások elvitték ezt az üzenetet a 
gyülekezetekbe szerte Amerikában�

1889 januárjában Ellen White A�T� Jones-szal és S�N� Haskell-lel 
együtt egy tíznapos összejövetelen vettek részt a Massachusetts állambeli 
South Lancaster egyik adventista iskolájában, ahol „megosztották a kereszt 
egyszerű történetét”� Később Ellen White leírta, ahogy „Isten dicsősége 
kiáradt azon az összejövetelen [���], de nemcsak néhányukra, hanem ez alka-
lommal tengeri hullámként ment végig az összejövetelen, és micsoda öröm 
alkalma volt az�”33 S�N� Haskell azt írta, hogy „a gyülekezetet Isten Lelke 
kiáradása jellemezte� [���] Sokakban ünnepélyes benyomás maradt, hogy ez 
csak néhány csepp volt abból, amit megtapasztalnak azok, akiknek szerepük 
van a végső munkában – a harmadik angyal üzenetének hangos kiáltásában, 
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amely megérleli a gabonát az aratásra�” Majd retorikusan megkérdezte: 
„Vajon igaz, hogy a Szentlélek kiáradása idejében vagyunk, amelynek ereje 
egyre növekszik és terjed, mígnem a harmadik angyal üzenetének hangos 
kiáltásává alakul?”34 Sok más találkozót is tartottak abban az évben, egészen 
az 1889-es Generál Konferenciáig, ahol Ellen White, Jones és Waggoner 
hasonló eredménnyel hirdették az üzenetet� Sok hívőnek új tapasztalatban 
volt része, miután meghallották és szívükbe fogadták a bemutatott üzene-
tet� Azonban sokan, köztük sok vezető testvér, továbbra is ellenezték az 
üzenetet és a hírnököket� A kansasi találkozókon Ellen White megfeddte 
azokat, akik továbbra is folytatták makacs ellenállásukat: „Nem gondoltok 
arra, hogy a mennyei Figyelő látja a hitetlenségeteket és az ellenkezésetekek? 
Nem gondoltok arra, hogy egy nap elétek kerülnek gúnyos szavaitok? Még 
Isten Lelke kiáradásával is megvetéssel bántatok, és a szentségtelen ítélete-
teket mondtátok Rá�”35

Az 1889-es konferencia más lelkületben kezdődött, mint az 1888-as 
Konferencia� Az összejövetelek első hétvégéjén sokan „bizonyságot tettek az 
elmúlt évben kapott áldásokról, az áldott világosságról, amelyet elfogadtak 
és értékeltek – a hit általi megigazulásról�” Ez arra késztette Ellen White-ot, 
hogy kijelentse: „Az Úr Lelke köztünk volt�”36 Azt mondta menyének, 
Mary White-nak, hogy addig „nem hallottak ellenkezést kifejező hangot”; 
úgy tűnt, hogy egység uralkodik� Mindazonáltal hozzátette, hogy „vannak 
olyanok, akiknek úgy tűnik, hogy ugyanaz a magatartásuk, mint Minnea-
polisban�37

Ám a konferencia végéig Ellen White figyelmeztette a jelenlévőket 
az előttük álló veszélyre a munka irányításáért gyors tempóban meghozott 
tervek miatt, azok vezetésével, akik még mindig ellenezték Isten üzenetét� 
Ellen White tudta, hogy egy munkát kell elvégezni, „különben sokan nem 
lesznek felkészülve arra, hogy befogadják a mennyből küldött angyal vilá-
gosságát, aki dicsőségével megvilágosítja az egész földet”� Felismerte, hogy 
nem lesznek készen „a késői eső idejére, az Úr dicsőségének elfogadására”, 
ha „titokban táplálják magukban a Minneapolisi Konferenciáról hozott ke-
serű gyökereket”� Odáig vitte a gondolatot, hogy azt mondta: „Baál, Baál” 
lesz a választás, amely a köztünk megjelenő „Isten iránti hűtlenségből” 
következik:

„Közülünk sokaknak vallása a hitehagyott Izrael vallása lesz, mert a 
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maguk útján szeretnek járni, és elhagyják az Úr útját� Az igaz vallást, a 
Biblia egyetlen vallását - amely a megbocsátást tanítja a keresztre feszített és 
feltámadt Megváltó érdemei által, amely az Isten Fia hitében való megiga-
zulást hirdeti - lenézik, ellene szólnak és kigúnyolják� Elítélik, mint olyan 
vallást, amely lelkesedéshez és fanatizmushoz vezet�”38
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Az 1889-es lelkipásztori értekezlet

A következő télen az 1889-1890-es Battle Creek-i lelkipásztori ér-
tekezleten Ellen White így foglalta össze az 1888-as és 1889-es Generál 
Konferencia eredményeit: „Tudom, hogy Krisztus egy áldást tartogat szá-
munkra� Már Minneapolisban akarta adni, és itt Battle Creekben a Generál 
Konferencia alatt [1889-ben]� De nincs elfogadva� Egyesek elfogadták a 
népnek szánt világosságot, és örültek neki� De viszont voltak olyanok, akik 
meghátráltak, és helyzetük arra ösztönzött másokat, hogy hitetlenkedve 
beszéljenek és hitetlenséget tápláljanak�”1

A vita az 1890-es lelkipásztori értekezlet idején is folytatódott, ahol 
ismét szóba került a szövetségek és a Galata levélben szereplő törvény témá-
ja� Két különleges értekezletet tartottak, amelyeken Ellen White, Jones és 
Waggoner magyarázatot adtak, melyek során igyekeztek megbékélést elérni 
és megoldani a vitát, amely Minneapolis előtt is létezett, és amely kételyeket 
szült még a bizonyságtételek iránt is� A találkozók csak bizonyos mértékig 
voltak sikeresek�2 Míg egyesek kezdték másként érteni a dolgokat, sokan 
folytatták szeszélyes útjukat� Ellen White így nyilatkozott az ott egybegyűl-
teknek az első találkozó végeredményeiről: „Tegnap a kápolnában készen 
állt ránk áradni Isten ereje� Egy rövid ideig úgy éreztem, hogy közvetlenül 
megtekinthetem a dicsőséget; de az ott lévő lelkület arra késztette, hogy 
visszavonuljon�”3 Néhány hónappal később Ellen White levelében írta le 
a második találkozó eredményét Uriah Smith-nek, a Review and Herald 
szerkesztőjének, aki egyben az üzenet egyik kulcsfontosságú ellenzője volt: 
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„[���] Szombaton megtartottuk a második összejövetelt a kiadó kápolnájá-
ban, és Isten Lelke hozzánk közeledett� Krisztus kopogott az ajtón, de nem 
találtatott hely Számára, az ajtót nem nyitották ki, és az Ő dicsőségének 
fénye, amely oly közel volt, vissza lett vonva�”4

Két hónappal a lelkipásztori értekezlet után a Review magazinban 
megjelent cikkben Ellen White továbbra is arra buzdította az embereket, 
hogy teljes mértékben szenteljék magukat Krisztusnak� Ideje volt választani 
Krisztus és Baál között, anélkül, hogy „haboznának, függjünk-e Krisztus 
igazságától vagy a saját igazságunktól”� Isten az „igazság és a megigazulás” 
üzenetét küldte, és mindenkit arra hívott, hogy „magasztalja fel Jézust”� 
Sokan azonban elutasították az üzenetet, és bírálták a hírnököket, Jones-t 
és Waggonert, és ha ezen nem fognak változtatni, akkor ijesztő eredmények 
következnek: 

„Isten hívta hírnökeit, hogy végezzék az Ő munkáját erre az időre� 
Egyesek hátat fordítottak Krisztus igazsága üzenetének, hogy kritizálják 
az embereket és tökéletlenségüket, mert nem olyan kedvességgel és kifi-
nomultsággal mondják az igazság üzenetét, mint amely kívánatos lenne� 
Ők túl buzgók, túl kitartóak, túl kategorikusan beszélnek, és az üzenet, 
amely gyógyulást, életet és vigasztalást hozhatna sok fáradt és megterhelt 
léleknek, bizonyos mértékben ki van zárva� […] Krisztus feljegyezte az 
összes kemény, büszke és megvető beszélgetést, amelyek szolgái ellen 
hangzottak el, mintha saját Maga ellen szólták volna� A harmadik angyal 
üzenetét nem fogják megérteni, a világosságot, amely megvilágítja a földet 
dicsőségével, hamis világosságnak fogják nevezni azok, akik nem hajlandók 
járni növekvő dicsőségében� Az elvégezhető munkát elvégezetlenül hagyják, 
akik hitetlenségük miatt elutasítják az igazságot� Arra buzdítom azokat, 
akik ellenzik az igazság világosságát, álljanak félre Isten népének útjából�”5*

Ellen White 1890 nyarán írt a Generál Konferencia elnökének, 
O�A� Olsennek, és megosztotta vele, amit Isten megmutatott neki az 
ország számos konferenciáján létező gonoszságokkal kapcsolatban� „Az 
ellenállás lelkülete, amely megnyilvánult, amikor Krisztus igazsága egyetlen 
reményünkként lett bemutatva, elszomorította Isten Lelkét” – jelentette 
ki Ellen White� Mélységesen elszomorította, hogy „azok, akiknek tisztán 
meg kellett volna fújniuk a kürtöt, [���] hogy felkészítsék a népet megállni 
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az Úr napján”, őrszemként álltak, hogy elzárják az utat� Sátán látta, hogy 
itt az ideje „cselekedni”, és azok, akiknek ki kellett volna állni az igazság 
világossága mellett, ellenálltak Isten üzenetének� Valóban, az A�T� Jones és 
E�J� Waggoner által közvetített üzenetet sokan tévesnek tartották, és így 
kiáltottak: „«Veszély, fanatizmus», amikor nem volt egyetlen eretnekség 
vagy fanatizmus sem�”6

Az 1890-1891-es lelkipásztori értekezlet jobb eredményeket hozott, 
mert néhányan elismerték hibáikat (bár ez sokaknál nem volt tartós)� Ellen 
White örült, hogy „a Szentírás e gondos kutatása idején” a résztvevők szíve 
„nem volt bezárva, hogy a nap sugarai ne hatoljanak be az elméjük sötét 
kamráiba, és a megszentelő erő ne tisztítsa meg és tökéletesítse a lelkük 
templomát�” Ellen White azt mondta, hogy az értekezleten a különleges 
tanulmányi időszakok alatt előfordult, hogy „a hallgatók részéről nem volt 
egyetlen kérdés sem, és a Vigasztaló, Isten Szentlelke végezte munkáját”� 
A diákok közül sokan szép tapasztalatokat mondtak el, és „elindultak dol-
gozni abban bízva, hogy a Szentlélek segítségével eredményeket érnek el�”7

E�J� Waggoner örült Ellen White-tal együtt 1891� január elején kije-
lentve, hogy „egészen más légkör uralta az összejöveteleket, mint az előző 
évi lelkipásztori értekezleteken�”8 

Azonban pont azon az éjszakán az Úr megmutatott Ellen White-nak 
„sok olyan dolgot, ami Battle Creek-ben történik, itt, a munka központjá-
ban, és amelyek ellentétesek az Isten szavában világosan kijelentett elvek-
kel”� Egy szövetség jött létre, amely akadályozta Isten tervét, és Ellen White 
kijelentette, hogy ezzel „megsértik Istent�”9 Így Sátán azon munkálkodott, 
hogy elpusztítsa azt, amit az Úr a Szentlélek megnyilvánulásaival meg akart 
valósítani�

Az értekezlet utolsó estéjén Ellen White „olyan dolgokról beszélt, 
melyek mély benyomást tettek elméjére”� Utalt egyesek félelmeire, akik 
nem vettek rész az értekezleten, miszerint „veszélyes lenne túl sokat beszélni 
a hit általi megigazulásról, és nem időzni eleget a törvényen”� Ellen White 
azonban kijelentette, hogy nem lát egyetlen „okot az aggodalomra”, és az 
ilyen félelmek alaptalanok� A Biblia, egyedül a Biblia volt az értekezlet 
kutatásának tárgya� Azonban azok közül, akik nem voltak jelen, sokaknak 
a vallása „rendkívül hideg” volt� Sokak szíve „még nem engedelmes, és nem 
olvadt meg�”10
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Az 1891-es Generál Konferencia

Ellen White ugyanezt a terhet viselte az 1891-es Generál Konferen-
cián is, melyet március 5-e és 24-e között tartottak� Battle Creek taber-
nákulumában nagyszámú közönség előtt Ellen White utalt a „növekedő 
világosságra”, melyet Isten számukra tartogat, és azokra a nagy áldásokra, 
amelyek „a világosság befogadásával együtt érkeznek”� Amikor azonban 
látta saját testvéreit „haragtól fellázadni Isten üzenete és a küldöttei ellen”, 
„hasonló jelenetekre gondolt Krisztus és a reformátorok életéből”� Sajnos, 
„amilyen fogadtatásban részesültek Isten szolgái a múltban, ugyanolyan 
fogadtatásban részesülnek napjainkban azok, akik által Isten küldi értékes 
fénysugarait� Napjainkban a nép vezetői ugyanazt az utat követik, mint a 
zsidók�” Párhuzamot vonva aközött, ahogyan bántak a zsidók Krisztussal, 
és az 1888-as üzenet, valamint az Isten által küldött hírnökök bánásmódja 
között, Ellen White a Szentlélek elleni bűnről beszélt és annak szomorú 
következményeiről, hogy a Lélek munkáját fanatizmusnak tekintik:

„Jézus azt mondta hallgatóinak, hogy minden bűn és istenkáromlás 
megbocsáttatik, ha tudatlanul követik el� Nagy vakságukban előfordul-
hatott, hogy sértő és gúnyolódó szavakat mondtak az Emberfia ellen, és 
mégsem lépték át az irgalmasság határát� De, amikor Isten ereje és Lelke 
megpihent küldöttein, akkor az emberek szent földön álltak� Figyelmen 
kívül hagyni Isten Lelkét, azzal vádolni, hogy munkája az ördög lelkülete, 
olyan helyzetbe hozza az embereket, ahol Istennek nincs már hatalma, hogy 
megérintse lelküket� Isten ereje már nem érintheti meg az ilyen gonoszt, 
hogy kijavítsa� 

A Battle Creek-iek közül néhányan biztosan eljutnak addig a pontig, 
ha nem változtatnak a cselekedeteiken� Olyan helyzetbe hozzák magukat, 
amelyben az Isten által elrendelt egyik eszköz sem lesz képes kijavítani őket� 
[���] Krisztus ellen szólni, munkáját sátáni cselekedeteknek tulajdonítani, a 
Lélek megnyilvánulásait fanatizmusnak nevezni, nem olyan bűnök, ame-
lyek önmagukban az elítélést vonnák maguk után, hanem a lelkület, amely 
ilyen kijelentésekre készteti az embereket, makacs és lázadó helyzetbe hozza 
őket, ahonnan már nem láthatják a lelki világosságot� Egyesek soha többé 
nem találják meg újra az utat, soha nem alázzák meg a szívüket a hibák be-
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ismerésével, hanem a zsidókhoz hasonlóan továbbra is olyan kijelentéseket 
tesznek, amelyek rossz irányba terelnek másokat�

[���] Napjainkban már hosszan ellenállnak az Isten trónjáról érkező vi-
lágosságnak, mintha egy megvetendő dolog lenne� Sötétségnek tekintették, 
és úgy beszéltek róla, mintha fanatizmus lenne, mintha valami veszélyes, 
kerülendő dolog lenne� Ily módon az emberek útmutatókká váltak, akik 
rossz irányba terelnek� Követték a zsidó nép példáját� [���] Ha mindazok, 
akik azt állítják, hogy hiszik a jelen igazságot, megnyitották volna szívüket, 
hogy befogadják az igazság üzenetét és lelkületét, amely Isten irgalma, 
igazságossága és szeretete, akkor nem gyűjtöttek volna maguk felett sűrű 
sötétséget, hogy ne tudják megkülönböztetni a világosságot� Nem nevezték 
volna fanatizmusnak és megtévesztésnek a Szentlélek munkáját�”11

A Generál Konferencia utolsó estéjén Ellen White újra elővette ezt a 
témát� Egyesek a „farizeusi előítélet és kritika lelkületét” nyilvánították ki, és 
amint ezt eltűrték, „a szent angyalok eltávoztak”� Ellen White megjegyezte, 
hogy „nagyrészt ugyanaz a lelkület volt bennük, mint Minneapolisban”� A 
tévedés, amely 1888-ban az elméjükben volt, 1891-ben is még mindig ott 
volt� Sokan még mindig „szkepticizmust és hitetlenséget tápláltak maguk-
ban”, és nem voltak hajlandók elfogadni Istennek a hírnökök által küldött 
üzenetét� Ellen White itt arra utalt, hogy kijelentésükre, mely szerint maga 
az üzenet fanatizmus volt:

„Nem volt semmi fanatizmus abban az újjáébredési munkában, amely 
itt tavaly télen zajlott� De elmondom, mit láttam látomásban� Láttam 
férfiakat, akik annyira felmagasztalták önmagukat, és akik olyan makacsok 
voltak, hogy a szívük sötétségbe burkolózott� Az egész világosságot, amelyet 
a menny irgalmasságból küldött, sötétségnek tartották�

[���] Ha elfogadták volna az Igazság Napjának ragyogó sugarait, akkor 
azok megvilágították volna a lélek templomát, és ez kiűzte volna onnan a 
kufárokat és a vevőket, a saját véleményük büszkeségét és a test kívánságát� 
De egyesek kritizálták és semmibe vették, sőt odáig aljasodtak, hogy nevet-
ségessé tették a hírnököket, akik által az Úr hatalmasan dolgozott�”12

Ilyen negatív attitűdök az 1888-as üzenettel kapcsolatban elterjedtek 
az egész egyházszervezetben� Ellen White-nak meg lettek mutatva azok 
a veszélyek, amelyek fenyegetik az egyházat, amiért „egy olyan szövetség 
alakult, amely Battle Creek-et Rómához hasonlóvá tenné”, és így hatással 
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lenne a világszéles munkára�13 Felelős beosztású férfiak, akik „nem jártak 
abban a világosságban”, amelyet Isten küldött, káros befolyásukkal „kataszt-
rófát hoztak az ügyre és gyalázatot az emberekre�”14

Tíz évvel később Ellen White visszatekintve az 1891-es Generál 
Konferenciára, megjegyezte, hogy „Isten Lelke és ereje eljött a mi 
összejövetelünkre, bizonyságot téve arról, hogy Isten készen áll dolgozni 
ezért a népért, ha a munka mezejére akarnak lépni”, azonban a testvérek 
csak „egyetértettek a világossággal�” Azok, akik az „intézményeinkkel állnak 
kapcsolatban, különösen a Review and Herald kiadóval és a Generál Kon-
ferenciával, a hitetlenség elemeit vezették be, ezért nem a kapott világosság 
szerint cselekedtek�” Ez olyan állapotot hozott létre, amely miatt Isten ereje 
többé nem nyilvánulhatott meg az Ő népe között�15

Ellen White felhívásai közepette, hogy fogadják el az 1888-as üzene-
tet, és vizsgálják felül a szervezeti változtatásokat, melyek szükségesek az 
1891-es Generál Konferencián, azt találták ki, hogy őt – a munkásaival 
és a fiával, W�C� White-tal együtt – Ausztráliába küldik�16 Évekkel később 
világossá tette, hogy az Amerikából való távozásuk nem Isten akarata volt� 
De a munka központjában lévő kemény erők nagyon akarták, hogy elmen-
jenek� Mint mindig, az Úr nem kényszerítette rájuk az Ő akaratát, hanem 
megengedte népének, hogy a saját útját válassza:

„Nem az Úr akarata volt az Amerikából való távozásunk� Nem tárta 
fel, hogy az Ő akarata volna, hogy elhagyjuk Battle Creek-et� Nem az Úr 
tervezte ezt, de hagyta, hogy mindannyian képzeletetek szerint cselekedje-
tek� Az Úr azt szerette volna, hogy ha William C� White, az anyja és segítői 
Amerikában maradnak� Szükség volt ránk a mű központjában, és ha lelki 
felfogásotok meg tudta volna ítélni a valós helyzetet, soha nem értettetek 
volna egyet a megtett cselekedetekkel� Az Úr azonban mindenki szívébe lát� 
Olyan hatalmas vágy létezett, hogy mi távozzunk onnét, hogy az Úr hagyta, 
hogy ez megtörténjen� Azok, akik elfáradtak a hirdetett bizonyságokban, 
azok nélkül hagyattak, akik hirdetik azokat� Battle Creek-ből való távozá-
sunk azért történt, hogy az emberek akaratukat követhessék a saját útjukon, 
amelyről úgy gondolták, hogy magasabb rendű az Úr útjánál�”17*

Ellen White távollétében nemcsak, hogy az 1888-as üzenettel szem-
beni ellenállás folytatódott a következő években sok kulcspozícióban lévő 
vezető között, hanem megnyilvánult a mennyből küldött tanácsai ellen is 
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az adventmozgalom szinte minden területével kapcsolatban� A mennyből 
küldött tanácsok ilyen mértékű figyelmen kívül hagyása azokhoz az óriási 
kihívásokhoz vezetett, amelyekkel az egyháznak szembe kellett néznie 
röviddel Ellen White Amerikába való 1901-es visszatérése után�

Az 1891-es Generál Konferencián azonban nem volt minden sötét� 
Ahogy az 1888-as és 1889-es konferenciákon is a Szentlélek Isten maradéka 
fölött lebegett, igyekezve megvilágosítani és megerősíteni őket a rájuk váró 
zavaros időkre, amely kész volt rájuk törni, és felkészíteni őket arra, hogy 
megosszák a világgal a hangos kiáltás üzenetét� Minden nap kora reggel 
5:30 és 6:30 között tartották meg a lelkésztalálkozókat� A Daily Bulletin 
szerint a résztvevők többsége „azzal az érzéssel távozott, hogy különleges 
áldást kaptak Istentől, és visszatérhetnek a saját munkaterületükre azzal a 
megbizonyosodással, hogy a jövőben a Szentléleknek még több ereje kíséri 
majd őket erőfeszítéseikben, mint a múltban”� Ezek a bizonyítékok azt 
mutatták, hogy Isten „várt arra, hogy gazdagon megáldhassa népét, hogy 
amint megfelelő kapcsolatba kerülnek Vele, isteni kegyelem zápora áradjon 
rájuk, hogy megjobbítsa szívüket és adjon hatalmat az evangélium igazsá-
gainak hirdetésére�”18 Isten valóban ki akarta árasztani a késői esőt, hogy 
megvilágosítsa és megerősítse népét�

Ellen White ugyanígy érzett, amikor három alkalom kivételével 
minden reggeli találkozón részt vett, ahol „nagy szabadsággal” szólhatott 
a lelkészekhez� Meggyőződéssel kijelentette, hogy az Úr közöttük volt, és 
„látták az Üdvösségét”� Valójában bevallotta, hogy ő még soha nem vett 
részt olyan összejövetelen, „ahol az Úr Lelke annyira megnyilvánult volna 
Igéjének tanulmányozásakor, mint azon az alkalmon”� Ezeknek az össze-
jöveteleknek „ünnepélyes jellegük volt� Mély megélés történt, hálákat és 
dicséreteket emeltek Istennek a különleges áldásaiért, melyekben részesültek 
az Ő Igéjének kutatása során�”19 Azok közül egyesek, akik tanulni jöttek, 
bevallották, hogy végre elhitték, hogy Krisztus valóban „megbocsátotta 
bűneiket”� Ellen White örömét fejezte ki, hogy bár „a tizenegyedik órában 
fedezték fel ezt”, még nem késő „a hibák kijavításához”� Ellen White min-
denkit figyelmeztetett, hogy „távolítsák el a keserűség gyökerének minden 
rostját”, mely „olyan sok szívbe lett beleültetve”, különösen a Minneapolisi 
Konferencián�20 Sor került más találkozókra is, olyan helyeken, ahol hallani 
akarták a jelenvaló igazságot� Mivel oly sokan részesültek áldásban a Generál 
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Konferenciát megelőző hónapokban tartott lelkipásztori iskolákon, a kon-
ferencia minden jelenlévőjét meghívták, hogy vegyenek részt minden nap 
egy tanulmányozási alkalmon, „hogy közülük minél többen részesülhesse-
nek egy ilyen iskola áldásaiban�”21 W�W� Prescott és E�J� Waggoner voltak a 
vezérszónokok, akik minden reggel 9 órakor tartottak előadásokat� Azon-
ban „mivel nagy volt az érdeklődés a Battle Creek-i gyülekezet, a főiskolai 
hallgatók, a szanatóriumok dolgozói és a Review szerkesztőség asszisztensei 
részéről”, az alkalmakat este 7 órára helyezték át, „hogy mindenki számára 
megfelelő legyen�”22 Az első héten W�W� Prescott előadássorozatot tartott 
„egy bibliai témáról, Isten ihletett Igéjéről”� A hangsúlyt arra helyezte, hogy 
„az ihletésnek nem lehetnek fokozatai� Mi Istentől származónak fogadjuk 
el az egész Igét�” Prescott így folytatta: „amint elfogadjuk, hogy a Szentírás 
egyik része ihletettebb a másiknál, akkor egy ember alkotta Bibliával fogunk 
rendelkezni, amely valójában nem képezi a jó vagy a rossz mércéjét�” Az 
ilyen téves nézet a Bibliáról „kétes hithez” vezet, és megfosztja az embereket 
„erejüknek forrásától�”23

Nyilvánvaló volt, hogy ezáltal Prescott többek között a Generál Kon-
ferencia egykori elnökének, G�I� Butlernek a téves tanításaira reagált, aki 
nemcsak, hogy cikksorozatot írt a Review-ba, amelyben bemutatta azt az el-
képzelést, miszerint a Szentírásnak csak egyes részei teljesen ihletettek,24 de 
ugyanezt a nézetet tanította a Battle Creek-i főiskolán is�25 Ugyanilyen tév-
hiteket alkalmaztak a prófétaság lelkére, Ellen White írásaira is, megfosztva 
őket az ihletés és tekintélyük teljességétől� Ellen White válaszul kijelentette, 
hogy „nem az Úr ihlette a Review-ban megjelent ihletéssel kapcsolatos 
cikkeket, és nem hagyta jóvá tanítását főiskolai fiataljaink előtt�”26 Isten 
- Ellen White által - Minneapolisba küldött tanácsának elutasítása részben 
ezeknek az elméleteknek volt köszönhető, amelyek „hatástalanná” tették a 
bizonyságokat�27

A hangos kiáltás kezdete

Prescott előadásait Waggoner tizenhat előadása követte a Római levél-
ről, és a Generál Konferencia végéig tartott� Témája a „hit általi megigazulás” 
volt, és az első nyolc fejezetre alapozott, „amelyeket egymás után tárgyalt”� 
W�A�   Colcord úgy érezte, hogy „ezt a bibliatanulmányozást minden jelenlé-
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vő nagyra értékelte, és ez a konferencia nagyon előnyös eleme volt�”28

A konferencia utolsó estéjén a Római levél záró előadásában Wag-
goner kijelentette, hogy „Krisztus igéjének ereje munkálja bennünk a 
megigazulást is� Krisztus keresztjének prédikálása életet és igazságot ad az 
embereknek� Krisztus keresztjének prédikálása figyelmezteti az embereket 
a pusztulásról� Megszabadít bennünket e világ csapdáitól, és szabad utat 
biztosít a kegyelemhez, amelyre támaszkodunk, és amely által örvendünk 
Isten dicsőségének reményében�” Ez volt a témája végig a tizenhat előadása 
során – Krisztust bemutatva az adventizmusra jellemző összes doktrínában: 

„Miközben hűségesek vagyunk a harmadik angyal üzenetéhez és 
minden tanhoz, amely megkülönböztet minket a világtól, legyünk hatá-
rozottak abban, hogy ne akarjunk másról tudni, csak Jézus Krisztusról, 
mégpedig mint megfeszítettről� Ez Isten ereje az üdvösségre� Az örökkévaló 
evangélium ez, amely felkészíti az embereket a most zajló ítéletre� És ó, ha 
az első angyal azt mondta: «Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget; 
mert eljött az ő ítéletének órája» (Jel 14:7), mennyivel inkább kellene most 
vinnünk ezt az üzenetet – az örökkévaló evangéliumot –, amikor ez az ítélet 
nemcsak a küszöbön van, hanem már majdnem véget is ért�

Hálát adok Istennek, hogy feltárja előttünk Igéjének igazságait, és 
megmutatta, hogy a harmadik angyal üzenete Jézus Krisztus, a mi Urunk 
teljes evangéliuma� Miért tudjunk többet Isten Igéjéről? Mert Isten Krisztust 
nyilatkoztatja ki nekünk és bennünk� Mindent, amit Krisztus hatalmáról 
tudunk, az Igéből tudjuk, és általa megtisztulunk a bűntől� Hitünk megra-
gadja Krisztust, és valósággá válik szívünkben és életünkben�

Amikor erős hitünk van abban, hogy Krisztus bennünk marad, akkor 
hatalommal munkálkodhatunk másokért, és csatlakozhatunk a három 
mennyei angyal hangjához, utána az üzenet hangos kiáltással halad előre� Az 
ok, amiért nem lett hirdetve eddig hangos szóval, az volt, hogy nem értettük 
a maga teljességében� A múltban sokunknak nem volt meg az üzenetnek ez 
a magja, ami szintén Krisztus� Amikor bírjuk Krisztust, akkor mindennel 
bírunk, és megismerjük a Benne lévő erőt� Akkor engedelmeskedünk Neki, 
és Hatalma velünk marad, az Ige pedig, amit hirdetünk, hatalmasan fog 
terjedni, és itt lesz a harmadik angyal üzenetének hangos kiáltása� Örülök 
ma este abban a hitben, hogy a hangos kiáltás most kezdődik�”29

Waggoner elmagyarázta, hogy az üzenet valódi jelentése: „Krisztus 
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a minden”, és ezt az üzenetet abban a modern mantrában torzították el: 
„Jézus� Minden!”30* Úgy vélte, hogy az adventista egyház, tele tagokkal, 
akik örülnek és megtapasztalják a hit általi megigazulás üzenetét, egy fel-
világosult és felhatalmazott egyház lesz, amely képes hangos kiáltás által 
ugyanazt az üzenetet közvetíteni a világnak� Ez csak a késői eső kiáradása 
által valósul meg, ami főként a korai eső megtapasztalásának felhalmozott 
eredménye�31 1891 márciusában Waggoner örülhetett annak a hitnek, hogy 
abban az időben kezdődött a hangos kiáltás�

Waggoner által bemutatott evangélium erős üzenete nem korlátozó-
dott csak a Battle Creek-iekre, hanem a General Conference Daily Bulletin 
oldalain keresztül az egész világon elterjedt� A�G� Daniells később azt 
vallotta, hogy „az 1891-es konferencián a pásztorok, akik ezt az üzenetet 
prédikálták, olyan megindító prédikációkat tartottak”, hogy a „tabernáku-
lumban tartott összejöveteleik erős rezdülései az egész világon érezhetőek 
voltak”� Ausztráliában érezték az üzenet erejét, és amikor megkapták a 
Bulletin-t, és el kezdték olvasni, „megindult a szívük”� Daniells emlékezett 
arra, hogy látta a testvéreket „ülni és olvasni ezeket az üzeneteket, miközben 
könnyek folytak le az arcukon”, látta őket, hogy „az üzenetben rejlő erő a 
lehető legteljesebb módon rázta meg őket, még akkor is, ha csak a Bulle-
tin-ben volt kinyomtatva”� De nem csak a kollégái tapasztaltak változásokat 
az életükben – maga Daniells is igazán áldásban részesült:

„Én magam éreztem� Még mielőtt a Bulletin megérkezett volna, 
Róma 9� fejezete vonzotta az elmémet� «Mit mondjunk tehát? Azt, hogy 
a pogányok, akik nem törekedtek az igazságra, elnyerték az igazságot, 
mégpedig a hitből való igazságot; Izráel viszont, amely törekedett az igazság 
törvényére, nem jutott el erre a törvény alapján� Miért? Azért, mert nem 
hitből keresték, hanem cselekedetek útján akarták elérni»� Ez a bibliarész 
nap mint nap az első Bulletin megérkezése előtt ott motoszkált az elmém-
ben� Mindig ez járt a fejemben, és amikor a Bulletin-ben megérkeztek az 
első részek, milyen csodálatosan fogadtuk az üzenetet! Testvéreink kora 
reggel, jóval a hajnal előtt szoktak felkelni, és tanulmányozták azokat az 
előadásokat és bibliatanulmányozásokat� Bár korábban ez az üzenet nem 
keltette fel a figyelmüket, ahogy haladtak a Bulletin olvasásával, letérdeltek, 
és megtalálták a megigazulást, amely hit által szerezhető meg�”32

1891 júniusában W�W� Stebbins arra buzdította az olvasókat, hogy fi-
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zessenek elő a Review című magazinra és „a lehető legtöbb kiadványunkra”, 
és „szünet nélkül” imádkozzanak, kortyolgassák „a késői esőt”, és segítsenek 
„a harmadik angyal üzenetének hangos kiáltása növekedésében és a világ 
körüli menetelésében�” Arra is bátorította a testvéreket, hogy vegyenek részt 
a közelgő táborokon és értekezleteken, mert - így mondta: „Minden okunk 
megvan azt hinni, hogy a közeljövőben egyes általános összejövetelünkön, 
«amikor mindannyian együtt leszünk egy helyen», a késői eső nagy mér-
tékben ránk fog áradni� Valóban, kétségtelenül már «egy hang hallatszott a 
mennyből», a nagy újjáébredés örömteli hírnökének hangja�” Tudta, hogy 
ezek az összejövetelek azok a helyek, ahol az egyház tagjai „többet és egyre 
többet ragadhatnak meg az üzenet lelkületéből�”33

De nem csak az Egyesült Államokban volt nyilvánvaló, hogy Isten 
ereje munkálkodik� Amikor P�T� Magan látta, hogy az oroszországi kereszté-
nyek pont abban az időben szakítanak az ortodox egyház hagyományaival, 
nagyobb világosságot keresve a Szentírásban, tudta, hogy ez csak Isten 
ereje által lehetséges, aki megerősítette őket, hogy ilyen merész lépéseket 
tegyenek� „Minden bizonnyal – mondta ő – az evangélium munkájának 
befejezése a «hangos kiáltással» kezdődik, és rövidre lesz metszve az igaz-
ságban�”34

S� McCullagh, Új-Zéland egyik legimpozánsabb összejövetelén azt 
írta: „úgy tűnik, kezdünk pár cseppet kapni a késői esőből”� És „miért ne 
kapnánk most nagy áldásokat? – kérdezte� - Kapni fogunk, ha odamegyünk, 
ahová Jézus hív minket�”35 Azon a nyáron szerte az Egyesült Államokban 
néhány tábori összejövetelt az adventisták között valaha tartott „legnagyobb 
összejövetelnek” nevezték� Az augusztus végén tartott ohiói táboron J�N� 
Loughborough, egy adventista úttörő „grafikus képeket vázolt fel a korai 
időkről és Isten erejéről, amely jelen volt az első üzenet hirdetésekor”� A�T� 
Jones és W�W� Prescott előadásokat tartottak az összejöveteleken, és „a hit 
általi megigazulás témája volt a találkozó központi témája”�

U�A� Smith kijelentette, hogy „soha nem láttak még olyan tábort, 
amely ennyire át volt itatva és áthatva az Isten iránti dicséret érzésétől� Ez 
volt minden vallomás és minden szív gondolata a kora reggeli összejövete-
leken, a családi oltároknál és minden más szociális jellegű összejövetelen�”36 
Loughborough, aki részt vett a millerita mozgalom éjféli kiáltásában, azt 
vallotta, hogy „az ohiói táboron tapasztalt megnyilvánulás hasonlított 
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leginkább a Szentlélek pünkösdi kiáradásához, abból, amit én láttam 1844 
óta� Dicsőség az Ő szent nevének! Amint ezek a kedves emberek felálltak, 
válaszolva Isten hívására, hogy átadják magukat Neki, Ő valóban nagyon 
közel jött hozzájuk�”37

Még el sem telt az 1891-es év, amikor Ellen White kijelentette, hogy 
elkezdődött a hangos kiáltás� Szeptember elején a Michigan állambeli 
Lansingi táboron prédikálva mondta: „A harmadik angyal üzenete hangos 
kiáltásban fejlődik ki, és nem kell szabadnak éreznetek magatokat elha-
nyagolni a jelenvaló kötelességeteket, és mégis magatokban táplálnotok azt 
a gondolatot, hogy a jövőben nagy áldásban lesz részetek� [���]” „Ma kell, 
hogy tiszta edényetek legyen, elkészítve a menny harmatára, készen állva a 
késői esőre” – figyelmeztetett Ellen White�38

O�A� Olsen érezte, hogy az Úr adott Ellen White-nak „nagy szó-
lásszabadságot és hatalmat arra, hogy az emberekhez szóljon”� Valójában 
nem emlékezett arra, hogy „hallotta volna beszélni olyan nagy erővel, 
világossággal és Istentől kapott hatalommal, mint most”� E�J� Waggoner 
és mások is emberekért dolgoztak, és „sokan, akik kételkedéssel érkeztek az 
összejövetelekre, Isten szeretetének örvendezve távoztak”� Olsen azonban 
megjegyezte, hogy „nem volt tapasztalható túlfűtött lelkesedés, hanem 
minden szív mélyen meg volt indítva, és Isten jelenlétének kifejezett érzése 
volt tapasztalható�”39

A michigani adventisták biztatva lettek, hogy vegyenek részt a téli 
hónapokban tartott összejöveteleken, ahol fontos, „a jelenvaló időnek meg-
felelő” utasítások lettek bemutatva� Az akkori világeseményekre tekintettel 
J�O� Corliss kijelentette, hogy akkoriban „gyors ütemben lettek vezetve arra 
az időre, amikor várható volt a késői eső, és nem lett volna meglepő, ha az 
esőcseppek érezhetők lettek volna ezeken a találkozókon�”40 J�F� Ballenger 
hasonló gondolatokat fogalmazott meg 1891 novemberében, kijelentve, 
hogy úgy tűnt, a késői eső cseppjei „már hullani látszanak”, és imádkozott 
azért, hogy „az Úr növelje hitünket”�41
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„A világosság most ragyog”

Nem sokkal azután, hogy 1892 elején Ellen White Ausztráliába 
érkezett, az egyik leglelkesebb levelet küldte S�N� Haskellnek, amit addig 
írt a hit általi megigazulás értékes üzenetének jelentőségéről, amelyet az Úr 
küldött népének� Miután figyelembe vette mindazt, ami a világban és az 
egyházban történik, ami az utolsó napok eseményeinek csúcspontját jelez-
te, kifejezte vágyát, hogy a Jelenések könyve 18� fejezetéből akkor ragyogó 
világosságtól megvilágosodott és megerősödött népet lásson:

„Szívem sóvárog, hogy Isten népe felébredjen, és lássa, hogy a testvéri 
szeretet hiánya megakadályozta a munkát épp ebben az országban� Az irigy-
ség, a féltékenység és az önfelmagasztalás kiűzik Jézust a szívből� [���] Sze-
retném, hogy ők megértsék, hogy próbaidőben vannak� Isten megpróbálja 
őket, hogy lássa, vajon az Ő mennyei családja tagjaivá válhatnak-e� [���]   
Mit mondhatnék még? A szívem csordultig van� Csak azok alkalmasak erre 
a munkára, akik át vannak itatva Isten Szentlelkével� A világosság eljött; a 
világosság, amely az egész földet megvilágítja égő sugaraival, Isten trónjáról 
ragyogott� Elmulasztjuk felismerni a rendelkezésünkre álló kiváltságokat? 
Haladjunk tovább gyengeségünkben? Járjunk a saját parazsaink által keltett 
szikrák pislákolásában? Isten azt akarja, hogy ezek a kiváltságok és lehető-
ségek különleges munkát végezzenek értünk� Világosságban fogunk járni? 
Hagyni fogjuk, hogy ez a világosság mások útját is megvilágítsa? Meddig 
fogunk még csalódást okozni Jézusnak a hideg, félszívű és szeretet nélküli 
életünkkel? El kell mozdítani a gyertyatartót a helyéről? Krisztus azt mond-
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ja, hogy ez így lesz, «ha nem térünk meg és nem az előbbi cselekedeteket 
cselekedjük» [���]

Ó, győzzön meg minket az Úr, és térítse meg lelkünket, hogy a most 
ragyogó világosság ne vétessen el tőlünk, mert nem járunk benne, és nem 
vezetünk másokat ki a sötétségből� Erős érzések próbálnak meg Isten népé-
nek ezen zsibbadtsága és könnyelműsége miatt� Imádkozom értük, hogy ne 
nyugodjanak meg, amíg lelküket nem világosítják meg az Igazság Napjának 
fényes sugarai� Azok, akik nem használják a világosságot, amellyel bírnak, 
nemhogy nem kapnak nagyobbat, hanem elvesztik azt a világosságot is, 
amely most ragyog rájuk� A kiváltságok őket is az egekig emelték, akár 
Kapernaumot� Ha nem reagálnak a kapott világosságra, akkor a sötétben 
maradnak, és nem fogják tudni, hol botlottak meg�

Mondom neked, hogy Isten megpróbál most minket, éppen most� 
Az egész föld megvilágosodik Isten dicsőségétől� A világosság most ragyog, 
és milyen nehéz a büszke szíveknek elfogadniuk Jézust személyes Meg-
váltójuknak! Milyen nehéz elhagyni a legalista vallás útját! Milyen nehéz 
elfogadni Krisztus ingyenes és értékes ajándékát!

Azok, akik nem fogadták el ezt az áldozatot, semmit sem fognak 
érteni a világosságból, amely dicsőségével betölti az egész földet� Minden 
szív most keresse az Urat� Az énünk legyen keresztre feszítve, mert gazdag és 
nagy áldások várnak mindazokra, aki megőrzik lelkük megtérését� Ezekkel 
tud Jézus együtt élni�”1*

Ellen White ebben a levélben nem kevesebb, mint hétszer fogalmazott 
jelen időben, jelezve, hogy a Jelenések 18� fejezetében leírt hangos kiáltás 
üzenete már elkezdődött, és ez csak a Szentlélek mennyei adománya által 
volt lehetséges� Ellen White néhány héttel később S�N� Haskellnek írva 
ugyanezt a témát folytatta:

„Vajon felkel az egyház, és felölti gyönyörű ruháját - Krisztus igazsá-
gát? Hamarosan látszódni fognak azok, akik becses edények� «Ezek után 
egy másik angyalt láttam leszállni a mennyből, akinek nagy hatalma volt, 
és dicsősége beragyogta a földet [���]» (Jel 18:1-2) «És feltámad nektek, akik 
félitek az én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai 
alatt, és kimentek és ugrándoztok, mint a hizlalt tulkok�» (Mal 4:2) Nyil-
vánvalóan itt azokról van szó, akik becses edények lesznek, mert ők kapják 
meg a késői esőt� Minden lélek, aki a most utunkra ragyogó világosságban 
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a bűnben folytatja életét, meg lesz vakítva, és elfogadja a Sátántól származó 
csalásokat� Mi most a föld történelmének végéhez közeledünk� [���]

Azok, akik nem fogadták el ezt az áldozatot, semmit sem fognak 
érteni a világosságból, amely dicsőségével betölti az egész földet� Minden 
szív most keresse az Urat� Az énünk legyen keresztre feszítve, mert gazdag és 
nagy áldások várnak mindazokra, akik megőrzik lelkük megtérését� Ezekkel 
tud Jézus együtt élni� A Szentléleknek az egyházra való kiáradását a jövőben 
várják� De az egyház abban a kiváltságban részesülhet, hogy most kapja 
meg� Kérjétek Őt, imádkozzatok Érte és higgyetek! Bírnunk kell Vele, az ég 
pedig arra vár, hogy kiáraszthassa ránk�”2

Ellen White figyelmeztetése nyomán – hogy ezeket a gondolatokat 
azért osztotta meg vele, hogy „bemutassa másoknak”3 – Haskell írt egy 
hatrészes sorozatot a Review magazin számára, „Watchman, What of the 
Night?” címmel� [Őrálló, mennyi van még az éjszakából?] Ezekben a 
cikkekben Haskell számos idézetet írt az Ellen White-tól kapott legutóbbi 
levelekből, amelyek felhívták az olvasók figyelmét a világban zajló esemé-
nyekre, a mennyei világosság és Isten Lelke kiáradásának bizonyítékaira, 
valamint a hangos kiáltás kezdetére�

Első cikkében Haskell három olyan eseményt foglalt össze, amelyek 
közvetlenül kapcsolódnak Krisztus eljöveteléhez, amelyekre a hetednapi 
adventisták több mint negyven éve vártak� Az első - „az igazság elterjedése 
bizonyságul a föld minden nemzete számára”� A második esemény – „a 
harmadik angyal üzenetének hangos kiáltása [���], aki különleges erővel 
ruházza fel Isten Igéjét”, amely beteljesíti a Jelenések 18:1 versének prófé-
ciáját� Harmadik esemény: „eljön az idő, amikor elkezdődik az üldözés” az 
Egyesült Államokban, mert a parancsolatok őrzői „nem imádják a fenevadat 
vagy annak képét”� Haskell ezután feltette a kérdést: „Mutat valamilyen jel 
arra, hogy ezek az események most történnek?”4 Erre a kérdésre a következő 
néhány héten megjelent cikkeiben válaszolt�

A második cikkben Haskell a harmadik angyal üzenetének terjedéséről 
írt, főleg publikációk és könyvárusítás útján�5 A harmadik cikkben Haskell a 
második ponttal foglalkozott, amely a hangos kiáltást és a késői esőt foglalta 
magában� Rámutatott arra, hogy a Jel 18:1 verse „egy különleges erőre és vi-
lágosságra utal, amely kísérni fogja ennek a hirdetését a befejező munkában� 
És ahogy ez a világosság kiárad az emberekre, az üzenet prédikálása sikeres 
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lesz, így a befejező munkája rövid időn belül megvalósul�” De ahelyett, 
hogy „az égből hirtelen nagy zúgásként és sebesen zúgó szél zendüléseként 
támadjon, mint pünkösd napján, vagy Isten gondviselésének valamilyen 
különleges, csodás beavatkozásai által jelennének meg”, férfiaknak és 
nőknek kötelességük volt „tapasztalatot szerezni Isten dolgaiban, mely 
alkalmassá teszi őket a Szentlélek kiáradásának elfogadására�” Ahogyan a 
tanítványokat fel kellett világosítani a „munka természetével” kapcsolatban 
és szívüket „olyan állapotban kellett tartaniuk, hogy befogadhassák Isten 
Lelkét”, ugyanez volt a helyzet a maradék egyházzal is� Haskell rámutatott, 
hogy az egyháznak bemutatott aktuális üzenet arra az időre éppen ezt a 
munkát hivatott elvégezni, és a közelmúltban Ellen White-tól kapott levelek 
alapján, amelyekből nagy mértékben idézett, ez a hangos kiáltás kezdetét és 
a késői eső idejét jelezte:

„Az első szükséges lépés a nép felkészítésében, Isten Lelke kiáradásá-
nak elfogadásában az, hogy tudatosítsuk magunkkal, hogy Krisztus a mi 
személyes Megváltónk, alkalmazzuk magunkra ígéreteit, és ismerjük fel, 
hogy az ihletett bizonyságtételek személyesen nekünk szólnak� Így azzal, 
hogy személyesen magunkra alkalmazzuk Isten ígéreteit, Krisztust hozzuk 
a szívünkbe, ami lehetővé teszi, hogy részt vegyünk a befejező munkában� 
Következésképpen, amikor figyelmünk különösen a munka ezen szakaszára 
irányul, és személyünkre vonatkoztatjuk az ígéretek beteljesülését, akkor ez 
valóban a harmadik angyal üzenetének, a hangos kiáltásnak a kezdete� Egy 
friss bizonyságtételében White testvérnő azt írta:

«Mit mondhatnék még? A szívem csordultig van� Csak azok alkalma-
sak erre a munkára, akik át vannak itatva Isten Szentlelkével� A világosság 
eljött; a világosság, amely az egész földet megvilágítja égő sugaraival, Isten 
trónjáról ragyogott� [���] Mondom neked, hogy Isten megpróbál most 
minket, éppen most� Az egész föld megvilágosodik Isten dicsőségétől� A 
világosság most ragyog, és milyen nehéz a büszke szíveknek elfogadniuk 
Jézust személyes Megváltójuknak! Milyen nehéz elhagyni a legalista vallás 
útját! Milyen nehéz elfogadni Krisztus ingyenes és értékes ajándékát! [���]»6

Nyilvánvaló tehát, hogy csak azok, akik szívükben megtapasztalják 
a Megváltónak ilyen eljövetelét, lesznek képesek elfogadni és részt venni 
a közeljövőben elhangzó hangos kiáltásban� Ez valóban a kezdet, és nem 
épp most történik? Nem irányult a figyelmünk kifejezetten a munka ezen 
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aspektusára? Ez nem csökkenti az elmúlt ötven évben hirdetett igazság 
egyetlen más pontjának jelentőségét sem, de olyan élő tapasztalatot és 
vitalitást ad az embernek az igazságban, amelyet korábban még sokan nem 
tapasztaltak meg� Tapasztalatunk túlságosan törvényes és formális lett� 
Általában túl sok volt benne a farizeusi lelkület és túl kevés Krisztus szelíd 
és finom lelkületéből� Az önigazulás túlságosan hangsúlyos volt� Befejezésül 
tehát mondhatjuk, hogy még így sem hiányoznak annak bizonyítékai, hogy 
elérkeztünk a harmadik angyal üzenetének, a hangos kiáltásának kezdeté-
hez� Nincs semmi limit a befejező munka idejére nézve? Nem olvastuk, 
hogy a munka rövidre lesz metszve az igazságban? [���] Ki ne venné észre, 
hogy éppen ebben a figyelemirányításban Krisztusra, mint személyes 
Megváltóra, aki most osztja az üdvösséget, hallható a «szederfák teteje felől 
menetelés zaja»? (2Sám 5:24) Ha ez így van, akkor nem kellene «kérnünk 
esőt az Úrtól a késői eső idején»? Ha ezt tesszük, Ő megígérte, hogy «szerez 
ragyogó felhőket és ad záporesőt és mezei növényt minden embernek�» (Zak 
10:1 – KJV)� Nemde elérkezett ennek az ideje? Mi hisszük, hogy valóban 
elérkezett�”7

Haskell folytatta cikksorozatát, belefoglalva azt, hogy Amerika visz-
szatér Róma üldözési módszereihez, képet formálva ezáltal a fenevadnak,8 
és egy áttekintést a harmadik angyal üzenetének az adventizmus történe-
tében�9 Sorozata a harmadik angyal üzenetének összefoglalásával zárult, 
megmutatva, hogy a világ a második eljövetel küszöbén áll� Meggyőződéssel 
jelentette ki, hogy „Isten hatalmas angyala leszállt a mennyből, és világos-
sága el kezdte világítani az egész földet Isten dicsőségével”� Ilyen hihetetlen 
igazságokkal az elméjében Haskell kijelentette, hogy „most van itt az ideje, 
hogy az őrálló felemelje figyelmeztető hangját, tisztán megfújja a kürtöt, 
hogy a nép felkészülhessen a végső konfliktusra�”10

Az újjáébredési táborok

Ilyen ünnepélyes gondolatok eljutására a nyári táborokban és konfe-
renciákban nem volt lehetőség� Az 1892-es táborban szerzett tapasztalata-
ikról írva sok gyülekezeti vezető és egyháztag fejezte ki háláját az áldásokért, 
amelyeket Isten rájuk árasztott� O�A� Olsen, W�W� Prescott, A�T� Jones és 
mások örültek annak, amit az akkori táborokban láttak: „Egyértelmű bizo-
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nyítékot látunk arra, hogy az üzenet növekszik� Miközben örülünk látni, 
mit tesz Isten gyermekei között, biztosak vagyunk, hogy a mi kiváltságunk 
részesülni továbbra is az isteni kegyelem még bőségesebb kiáradásában�”11

A Kansas állambeli Wichitában tartott augusztusi tábor után O�S� 
Ferren kijelentette, hogy „Isten ereje megnyilvánult”, és „majdnem az egész 
gyülekezet örvendezett, hogy Isten annyira szerette a világot, hogy egyszü-
lött Fiát adta”� A tábor utáni dicsérő összejövetelek arra a következtetésre 
vezették, hogy valóban „a késői eső cseppjei hulltak ránk�”12

O�J� Mason dicsérte Istent a szeptemberi, Illinois déli részén tartott 
tábor után� Miközben örültek J�N� Loughborough és A�T� Jones prédikáci-
óinak, „sokan, akik kételkedtek és csüggedtek voltak, Isten ígéreteibe kezd-
tek kapaszkodni, és felismerni, hogy el vannak fogadva a Szerelmesben�” 
A tábor után tizenheten keresztelkedtek meg, ami a következő kijelentésre 
késztette Masont: „Hála Istennek ezekért a «késői eső» cseppekért, aminek 
örülünk, és várjuk a még bőségesebb esőt, amint hitünk még jobban ka-
paszkodik az Ő ígéreteiben�”13

A Michigan állambeli Lansingben tartott tábor „olyan volt, amilyet 
még soha nem láttak a hetednapi adventisták”� Nemcsak azért, mert ez 
volt a legnagyobb összejövetel, és itt tartották a legtöbb tábort, „hanem sok 
más tekintetben is”� J�N� Loughborough így írta le: „Az Úr hatalmas ereje 
nagyobb mértékben volt jelen, mint valaha láttam, amióta részt vettem 
az 1843/44-es adventista összejöveteleken�” Valóban „úgy érezték, hogy 
«a felüdülés ideje» kezd «jönni az Úr színétől»”, és a „késői eső néhány 
cseppjében is részesültek”14 Egyesek „a tapasztaltabbak közül, mint például 
Gurney testvér, Whipple testvér és mások azt mondták, hogy ez a tábor 
jobban hasonlított az 1844-hez, mint azóta, ami bármi mást láttak�”15

Mrs� Peebles költőien így jellemezte tapasztalatait, melyeket ugyanab-
ban a táborban szerzett: „Csodálkozva nézünk körül, örömmel látjuk, hogy 
mások arcáról ugyanaz az öröm ragyog, mint amit szívünkben érzünk, és 
kérdezzük: Vajon mi ez? Talán a késői eső néhány cseppje, az újjáéledés 
előíze, amely hamarosan eljön az Úr orcájától? Azon tűnődünk, hogy volt-e 
ilyen összejövetel pünkösd óta egészen mostanáig, és azon gondolkodunk, 
mit tartogat számunkra még Isten�”16 Mi történt, hogy ilyen leírások 
születtek a tábor résztvevőitől? M�E� Kellogg ad néhány támpontot� O�A� 
Olsen, A�T� Jones, W�W� Prescott, J�O� Corliss és mások prédikációi „nem 
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azért hangzottak el, hogy fülüket csiklandozzák vagy azért, hogy önmaguk 
tűnjenek ki, hanem azért, hogy magasztalják az emberek előtt Jézus 
Krisztust, és hirdessék az Ő evangéliumát, amely «Isten ereje minden hívő 
üdvösségére»�” A prófécia gyors beteljesülése és a kötelesség, tekintettel „az 
idő ünnepélyességére, hűségesen mutatták be�” De másvalami volt, ami 
segítette őket tapasztalataik előrehaladásában� „Miközben ez volt a helyzet 
az összejövetelek során, különösen szombaton, mélyen megvizsgálták a 
szívüket� A találkozó délelőtt fél tíztől öt és fél óráig tartott, szünet nélkül� 
Az idő első részét Olsen testvér előadásának szentelték� Utána megkérték 
azokat, akik újra Istennek akarták szentelni magukat, hogy jöjjenek előre� 
Több százan válaszoltak a felhívásra� Lelkészek és tagok együtt jöttek előre� 
Bűnvallomások hangzottak el, az alázatos bűnbánat és a szent öröm könnyei 
keveredtek össze�”17

O�A� Olsen a következőképpen jellemezte a szombati összejövetelt: 
„Amikor a bűnösök lehetőséget kaptak - azok, akik újra bűnbe estek, és 
azok, akik újra Istennek akarták odaszentelni magukat – előre jönni az első 
sorokba, mintegy hatszázan voltak� Isten ereje a gyülekezeten nyugodott 
meg� Rendkívüli vallomások hangzottak el� Úgy tűnt, a késői eső néhány 
cseppje hullt ezen az összejövetelen�”18 Olsen azt mondta, hogy még soha 
nem vett részt „ilyen összejövetelen, ahol Isten ereje ennyire egyértelműen 
nyilvánult volna meg, és ennek ellenére – jelentette ki ő - semmi eksztázis 
nem volt tapasztalható�” Azok között, akik előre jöttek azon a „felejthetet-
len” összejövetelen, volt „néhány lelkész” is�19

Az egyik legprominensebb pásztor, aki előre jött akkor és bűnvallást 
tett, H� Miller volt, aki figyelemre méltó szerepet játszott a minneapolisi 
összejövetelek utáni nézeteltérésekben és szkepticizmusban� Olsen leírta 
Ellen White-nak a történteket: „Eleinte keveset beszélt, bevallott néhány 
dolgot, és nagyon összetört� De nyilvánvaló volt, hogy nem jutott el a dolog 
lényegéhez� Ennek persze örültünk� Helyet foglalt, de csak egy pillanatig 
ült, amíg újra fel nem állt, és azt mondta, hogy nem érzi magát szabadnak� 
Ezután felemelte a bizonyságtételeket, amelyeket küldtél neki [���], és elfo-
gadta őket�”20 Ellen White három évvel korábban két bizonyságtételt kül-
dött Millernek, szembesítve őt a minneapolisi mennyből küldött világosság 
elutasításával, kijelentve, hogy ha Krisztus idejében élt volna, a farizeussága 
miatt csatlakozott volna azokhoz, akik elutasították Őt�21 Azt mondta neki, 
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hogy „azok, akik elfogadják az üzenetet, figyelembe veszik a Laodiceához 
intézett igaz Tanú tanácsát”�22 Most Miller testvér mindent elismert�

De ezzel még nem ért véget a bűnvallása� Miller közel háromezer 
ember - adventisták és látogatók - előtt megfordult, és „beszélt Jones 
testvérhez, elismerve a múltban iránta táplált érzéseiről� Nagyon össze 
volt törve� Azt mondta, hogy Miller legnagyobb problémája maga Miller 
volt� Isten kegyelme által kihozza Millert, és beengedi Krisztust�” Erről a 
vallomásról Olsen azt mondta: „Csodálatos hatással volt a gyülekezetre [���] 
Mindannyian örültünk ezt hallani� Be kell vallanom, hogy Millert még 
soha nem láttam ennyire összetörve [���] De White testvérnő, Isten Lelke 
munkálkodik, és nagy az Úr hatalma�”23

O�A� Olsen továbbá azt is leírta Ellen White-nak, hogy A�T� Jones 
mindkét vasárnap kétszer beszélt, „bemutatva az aktuális helyzetet és fejle-
ményeket”� Nem tudta másként leírni, csak azt mondta, hogy „Isten ereje 
volt rajta� Hatalommal beszélt, nem úgy, mint az írástudók�” Az október 
2-ai, vasárnap esti záróösszejövetelen közel kétezer ember vett részt� Olsen 
azt mondta, „soha nem vett részt még ilyen összejövetelen, és soha nem 
látta Isten hatalmának ilyen megnyilvánulását”� Azonban ismét kijelentette, 
hogy „nem volt semmi eksztázis�”24 A záró találkozó a korábbiakhoz hason-
lóan azzal zárult, hogy a résztvevők megosztották Isten dicsőítéséről szóló 
személyes tapasztalataikat� Az összejövetelen „egyszerűen tömegesen álltak 
fel minden oldalról, és az emberek el kezdtek beszélni”� Olsen arra kérte 
a jelenlévő lelkészeket, hogy menjenek az egybegyűltek közé, és „vegyék 
át a bizonyságtételeket, és így is tettek, az eredmény pedig az lett, hogy 
valószínűleg tizenöt-húsz ember beszélt egyszerre� És bár kavarodásnak tűn-
hetett, mégsem volt semmi zűrzavar, hanem a dicséret lelkülete mindenhol 
egy hangként hallatszott a sátorban�”25

M�E� Kellogg szemtanúként a következőképpen osztotta meg, amit 
látott: „A vasárnap esti prédikáció után tartott búcsúösszejövetel más volt, 
mint amit valaha addig láttunk� A nagy sátor megtelt    testvérekkel, és szinte 
mindannyian tele voltunk Isten iránti dicsérettel� A lelkészek szétszóródtak 
az egybegyűltek között, és a beszéd mintegy másfél órán keresztül folyama-
tosan tartott, sokan álltak, egyszerre beszéltek, az egyetlen megszakítást egy 
szent ének szövege jelentette, amely egy pillanatra egyesítette a hangunkat 
és a szívünket� Jó volt ott lenni, és Loughborough testvér azt mondta, 
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hogy 1844 óta soha nem látott ehhez hasonlót�”26 Ám miközben Olsen az 
emberek között örült a lansingi tábor eredményeinek, egy súlyos teher még 
mindig nehezedett a szívére – a lelkészek szolgálatának terhe� A találkozó 
közepe fele írt Ellen White-nak, így jellemezve a helyzetet: „Ami az embere-
ket illeti, általában mindent megtesznek, amit kívánhatnék� Teljes örömmel 
fogadják az Igét� A legkisebb ellenkezés sincs� Ami viszont aggaszt, az a 
lelkipásztori testület állapota� Nagyon lehangoltnak érzem magam, mert a 
valóság az, hogy az emberek messze megelőzik a lelkipásztori testületet�”27 
Olsen értékelése ugyanaz maradt az összejövetelek végén: „A legnagyobb 
gondom a lelkipásztori testület� Az emberek sok tekintetben felülmúlják 
a pásztorokat�” Azok között, akik miatt Olsen aggódott, volt Uriah Smith 
is, aki bár a közelben lakott, „egyáltalán nem jött el az összejövetelekre�”28

Olsen megosztotta ezeket a gondolatokat S�N� Haskell-lel is� „Az 
terhel leginkább, hogy vannak olyan vezető testvérek, különösen Battle 
Creek-ből, akik nem fogadják el azokat az előnyöket, amelyeket az Úr 
szeretne, hogy elnyerjék Lelke kiárasztása által, ebben az időben� Bárcsak 
Smith testvér és még sokan mások itt lennének, hogy részt vegyenek ebben 
a jó táborban�”29 Sajnos ezek közül a prominens vezetők közül sokan úgy 
döntöttek, hogy nem vesznek részt, és később azt állították, hogy az 1892-
es és az 1893-as újjáébredési összejövetel nem volt más, mint az eksztázis, a 
szélsőségesség és a fanatizmus eredménye�30*

A hangos kiáltás és Krisztus igazsága

Október végén a Battle Creek-i gyülekezet sok tagja előtt prédikálva 
O�A� Olsen örült a nyári összejöveteleken levő „újjáéledés idejének”, és 
igyekezett hallgatóit ösztönözni azzal a gondolattal, hogy a hangos kiáltás 
elkezdődött: „Sokat beszéltünk a harmadik angyal üzenetének hangos kiál-
tásáról [���] Eljött az ideje meghallani a hangos kiáltást? Eljött az ideje, hogy 
ezt a figyelmeztetést komolyan és erőteljesen hirdessük? Minden bizonnyal 
eljött [���] Akkor ne várjatok tovább rá� Ne keressétek valahol távol� Vegyé-
tek észre, hogy itt van, és ez jelent valamit�”31

Mások ugyanilyen komolyságot fejeztek ki az elvégzendő munkáról, 
azt a meggyőződést, hogy elkezdődött a hangos kiáltás� P�L� Hill testvér, aki 
1892� október 16-án Új-Zélandból írt, hogy „a munka mostani méretei azt 
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a benyomást kelti bennem, hogy a hangos kiáltás kellős közepén vagyunk, 
vagy éppen most lépünk bele�”32 A�P� Heacock november elején az ország 
déli részéből írt, ahol a munka lassan haladt, és örömmel azt mondta: „Isten 
velünk volt Lelke által, és még itt is érezhettük és láthattuk a késői eső né-
hány cseppjét�”33 W�A�   Colcord, a Generál Konferencia titkára áldást nyerve 
A�T� Jones prédikációiból, melyeket a nyáron tartott a tábori összejövetelek 
alkalmával, kétségtelenül hitte, hogy a hangos kiáltás már elkezdődött�34

Végül november végén a Review magazinban megjelent Ellen White 
kétrészes cikke az utolsó napok veszélyeiről és kiváltságairól� Cikkében a 
figyelmeztetések között, miszerint Sátán a Biblia igazságának elhallgattatá-
sára tesz kísérletet, Ellen White megerősítette a hangos kiáltás és a késői eső 
kiáradásának a kezdetét:

„A napok, amelyekben élünk, eseményteljesek és veszélyesek [���] Bár-
ki, aki állítja, hiszi, hogy az Úr hamarosan eljön, kutassa a Szentírást, mint 
még soha, mert Sátán elhatározta, hogy minden lehetséges csellel próbál-
kozik, hogy sötétben tartsa a lelkeket, és elvakítsa az elmét korunk veszélyei 
előtt� [���] A megpróbáltatás ideje itt van előttünk, mert a harmadik angyal 
hangos kiáltása már elkezdődött Jézus Krisztus igazságának felfedése által; 
a Megváltó, aki bűnöket bocsát meg� Ez az angyal világosságának kezdete, 
melynek dicsősége betölti az egész földet, mert minden ember feladata, aki 
hallotta a figyelmeztetés üzenetét, hogy Jézust felmagasztalja, bemutassa Őt 
a világnak, ahogy a régi időkben elfedték, ahogy a szimbólumok által jö-
vendöltek Róla, ahogy a próféták kinyilatkoztatásai által be lett mutatva, és 
ahogyan a tanítványoknak adott tanításokban be lett mutatva, a káprázatos 
csodákban, amelyet Ő az emberek fiaiért tett� Tudakozzátok az írásokat, 
mert azok bizonyságot tesznek Róla�

Ha állva akartok maradni a nyomorúság idején, ismernetek kell 
Krisztust, és magatokévá kell tennetek az Ő igazságának ajándékát, amelyet 
a megtérő bűnösnek tulajdonít�35

Lehet, hogy valaki tud idézni az Ó- és Újszövetségből, lehet, hogy is-
meri Isten igéjének parancsolatait és ígéreteit, de ha a Szentlélek nem küldi 
a szívébe az igazságot, isteni világossággal megvilágítva az elméjét, akkor 
egyetlen lélek sem esik a Sziklára, és nem törik össze; mert az isteni elem az, 
ami a lelket Istenhez köti� Isten Lelkének megvilágítása nélkül nem leszünk 
képesek felismerni a tévedést az igazságtól, és ravasz kísértések, valamint 
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csalások hatása alá kerülünk, amelyeket Sátán a világ elé hoz [���]
De, bár a sötétség fejedelme azon munkálkodik, hogy a földet 

sötétséggel borítsa be, az embereket pedig homályba, az Úr megnyilvánítja 
megtérítő erejét� Hasonló munkát kell elvégezni a földön, mint amilyen 
a Szentlélek kiáradásakor történt az első tanítványok idejében, amikor a 
keresztre feszített Jézust prédikálták� Sokan megtérnek egy napon, mert az 
üzenet hatalommal halad előre [���]

A Szentlélek munkája mérhetetlenül nagy� Ebből a forrásból meríti 
erejét és hatékonyságát az, aki Istenért dolgozik, a Szentlélek pedig a vi-
gasztaló, mint Krisztus személyes jelenléte a lélek számára� Aki egyszerű 
gyermeki hittel tekint Krisztusra, az a Szentlélek által az isteni természet 
részesévé válik� Amikor Isten Lelke vezeti, a keresztény tudhatja, hogy tö-
kéletes lesz Őbenne, aki mindennek a Feje� Ahogyan Krisztus megdicsőült 
pünkösd napján, ugyanúgy dicsőül meg az evangélium záró munkájában, 
amikor felkészíti a népet arra, hogy kiállja a végső próbát a nagy küzdelem 
harcában [���]

Ez így volt a korai eső idején, de a késői eső bőségesebb lesz� Az 
emberek Megváltója dicsőítve lesz, és a földet az Ő igazságának, ragyogó 
világosságának sugarai világítják meg� Ő a világosság forrása, és a nyitott 
kapuktól a világosság felragyogott Isten népére, hogy felmagasztalják Őt 
dicsőséges jellemében azok előtt, akik a sötétségben voltak� [���]

Ó, ha mi, mint nép megaláznánk szívünket Isten előtt, és kitartanánk 
Mellette, hogy megkapjuk a Szentlélek ajándékát! Ha alázattal és a lélek 
bűnbánatával fordulunk az Úrhoz, akkor válaszol imáinkra, mert Ő 
kijelenti, hogy szívesebben adja a Szentlelket, mint a szülők adnak jó 
ajándékokat a gyermekeiknek�”36

Ellen White kijelentésére válaszolva O�A� Tait írt a munkával kapcso-
latban arról a növekvő meggyőződésről, amelyet el kell végezni a hangos 
kiáltás idején a Szentlélek kiáradása alatt: „Az a benyomás, hogy akik kap-
csolatban állnak Krisztussal, felelősséget éreznek munkálkodni a lelkekért, 
úgy tűnik, hogy nagy erővel van jelen az ittlévő testvérek között [���] Az 
üzenet méreteket ölt, a testvérek pedig valamint a Review magazin múlt 
heti száma kétségtelen nyelvezeten tájékoztatott bennünket arról a tényről, 
hogy a «hangos kiáltás» már elkezdődött� Friss bizonyságtételekből azt is 
megtudtuk, hogy a Szentlélek «várja, hogy kérjék és befogadják Őt»� Ki ne 
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látná, hogy a késői eső kész ránk áradni bőséges mértékben? Készen állunk 
a fogadására?”37

O�A� Tait nemcsak a Review magazinban nemrég megjelent Ellen 
White cikkére utalt, amely kijelentette, hogy a hangos kiáltás már elkez-
dődött, hanem azokra a „friss bizonyságtételekre” is, amelyek szerint a 
Szentlélek «várja, hogy kérjék és befogadják Őt�» Nyilvánvaló, hogy Tait 
egy nemrégiben O�A� Olsen által összeállított brosúrára utalt, amelyben 
néhány Ellen White addig kiadatlan kijelentései voltak� A „The Power of 
the Holy Spirit Awaits Our Demand and Reception” [A Szentlélek ereje 
várja, hogy kérjék és befogadják Őt] cím alatt a következő bizonyságtétel 
volt idézve:

„Még mielőtt elhagyta volna tanítványait, hogy mennyei udvarokba 
menjen, Jézus bátorította őket a Szentlélek ígéretével� Ez az ígéret ugyan-
olyan mértékben a mienk is, mint ahogy az övéké volt, és mégis milyen 
kevésszer mutatják be az embereknek, és milyen keveset beszélnek elfoga-
dásáról az egyházban [���] Ez a téma félre lett téve, mintha a jövőben majd 
kellő figyelembe részesítenék� Bemutattak más áldásokat és kiváltságokat 
az embereknek, amíg fel nem ébredt bennük a vágy Isten azon áldásainak 
elnyerése után� De a Szentlélek elnyeréséről szóló benyomás az volt, hogy az 
egyháznak megígért ezen ajándéka nem mostanra szól, hanem az egyháznak 
valamikor a jövőre nézve kell megkapnia� Ha hittel kérnénk ezt a megígért 
áldást, akkor elhozná magával az összes többi áldást is, melyeket nagylelkű-
en kínál Isten az Ő népének� [���]

Az egyház sokáig elégedett volt Isten kevés áldásával� Nem érezte an-
nak szükségét, hogy elérje a számára végtelen áron szerzett dicső kiváltságot 
[���] Isten ereje várja, hogy kérjék és befogadják Őt�”38*

Az a tény, hogy általában az adventisták azt hitték, hogy a hangos 
kiáltás a késői eső azonnali következménye, arra a hitre késztette őket, ha 
a hangos kiáltás elkezdődött, akkor a tőle elválaszthatatlan késői eső is 
elkezdődött� De, a felkelő naphoz hasonlóan a napkeltét nem lehet össze-
hasonlítani a teljes déllel, és így volt azzal a tanáccsal is, miszerint keresni 
kell a teljes kiáradást�

A bibliatanulmányozásra támaszkodva, a történelmi kutatásokra, 
Ellen White elmúlt négy év bizonyságtételeire, az akkori sűrűsödő vilá-
geseményekre és sok hittestvérének növekvő meggyőződésére, A�T� Jones 
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ugyanerre a következtetésre jutott� Ellen White november 22-ei, a Review 
magazinban megjelent cikke után - amely megerősítette azt, amit ők már 
sejtettek - Jones „két megindító és előnyös beszédet” tartott a Battle Creek 
zsúfolásig megtelt sátorának hallgatósága előtt� „Az első a «késői esőről» 
szólt (Zak 10:1), bemutatva azt, hogy mivel «a harmadik angyal hangos 
kiáltása már elkezdődött», Ellen White a Review magazin múlt heti számá-
ban megjelent cikke szerint ugyanez a helyzet «a késői eső idejével» is� Ezért 
most az egyház kötelessége és kiváltsága, hogy kérjen az Úrtól esőt a maga 
idején, Ő pedig ragyogó felhőket szerez, és lelki áldások bőséges folyamait 
önti majd, amelyekre vár, hogy népére áraszthassa� A második prédikáció a 
«Krisztus igazságáról» szólt, amelyet a keresztények az Őbelé vetett hit által 
szereznek meg�”39

Amint azt a Biblia, a prófétaság lelke és más adventista úttörők mu-
tatták, a hangos kiáltás és a késői eső elválaszthatatlanul összetartoztak, és 
Jones helyesen mutatta be őket a hit általi megigazulás üzenete mellett�40*

Egy nappal azután, hogy a november 22-ei cikke megjelent a Review 
magazinban, Ellen White a leglelkesebb levelet írta O�A� Olsen elnöknek, 
elsősorban pásztorokról� Ellen White kijelentése szerint a tíz szűz példázata 
odaillő szimbólum volt arra az időre: „Öt közülük bölcs volt, öten pedig 
balgák� Ha a Biblia magasztos és életadó igazsága a gyakorlatba lenne ültet-
ve, bölcsekké tenné az embereket az üdvösségre� De a Szentlélek elfogadását 
nem érzik feltétlenül szükségesnek�” A lelkipásztori munkában részt vevők 
közül többen örültek a korábbi évek lelkipásztori értekezletein szerzett elő-
nyöknek, de nem szívták magukba és így nem tudták megosztani másokkal 
az igazságot� „Egyesek elismeréssel nyilatkoznak erről, mintha egy tehenet 
vagy egy lovat elemeznének, amit vásárolni szeretnének, ha az megfelel 
nekik� Az igazságnak pontosan életük tapasztalatába kell kerülnie, a Szent-
léleknek olyan erőnek kell lennie, amely az életükben lakozik, mindennap 
megszentelve a lelket, isteni minta szerint előkészítve, modellezve és formál-
va a jellemet�” Az emberek megelégedtek saját polgári ruhájukkal, „Krisztus 
igazságának ruhája helyett, amely mindenki számára felkínált ingyenes 
ajándék”, és magatartásuk által nem tudták mélyebben megsebezni Jézust:

„De alapvető fontosságú, hogy a nagy és magasztos igazság – a Szent-
lélekkel való közösség kapcsolatba kerüljön az apró dolgokkal és átitassa 
azokat - erős motivációt adjon a megszentelődésre, és világos vonalakban 
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fogalmazzon meg átfogó alapelveket a jellem és a mindennapi viselkedés 
szabályozásával kapcsolatban, feltárva Krisztust a világnak� [���] Ha a Szent-
lélek nincs a munkálkodóval, hiábavaló az erőfeszítése� Miért?! Nem ren-
delkezünk a legfelemelőbb és legnemesebb igazságokkal? Mivel bírhatnánk 
többet, mint amink volt? És ezek a legegyszerűbb formában vannak elénk 
tárva, hogy a tudatlanok és a tanulatlanok is megértsék [���]

A bűnök, a gonoszságok és a törvénytelenségek megbocsátása 
különleges értelemben ehhez az időhöz tartozik� Az engesztelés napja an-
titípusának idejében élünk, és minden léleknek meg kellene aláznia magát 
Isten előtt, bocsánatot kérve az elkövetett vétkek és bűnök miatt, elfogadva 
a megigazulást Krisztus megigazító kegyelme által, és a lélek megszentelését 
a Krisztus Szentlelkének munkálkodása által� [���] Ó, milyen igazságaink 
vannak - tele erővel! És lehetetlen vitázni e bibliai tanításokkal� Nincs olyan 
igazság a mennyben vagy a földön, amely lenyűgözne egyes jellemeket, még 
akkor sem, ha teljes erejükben, páratlan tisztaságban és bájban mutatnák 
is be őket, mert a szív nem szereti e szent érzések gyakorlását� Az igazság, 
amelyet az elmúlt néhány évben elénk tártam, óriási fontosággal bír, amely 
eléri a mennyet és áthatol az örökkévalóságon�41* Sátán és gonosz szövetsége 
minden erőfeszítést megtett, hogy elfedje és összezavarja az elméket, hogy 
hatástalanná tegye Isten szavának dicsőséges és értékes igazságait� Szokat-
lanul ünnepélyes időket élünk, és éppen abban az időben, amikor Isten 
népének nagyon ébernek kellene lennie, sokan alszanak vagy lelki halottak� 
[���]

Épp most vagyunk a mennyei Kánaán határán� Tudjátok, mi történt 
a régi Izraellel� Sátán az ügynökein keresztül munkálkodott, kísértéseivel 
dolgozott, és az erkölcstelenség behatolt a táborba egy nagyon merész dacos 
hozzáállás által� Csak a legkeményebb büntetések tudták megállítani a tisz-
tátalanság és a gonoszság merész előretörését� Nos, most a mennyei Kánaán 
határán vagyunk, és azok, akik nem tisztítják meg a lelküket, élve minden 
előny, a teljes világosság és az igazság minden bizonyítéka szerint, ami ránk 
ragyog, mint népre, olyanok, mint Szodoma lakói, és az özönvíz előtti világ, 
saját szívük szerint járva� Micsoda durva vétek nyomja azok szívét, akik 
ezt választják! [���] Ó, miért halogatják? Miért nem kapaszkodnak most, 
pillanatnyi késlekedés nélkül? Miért nem szállja őket rettenetes félelem 
attól, hogy már késő lesz nekik – túl késő, nem lesz olaj a gyertyatartóikban! 
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[���] Közel a vég� Az örök világ határán vagyunk, és ó! milyen késő van 
már megszerezni a kegyelem olaját a kialvó lámpások megtöltésére! Isten 
segítsen a Sion bűnöseinek!”42

Következésképpen, mivel a hangos kiáltás elkezdődött a késői eső 
kiáradásának elkezdése miatt, Sátán megpróbálta visszatéríteni Isten népét 
Kánaán határairól� Leghatékonyabb eszközei azok a személyek voltak, akik 
részt vettek a munkában� De ismétlem, Isten minden lehetséges módon 
próbálta elérni népét�

Lábjegyzet

1* Ellen G� White S�N� Haskellnek, 10a. Levél, kiadatlan, 1892� áp-
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8 S�N� Haskell, „«Watchman, What of the Night?», No� 4; Work of 
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10 S�N� Haskell, „«Watchman, What of the Night?», No� 6; The Third 
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Estate, Loma Linda Branch Office�
20 O�A� Olsen Ellen G� White-nak, 1892� szeptember 28�, október 

2-án kelt szakasz a Manuscript and Memories of Minneapolisban, 213-214� o�
21 Ellen G� White H� Millernek, 5. Levél, 1889� június 2�, 1888 

Materials, 330-335� o�
22 Ellen G� White M� és H� Millernek, 4. Levél, 1889� július 23�, 

1888 Materials, 414� o�
23 O�A� Olsen Ellen G� White-nak, 1892� szeptember 28�, október 
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29 O�A� Olsen Ellen G� White-nak, 1892� szept� 26�, Ellen G� White 
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Estate, Loma Linda Branch Office�
30* Gilbert M� Valentine, „William Warren Prescott: Seventh-Day 

Adventist Educator”, Andrews Egyetemi disszertáció (Ann Arbor, MI: Uni-
versity Microfilms International, 1982�), 147-148� o� J�H� Kellogg W�C� 
White-nak, 1893� július 17�, Manuscript and Memories of Minneapolis, 
264-265� o� Hasonló attitűdök és feltételezések ma is léteznek� Egy maga-
zincikkben leírva a fő okot, amiért megírta A�T� Jones életrajzát (From 1888 
to Apostasy), George Knight szégyentelenül kijelenti: „Mindent megtettem 
annak bizonyítására, hogy Jones tévedett az elejétől a végéig� A nézőpont, 
amit próbáltam közvetíteni, az volt, hogy Jones „hős” korszakában komoly 
jellemvonásokkal volt elárasztva, annak ellenére, hogy Ellen White támo-
gatta őt�” („A Spark in The Dark”, Adventist Currents, 1988� ápr�, 43� o�)

Gondosan ragaszkodva kitűzött elképzeléséhez, Knight nem hagyhat-
ta ki az alkalmat, hogy lejárassa Jones-t, még akkor sem, amikor a lansingi 
táborról írt� Kommentálva O�A� Olsen Jones-ról és Prescottról tett kije-
lentéseit, amikor sírtak örömükben, amikor az egyik előadó megosztotta 
tapasztalatát a Krisztusban való növekedéséről, Knight egy másik kompro-
mittáló csípéssel fordul Jones-hoz: „A karizmatikus Jones, ahogy azt várták 
is tőle, eléggé hajlamos volt kifejezni érzelmi megnyilvánulásait a vallásban� 
Az 1892-es michigani újjáébredési táborban az történt például, hogy Jones 
és Prescott sírtak örömükben a szószéken, és „hangosan dicsérték Istent 
azért, amit tesz”� (From 1888 to Apostasy, 168� o�)

Wayne Willey lelkész Knight életrajzára olyan perspektívákkal reagált, 
amelyek még ma is hasznosak lennének számunkra, amikor azzal van 
dolgunk, amit Willey lelkész Knight „ellentmondásos” és „módosított” írá-
sainak nevez: „Knight könyvének olvasása közben hamar kiderült, hogy a 
szerző úgy döntött, inkább ír egy «interpretatív», mint «objektív» életrajzot 
[���] Knight polemikus célja nagyon nyilvánvalóvá válik az olyan kompro-
mittáló kifejezések liberális használatával, mint a hitehagyás, az anarchia, 
a szélsőségesség és a panteizmus� Jones-t olyan szélsőségesként ábrázolja, 
hogy az olvasó forduljon el mindattól, ami a nevét viseli, vagy attól, ami a 
leghalványabb hasonlóságot is képvisel tanításaival� Knight nem ad megfe-
lelő magyarázatot arra, hogyan lehetett egy ilyen „szélsőséges” vagy „anar-
chista” ember 15 éven át az adventizmus egyik legerősebb vezetője� A könyv 
olvasása közben azon tűnődöm, ha Knight azért írta ezt az életrajzot, hogy 
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lejárassa Jones-t, [���]� Egy elhiteltelenített Jones korlátozná azok befolyását, 
akik támogatják az «1888-as üzenetet» – Jones és Waggoner tanításai az 
1888-as Generál Konferencia ülése utáni évtizedben, a «jelenvaló igazság» 
mércéje, stb� [���] Bár hasznos információk találhatók ebben a könyvben, ez 
az információ annyira „romlott” az „értelmezésben”, hogy kérdéseket vet 
fel annak bizalmáról és az életrajz pontosságáról� („Knight Falls on Brother 
A�T� Jones”, Spectrum, vol� 19, Nr� 3, 1989� február, 61� o�, eredeti kiemelés)

Ellentétben a Knight könyvének előszavában lévő túlzó állításaival, a 
legújabb vitatott könyve, A.T. Jones: Point Man on Adventism’s Charismatic 
Frontier címmel, nem mutat jelentős átdolgozást az előző életrajzhoz ké-
pest: From 1888 to Apostasy: The Case of A.T. Jones� Ez a 2011-ben megjelent 
könyv inkább az 1987-ben megjelent From 1888 to Apostasy című könyv 
kényelmes átcsomagolása, amelynek további célja, hogy felfedjen „egy 
figyelemre méltó aspektust, különösen A�T� Jones-ról, mint emberre”, a 
„karizmatikus meggyőződésének és személyiségének” felfedése által� (9� o�)� 
Ez a cél kiemelkedik az első fejezetben, nem új bizonyítékok miatt – mert 
a fejezet szinte szóról szóra bekezdésről bekezdésre ugyanaz –, hanem az új 
fejezetcím miatt� A From 1888 to Apostasy című könyvben a fejezet címe  
„Young Man Jones” [A fiatal ember Jones] volt (15� o�)� Az A.T. Jones: Point 
Man on Adventism’s Charismatic Frontier című könyvben a fejezet címe 
„Charismatic From the Beginning” [Karizmatikus a kezdetektől fogva] 
címre változott (17� o�)� Knight megjegyzései a lansingi táborról is egy új 
fejezetcímet kapott: „Charismatic Emphasis From the Center: A�T� Jones 
at the Pinnacle of Power”, [Központi karizmatikus hangsúlyok: A�T� Jones 
a hatalom csúcsán], ahol igyekszik összekapcsolni Jones-t a tizenkilencedik 
századi evangelikál „Holiness Movement”, [a megszentelődés mozgalom-
mal] és azzal vádolják, hogy a huszadik század elején az adventizmusban 
megjelenő „Holy Flesh” mozgalom felbujtója� Feltételezik, hogy Jones és 
Prescott örömsírása bizonyítják ezeket az állításokat (193� o�)� Közelebbről 
fogjuk megvizsgálni Knight néhány vádját ebben a könyvben, és részlete-
sebben a Ron Duffield A késői eső visszatérése című könyvsorozatban�

31 O�A� Olsen, „Go Forward” Battle Creek-ben tartott prédikáció 
1892� október 29-én, Review and Herald, 1892� november 8�, 689� o�

32 W�A�   Colcord, „The Good Work Spreading”, The Home Missio-
nary, 1893� január; 2-3� o�
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33 A�P� Heacock, „Alabama”, Review and Herald, 1892� november 
22�, 731� o�

34 W�A�   Colcord R�C� Porternek, 1892� október 27�; W�A�   Colcord 
W�H� Saxby-nak, 1892� október 31�

35 Ellen G� White, „The Dangers and Privileges of the Last Days”, 
Review and Herald, 1892� nov� 22�, hozzáadott kiemelések 

36 Ellen G� White, „The Dangers and Privileges of the Last Days”, 
Review and Herald, 1892� nov� 29�, hozzáadott kiemelések� 

37 O�A� Tait, „Planning for Big Work”, Review and Herald, 1892� 
november 29�, 752� o�

38* Ellen G� White: „Power of the Holy Spirit Awaits our Demand 
and Reception”, 20. Kézirat, 1891� december 28�, Special Testimony to 
Our Ministers, No. 2, (1892), hozzáadott kiemelések� De nemcsak ez a 
nemrég megjelent brosúra fejezte ki azt a gondolatot, hogy a Szentlélek 
várta, hogy „kérjék és fogadják el”� A Review című magazinban megjelent 
cikk - mindössze egy héttel a jól ismert november 22-ei cikk előtt - hasonló 
gondolatokat fogalmazott meg:

„A téma, amely felett Krisztus időzött a tanítványokhoz intézett utol-
só beszédében, a Szentlélek szerepe volt� Az igazság széles mezejét nyitotta 
meg előttük� Jézus szavait hittel kellett elfogadniuk, a Vigasztalónak, a 
Szentléleknek pedig emlékezetükbe kellett juttatnia mindazokat� Krisztus 
vigasztalása ebben az ígéretben az volt, hogy az isteni befolyás mindvégig 
a követőivel lesz� De napjainkban az emberek nem fogadják el ezt az 
ígéretet és nem hiszik el, ezért nem értékelik, így nem is látszik az ígéret 
beteljesülése az egyház tapasztalatában� A Szentlélek ajándékának ígérete 
úgy van beállítva, mint amit az egyháznak nem kell nagyon figyelembe 
vennie� Nem nyűgözte le az embereket, az eredmény pedig csak az lehet, 
ami megjósolható: lelki szárazság, lelki sötétség, lelki hanyatlás és halál� 
Apró dolgok foglalkoztatják az emberek elméjét és lelkét, de hiányzik az az 
isteni erő, amely az egyház növekedéséhez és virágzásához szükséges, amely, 
ha birtokában lennének, magával hozna minden más áldást� Ez az isteni erő 
hiányzik, bár végtelen bőségben kínálva van� Mindaddig, amíg a gyüleke-
zetek megelégszenek apró dolgokkal, alkalmatlanok Isten nagy dolgainak 
elfogadásához� De miért nem éhezzük és szomjazzuk a Szentlélek ajándékát, 
hiszen ez az eszköz, amely által a szív tisztán tartható? Az Úr azt akarja, hogy 
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az isteni erő együttműködjön az emberi erőfeszítéssel� Elengedhetetlen a 
keresztény számára, hogy megértsék a Szentlélek ígéretének jelentőségét 
Jézus Urunk második eljövetele előtt� Beszéljetek róla, imádkozzatok érte, 
prédikáljatok róla; mert az Úr szívesebben adja nekünk a Szentlelket, mint 
a szülők adnak jó ajándékokat gyermekeiknek� «Mert úgy szerette Isten 
a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, 
hanem örök élete legyen�»

Az utolsó napokban élünk, amikor a legmegtévesztőbb tévedéseket 
elfogadják és elhiszik, míg az igazságot elutasítják� Az Úr a pásztorokat és a 
tagokat egyaránt felelősségre fogja vonni a most ragyogó világosság eluta-
sításáért� Isten felkéri mindazokat, akik állítják, hogy hisznek a jelenvaló 
igazságban, hogy szorgalmasan munkálkodjanak az igazság értékes kin-
cseinek összegyűjtésén, és az evangéliumban való helyükre helyezésükön� 
Ragyogjanak teljes isteni szépségükben és bájukban, hogy a világosság át-
hasson az erkölcsi sötétségen� Ezt nem lehet megtenni a Szentlélek segítsége 
nélkül, de az Ő segítségével mindent megtehetünk� Amikor fel vagyunk 
ruházva Szentlélekkel, hit által a végtelen hatalomba kapaszkodunk�” (El-
len G� White, „Imperative Necessity of Searching for Truth”, [Az igazság 
keresésének elengedhetetlen szükségessége], Review and Herald, 1892� 
november 15�, hozzáadott kiemelések)

39  „Editorial Notes,”, Review and Herald, 1892� november 29�, 752� o�
40 * ejtett próbálkozásában, hogy ismét lejárassa A�T� Jones-t, és csök-

kentse az 1892/93-as események jelentőségét, George Knight azt kérdezi: 
„Találhatunk-e Ellen White írásaiban, úgy mint  az egyes adventisták írásai-
ban találunk, erős kapcsolatot a hit általi megigazulás és a végső események 
között? Nem! Valójában a hangos kiáltásról szóló 1892-es kijelentése [���] 
tűnik az egyetlen helynek, ahol Ellen White egyértelműen összekapcsolja 
a hit általi megigazulás tanítását a vég eseményeivel� Ralph Neall kiterjedt 
doktori disszertációja szerint Ellen White 1892-es, a hangos kiáltásról szóló 
kijelentése az egyetlen hely az 1888 utáni írásaiban, amikor összekapcsolja 
a „hit általi megigazulást a végső eseményekkel”� Knight így folytatja: „Is-
mét olyan helyzettel találkozunk, amelyben Ellen White egyes tolmácsai, 
akiket érdekel az 1888-as üzenet, befolyásolva Jones és Prescott félreveze-
tettek előadásaiktól, [���] olyan hangsúlyokat alakítottak ki, amelyek nem 
találhatók meg Ellen White írásaiban, de tökéletesen összhangban van az 
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elgondolásukkal�” (A User-Friendly Guide to the 1888 Message, 164-165� o, 
kiemelések az eredetiben)

Arról, hogy Jones összefüggésbe hozta a késői esőt a hangos kiáltással, 
Knight kijelenti: „Belevinni Ellen White nyilatkozataiba a késői esővel 
kapcsolatos fogalmakat, majd az adventista történelem referenciaszövege-
ként tekinteni rájuk, azt jelenti, hogy túllépünk a próféta nyilatkozatai és 
írásai realitásán� Igaz, hogy A�T� Jones rengeteg kijelentést olvasott a hangos 
kiáltással kapcsolatban, de ez nem jelenti azt, hogy igaza volt�” Másrészt 
Knight azt is állítja, hogy Jones és Prescott az „akkori idők túlfűtöttsége 
miatt nagyon eltúlozták” Ellen White november 22-ei kijelentését (Angry 
Saints, 59�, 127� o�)� De Jones és sok más adventista megértése a hangos 
kiáltással és a késői esővel kapcsolatban nem kizárólag ezen a november 
22-ei kijelentésen alapult� Ellen White csak megerősítette azt, amit már 
sokan hittek és hirdettek, köztük A�T� Jones is�

George Knight bemutatja a saját értelmezését Ellen White november 
22-ei kijelentéséről, azt állítva, hogy a hangos kiáltás egyszerűen egy jelleg-
zetes adventista vonás volt – akárcsak a törvény, a szombat, stb� - az 1888-
as evangélium üzenete, vagy „az evangéliumi kereszténység igazságaival” 
együtt (uo, 128� o�)� Máshol Knight ragaszkodik ahhoz, hogy „a hit általi 
megigazulás fogalma, amellyel Ellen White egyetértett Jones és Waggoner 
prédikációiban ugyanaz, mint amit az evangelikálok hirdettek” (Search 
for Identity, 106� o�), és végül „azzal, amit a megszentelődés prédikátorai 
hirdettek” (A User-Friendly Guide to the 1888 Message, 113� o�)� Knight 
szerint az adventisták elfogadták ezt az evangéliumi üzenetet, de százhúsz 
év után is várják a „Szentlélek késői esőjének erejét” (Angry Saints, 128� 
o�)� Nagy nehézségekbe ütközne az az ember, aki találni szeretne egy olyan 
adventista úttörőt, aki nem látta az elválaszthatatlan összefüggést a késői eső 
és a hangos kiáltás között, ahogy Jones látta, viszont elfogadja az az ember 
a George Knight által több mint harminc éven át bemutatott és tanított 
jelenlegi nézeteket� 

41* Dr� Fred Bischoff a „mennyországig jutva és az örökkévalósá-
gon áthaladva” kifejezést „anya” forrásként azonosította, amely szerepelt 
harminc, 1892 és 1913 között elhangzott kijelentésben: „Egy 1892-es 
levelében Ellen White rengeteg kifejezést használt a térrel és az idővel 
kapcsolatban, hogy leírja azoknak az igazságoknak a nagyságát, amelyeket 
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Isten adott nekünk� A levél szerkezete nyilvánvalóan abból a világosságból 
ered, amely a minneapolisi esemény körüli években adatott� A következő 
húsz évben továbbra is ugyanazokat a kifejezéseket használta Isten igéje 
alapelveinek leírására� Dr� Bischoff Ellen White ezen kijelentéséről szóló 
kutatási tanulmánya megtalálható a www�scripturefirst�net oldalon� 

 42 Ellen G� White O�A� Olsennek, 22. Levél, 1892� november 23�, 
Pamphlets, No. 2, „Appeal and Suggestions to Conference Officers”, 1893, 
23-28� o�
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1892 őszén a Battle Creek-i főiskola elnöke W�W� Prescott először 
találkozott főiskolai hallgatókkal az új tanév kezdete előtt� Az Egyesült 
Államokban a vasárnapi törvény eseményeinek közelmúltbeli növekedése és 
ennek eredményeképpen az elmúlt nyáron az adventista üzenet megnöve-
kedése alapján a főiskolai hallgatók úgy érezték, „eljött az idő, hogy változás 
történjen a munkánkban”� Körvonalazódott az a gondolat, hogy „egy új 
erőnek kellene kísérnie a munka minden ágazatát”, és ennek a változásnak 
„a nevelési munkában éppoly nyilvánvalónak kellene lennie, mint bármely 
más területen”� A problémák, amelyek a korábbi években nagymértékben 
foglalkoztatták őket, most másodlagossá váltak, és azonnal el kezdték 
bemutatni az iskolának a világ eseményeinek helyzetét, és „különleges szük-
ségleteiket, figyelembe véve ezeket a fejleményeket”� E célok előmozdítására 
minden kedvező alkalmat a lehető legteljesebb mértékben használtak fel, de 
szokás szerint az ördög igyekezett minden eszközt megragadni, hogy aláássa 
ezeket a nemes törekvéseket�

Így folytatódtak a dolgok november közepéig – Ellen White novem-
ber 22-ei cikkének publikálása előtt a Review magazinban –, Prescottot a 
Union College majd a Walla Walla főiskola hívta meg, hogy részt vegyen 
az évnyitón� Indulás előtt azonban Prescott azt mondta a tanári karnak, 
hogy „bizonyos dolgokat meg kell tenni az imahét (december 17-24) előtt, 
különben az iskola nagymértékben nélkülözni fogja azokat az áldásokat, 
amelyeket Isten erre az alkalomra készített�” Azonnal erőfeszítéseket tettek, 
hogy keressék „az Urat a különleges áldásért, hogy a műve olyan módon 
haladjon tovább, amely megfelel a Lélek elméjének�” Mint mindig ilyen 
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esetekben, látszott, hogy az ellenség igyekezett nehézséget hozni az isko-
lába�1 Hálaadás napján két fiú és két lány - az egyik Prescott unokája – 
közösen terveztek egy engedély és kísérő nélküli lovasszán túrát� Tekintettel 
arra, hogy csak néhány héttel az imahét kezdete előtt voltak, és attól tartva, 
hogy az incidens tönkreteszi a hallgatók lelkiállapotát, a tantestület úgy 
döntött, hogy elhalasztja a szankciókat, és útmutatásért imádkozik, mivel 
úgy érezte, hogy „egy válság van a közelben, és Isten különleges segítségére 
van szükség�” A diákok meglepődtek� Két nappal a tantestület döntése után 
mindkét fiú – anélkül, hogy tanácskoztak volna egymással – megkeresték a 
tantestület más-más tagját, hogy tanácsot kérjenek� Azon az estén mindkét 
fiú átadta szívét az Úrnak�2 Prescott később így írta le a történteket:

„Bár akkor a többi diák még nem tudott a történtekről, olyan volt, 
mint egy jel egy közös megmozdulásra� Úgy tűnik, minden diák szobájában 
az esti tanulás közben, ugyanabban az órában, amikor a két fiatalember 
megkereste a tanárokat, olyan lélek környékezte meg őket, amelynek 
nem tudtak ellenállni, és késztetést kaptak, hogy elhagyják a szobáikat, és 
kérjenek segítséget� Egyesek már egy ideje nagy lelki szorongásban voltak� 
A közelben lévő tanárok azonnal segítségükre siettek azoknak, akiknek 
szükségük volt erre, és néhány órán keresztül sem a tanárok, sem a diákok 
nem foglalkoztak egyébbel� Minden előzetes tervezés nélkül a szobákban 
és a csarnokban dicsőítő összejöveteleket tartottak, és egyenként adták át 
magukat a Lélek hívásának�

Voltak különlegesen érdekes esetek is� A diákok [���] mélyen megy-
győződtek a bűn tekintetében, és örömmel elfogadták a segítséget, amit 
a bűneik bocsánata által kínáltak nekik, és a béke által, amely Krisztusba, 
mint személyes Megváltóba vetett hitből fakad� A munka éjfélig tartott, és 
teljes szívből való énekléssel ért véget�”3

Pont másnap érkezett meg Ellen White W�W� Prescottnak írt levele� 
Férje távollétében Mrs� Prescott úgy döntött, hogy másnap a levél egyes 
részeit felolvassa a diákoknak, a kápolnában tartott találkozó alkalmával� 
Úgy tűnt, hogy a levél egyes mondatai nagy erővel foglalják magukba az 
evangéliumot: a keresztény olyan ember, aki „elégedett, hogy érdem nélkül 
kaphat” – írta Ellen White; Isten örök szeretete „ingyen és örökkévaló 
ajándék�”4* A felolvasott szavak nagy erővel érintették a fiatalok szívét� A 
kollégisták számára nyilvánvaló volt, hogy a tanulmányi óráknál fontosabb 
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ott lenni, ezért a vallásos összejövetel folytatása mellett döntöttek, amely 
még négy órán át tartott� Ez idő alatt „negyven és ötven között voltak 
azok, akik gyakorlatilag először kezdték el a keresztény életet”� A kápolna 
háromszázötven diákja közül több mint háromszázan vettek részt aktívan 
az összejövetelen, „ötvenen vagy annál több ember állt egyszerre”� Végül 
hatása alá került szinte az összes diák, aminek eredményeként harmincan 
keresztelkedtek meg� W�W� Prescott azonban ezt írta: „a túlfűtöttségnek 
semmi jele nem volt, hanem Isten Lelkének mély benyomásai egyértelműen 
láthatóak voltak�”5

Az újjáébredés átterjedt a főiskoláról a Battle Creek-i gyülekezetre, 
amikor a diákok el kezdték megosztani új tapasztalataikat� W�A�   Spicer 
kijelentette, hogy „a Szentlélek kiáradása utáni kutatás lelkülete ragadta 
meg a hívőket”, különösen a „főiskolai diákokat és a Review magazin 
dolgozóit”� Remélte, hogy mindenki „tapasztalni fog néhány cseppet az 
áldott késői esőből! «A Szentlélek várta, hogy kérjék és fogadják el Őt�»”6 
A Review szerkesztősége megjegyezte, hogy „a mű nem az újjáébredés 
iránti különös erőfeszítések eredménye, hanem úgy tűnt, hogy azokon a 
helyeken és szívekben jelenik meg, ahol a legkevésbé számítottak rá”, mivel 
az emberek felismerték „a prófécia gyors beteljesedését az országunkban és 
bizonyítékokat arra, hogy eljött a hangos kiáltás hirdetésének az ideje�”7 
Azt is megjegyezték, hogy „ugyanez a munka folyik a misszóterület sok 
más részén is, különösen Michiganben� A felfrissülést nem szabad egy adott 
helyre korlátozni�”8       

W�A�   Colcord megfigyelte, hogy az Úr „csodálatosan megáldotta az Ő 
népét”, és „úgy tűnt, ugyanaz a jó munka terjed és kitör máshol is�” J�W� 
Scoles lelkész egy levélből idézve a Tennessee állambeli Graysville-ben de-
cember elején tartott összejövetelekről bizonyságot tett a fiatalok és idősek 
által kapott áldásokról: „Az összejövetelek leírását csak azzal kezdhetem, 
hogy azok tűntek a legközelebb a pünkösdről alkotott képemhez ahhoz 
képest, amit valaha átéltem� Nem volt benne a fanatizmusnak vagy a túlfű-
töttségnek legcsekélyebb lelkülete sem, de úgy tűnt, mintha Isten Lelke di-
csőségének és erejének hullámai vonultak volna át az egész hallgatóságon�”9

W�C� Wilcox felolvasta egy tizenöt éves diák levelét, aki megtért ezeken 
az összejöveteleken� Tapasztalata után hazaírt a szüleinek, és megosztotta 
velük a jó hírt: „Atyám, átadtam szívemet az Úrnak [���] Ó, milyen hálás 
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vagyok! [���] Tudom, hogy Isten Lelke keményen dolgozott múlt szombaton 
(1892� dec� 10)� A késői eső itt van, és mi valamennyit kaptunk belőle itt 
Graysville-ben�”10

Más bizonyságok is érkeztek a környező államokból, valamint a világ 
minden tájáról� H�W� Reed a Tennessee állambeli Springville-ben ugyan-
ebben az időben tartott összejövetelekről beszélt: „Isten ereje és dicsősége 
nagyobb volt, mint amilyet valaha átéltem” – mondta ő� „A találkozó utolsó 
része volt a legmagasztosabb, és késő estig tartott� Bizonyára volt néhány 
csepp a késői esőből ebben a jó intézményben�”11 M�C� Wilcox Konstan-
tinápolyból mondott tapasztalatokat, bemutatva, „hogyan dolgozik Isten 
népéért, és hogyan árad ki az Úr Lelke gyermekeire� «Kérjetek esőt az Úrtól 
a tavaszi eső idején! [���]» (Zak 10:1)”12

Az újjáébredés nem állt meg ekkor, hanem tovább növekedett a 
december 17-től 24-ig tartó imahéten, amikor minden este felolvasást tar-
tottak a környék adventista gyülekezeteiben� Néhány nappal az újjáébredés 
kezdete előtt O�A� Olsen azt tanácsolta minden egyháztagnak, hogy „tegye-
nek különös erőfeszítéseket, hogy ebben a fontos időszakban, ha lehetséges, 
összejöveteleket tartsanak a legközelebbi gyülekezetben, vagy valamelyik 
szombatünneplő csoport tagjainál� Nagy áldások kiáradását várjuk az Úrtól 
az Ő népére ebben az időben�”13

Az imahét nyitó estéjén O�A� Olsen előadását, amelyet november előtt 
írt,14 megosztották az adventistákkal szerte a világon� Mindenki figyelmét 
felhívta „az utolsó táborokra és más általános összejövetelekre”, amelyek 
„bebizonyították, hogy az üzenet egyre nő, és azon a ponton van, hogy 
erőteljesen terjedjen, és a föld hamarosan világítani fog dicsőségétől”� Így 
nekik „kérni és várni kellene Isten Szentlelkének kiáradását�”15*

Ahogy az imahét a végéhez közeledett, a Battle Creek-i főiskola meg-
tartotta utolsó összejövetelét a kápolnában a téli szünet előtt� A délelőtti 
imaórán W�W� Prescott, aki visszatért az egyetemre nyugati utazásairól, 
mélyen meg volt győződve arról, hogy be kell vallania múltjának bizonyos 
aspektusait� A tanulók előtt Prescott felolvasott egy rövid idézetet a közel-
múltban kapott bizonyságtételből: „Amikor olvasás közben sírni kezdett, a 
lelkiismeretes Prescott nyíltan bevallotta, hogy a múltban nem volt hajlandó 
elfogadni az «új világosságot» – a hit általi megigazulást�”16 Noha egy évvel 
korábban megbánta bűnét, hogy nem volt annyira nyitott a Minneapolisi 
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üzenet elfogadására, most mégis indíttatást érzett, hogy mélyebben bánja 
meg bűnét�17

Prescott később elmondta, hogy még soha nem volt ilyen tapasztal-
ta: „Úgy tűnt, hogy mindenki szívét betölti teljes bűnösségünk érzése, a 
nyomorúságunk, a bűn, a rendkívüli vétkesség érzése és a segítségkérés 
utáni igény, amely Krisztus teljességének elfogadása következtében születik 
meg� Én személy szerint még soha nem éreztem ekkora borzalmat a bűn 
miatt, mint ami aznap fogott el, és mások is ugyanígy éreztek�” Prescott 
könnyes bűnvallomása következtében a diákok ismét meghatódtak, és „bár 
a vakációnak aznap délután kellett kezdődnie, az összejövetel délután hat 
óráig tartott”� Bűnvallomások hangzottak el mind a diákok, mind a tanárok 
részéről, és „Isten Lelke jelen volt, hogy tanúja legyen a bűnvallomások 
jellegének”� Másfél órás szünet után „a bűnvallomások és a tapasztalatok 
megosztása folytatódott, ami 22 óra 15 perckor ért véget”� Prescott azonban 
szilárdan meg volt győződve arról, hogy „nem volt egyetlen fanatikus kitörés 
vagy más valami, ami szégyent hozott volna Isten ügyére� Mindannyian a 
Szentlélek munkájának ismerték fel, aki miközben meggyőzte az embereket 
a bűnről, mégis Vigasztaló volt�”18

Az imahét után Prescott egy beszámolót írt a főiskolán történt összes 
eseményről, amelyet nemcsak a Battle Creek-i főiskola tantestületének, ha-
nem az ország pedagógusainak is eljuttatta� Prescott, egy példányt küldött 
Ausztráliába Ellen White-nak is, és örült az újjáéledési gondviselő időnek: 
„Mindenfelől hallunk kijelentéseket arról, hogy Isten különleges módon 
munkálkodik népéért� Bátorságunk megújul, és naponta imádkozunk a 
megfelelő időben hulló esőért�”19

Olsen is írt Ellen White-nak, tájékoztatva arról, hogyan munkálko-
dott az Úr Battle Creek-ben, ahogyan korábban ő még sohasem látta� „A 
Review szerkesztőségében, a szanatóriumban és a főiskolán sok fiatal fordult 
az Úrhoz, és tért meg�” Olsen azonban Prescotthoz hasonlóan nagyon vilá-
gosan kijelentette, hogy „nem volt ott semmi különös túlfűtöttség, hanem 
egy komoly és mélyreható munka� A gyülekezet is épült és bátorodott� Az 
imahét különleges időszak volt�”20

Mások is ugyanezen a véleményen voltak� M�E� Kellogg azt írta, hogy 
ő azt hitte, hogy az imahét hatása „a késői eső cseppjeivel együtt sokak szívé-
re és otthonaira fog terjedni, akik olvasnak és hallanak róla, egészen addig, 
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amíg szakadó esőként nem zúdul másokra, akik ugyanígy készülnek erre�”21 
Mrs� Peebles kijelentette, hogy „öröm volt ma a mennyben az angyalok 
között” a bűntől megszabadultak miatt� „Az irgalmasság végső üzenetének 
utolsó hangjai éppen most hallatszanak szerte a földön” – mondta ő� „A 
késői esőnek számos heves hullása árad ki�”22

Tehát, a Szentlélek késői esője nem korlátozódott a Battle Creek-iek-
re� R�C� Porter a New England államaiban végzett munkájáról beszámolva 
azt mondta: „Az Úr nagyon közel jött, és minden szív felfrissült� Az Úr 
szíveket indít az egész világon� Kezdtek látszódni az élénkítő késői eső 
cseppjei, amit annyira vártunk� Az üzenet hangos kiáltássá kezd növekedni� 
Itt az ideje, hogy az álomból felserkenjünk�”23 A South Lancaster akadémia 
heti imaösszejöveteléről írva Porter azonban meg volt győződve, hogy „ott 
nem volt semmi túlfűtöttség, hanem a Szentlélek munkálkodott, válaszolva 
a hívők szívéből elhangzott imákra� Szinte minden diák átadta szívét az 
Úrnak, [���] Nagyon jó volt ott lenni, és ahogy Krisztus édes Lelke kiáradt 
az emberekre, minden szív újjáéledt, dicséret és hála áradt vissza a minden 
ajándék Adományozójára, a szívekből, melyek ugrándoztak az élettel teli 
örömtől�”24

W�S� Lowry a Tennessee állambeli Springville tavaszi imaheti ösz-
szejöveteleivel kapcsolatban elismerte, hogy „soha nem voltam tanúja a 
Szentlélek ilyen kiáradásának, mint amilyenben az egész összejövetel alatt 
részünk volt�” A szociális összejövetelek, amelyek minden esti alkalom 
után következtek, egyre szaporodtak, és Lowry soha nem látott „egy ilyen 
nyitottságot, mint amilyent minden jelenlévő mutatott� Bűnvallomások 
hangzottak el, és a lelkek újjászülettek�”25

J�L� Edgar a Michigan állambeli Kalamazoo-ból írt, és dicsérte az 
Urat, mert „valóban eljött az újjáéledés ideje, és a késői eső cseppjei hulla-
nak Népére”� Azonban beszámolt arról, hogy „csak kevés túlfűtöttség volt”, 
sokkal inkább „a szükségünknek az ünnepélyes érzése, hogy keressük az 
Istent”� J�W� Collie írt a Minnesota állambeli Owatonna-ban tartott imahét 
kimeneteléről, megerősítve, hogy „Isten küldött késői esőt a maga idején 
[���] Apák és anyák az Úrra bízták gyermekeiket, a gyerekek pedig átadták 
magukat Istennek�”26

Tehát ezek a csodálatos események nem korlátozódtak csupán az 
Egyesült Államokra� G�B� Starr lelkész és bibliatanár Ausztráliából számolt 
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be, ahol Ellen White, A�G� Daniells és sok más munkás részt vett az ima-
heti összejöveteleken, majd az Ausztrál Konferencia éves összejövetelein� 
Melbourne-ben „jó volt a részvétel, világosság és áldás volt jelen az össze-
jöveteleken” – emlékezett vissza G�B� Starr „Megtapasztaltuk a Szentlélek 
édes és értékes befolyását�”27 A�G� Daniells leírta, hogy Ellen White beszélt 
többször a hét folyamán, szombaton pedig „nagy erővel beszélt a jelen idők 
kötelességeiről� [���] Buzgón imádkoztak az Úrhoz «a megfelelő időben 
hulló késői esőért»� Ezek a kérések meghallgattattak, és az Úr bőséges áldása 
kiáradt” rájuk�28 Körülbelül egyidőben G�B� Starr írt A�T� Jones-nak, és tájé-
koztatta: „White testvérnő azt mondta, hogy a minneapolisi összejövetelek 
óta a késői eső idejében vagyunk�”29* Egy ilyen kijelentés csak megerősítette 
azt, amit sokan mások, köztük A�T� Jones már következtetett�

Sajnos nem mindenki örült a Szentlélek kiáradásának, és nem értettek 
egyet a sok kijelentéssel sem, miszerint elkezdődött a késői eső, amely sok 
életben újjáébredést és reformációt eredményezett� Egyesek a Battle Creek-i 
„vezető testvérek” közül ugyanazok - akik néhány hónappal korábban úgy 
döntöttek, hogy nem vesznek részt a michigani táborban, és nem részesültek 
a „Szentlélek kiáradásában” - most azt mondogatták, hogy a Battle Creek-i 
újjáébredés a túlfűtöttség, a szélsőségesség és a fanatizmus eredménye 
volt�30 Gilbert Valentine modern történész rámutat, hogy „a Battle Creek-i 
főiskola diákjainak 1892 decemberi újjáébredése idején azonban jelentős 
volt az elidegenedés az egyház vezetői között� A főiskolán a nagyméretű új-
jáébredést, amely harminc ember megkeresztelkedéséhez vezetett, U� Smith 
és mások puszta túlfűtöttségnek minősítették� Ez fékező hatást gyakorolt 
Isten munkájára�”31

J�H� Kellogg - akinek hatvan-hetven dolgozója volt a szanatóriumban, 
akik jártak a főiskolán - úgy vélte, ez nem volt más, mint „a túlfűtöttség 
és a szenzáció időszaka”� Ő „nem ösztönözte ugyanazt az erőfeszítést” a 
szanatóriumban, mert „soha nem látott jó eredményeket az ilyen jellegű 
munkából”�32

Akárcsak a Michigan állambeli Lansing-i tábor után, O�A� Olsen 
szomorúan megjegyezte Ellen White-nak, hogy az egyetlen dolog, aminek 
örült volna azon kívül, amit látott a mű szívében lévő újjáébredés és re-
formmunkában, az lett volna, ha „több felelős beosztású személyben mély 
érdeklődés nyilvánult volna meg�”33 De Ellen White megmagyarázta az 
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érdektelenség okait� Egy 1892� december 13-án megjelent cikkében leírta a 
világosság visszautasításának ijesztő következményeit:

„Azok, akik a harmadik angyal hangos kiáltása idején bármilyen mér-
tékben meg lettek vakítva az ellenségtől, és akik nem gyógyultak ki teljesen 
a Sátán csapdáiból, veszélyben lesznek, mert nehezen tudják megkülön-
böztetni a mennyei világosságot, és hajlamosak lesznek elfogadni a hamis 
világosságot� Rossz tapasztalatuk befolyásolja gondolataikat, döntéseiket, 
javaslataikat és tanácsaikat� Az Istentől kapott bizonyíték nem lesz bizo-
nyíték azok számára, akik megvakították szemüket azzal, hogy a sötétséget 
választották a világosság helyett� Miután elutasították a világosságot, olyan 
elméleteket találnak ki, amelyeket «világosságnak» neveznek, de Isten «a 
parazsuk által keltett szikráknak» nevezi ezt�”34
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Néhány kulcsfontosságú pozícióban lévő vezető ilyen negatív reakciói 
ellenére a Szentlélek megnyilvánulásai folytatódtak az 1893-as döntő évben 
is� Január 27-én megkezdődött a háromhetes lelkipásztori értekezlet, ame-
lyet a február 17-e és március 9-e közötti Generál Konferencia háromhetes 
ülésszaka követett� O�A� Olsen nagyon fontos összejövetelnek tartotta a 
közelgő konferenciát – „talán a mi népünk által szervezett legfontosabb 
összejövetel”� Így elvárható volt, hogy „minden helyi konferenciát egy olyan 
delegáció képviseljen, amely minden körülménynek megfelel, valamint az 
is, hogy minden delegált jelen legyen az értekezletek előadásain is”� Tehát, 
a legtöbb egyházvezető az egész országból és az egész világból „számos 
pásztorral együtt, de laikus tagokkal is”, részt vettek az eseményen, és sze-
rettek volna megtelni azokkal az áldásokkal és jótéteményekkel, amelyeket 
Isten készített számukra� Egyáltalán nem meglepő tehát, hogy Olsen kérte 
„népünket mindenütt a világon, hogy az értekezleteket és a Generál Kon-
ferenciát az ima különleges tárgyává tegyék, hogy Isten áldása bőségesen 
legyen jelen�”1

1892 augusztusában a Generál Konferencia Bizottsága bibliatanulmá-
nyozási témákat bízott S�N� Haskellre, J�N� Loughborough-ra, R�A� Un-
derwoodra, A�T� Jones-ra, W�W� Prescottra, R�C� Porterre, O�A� Olsenre és 
másokra, amelyeket be kellett mutatniuk Battle Creek-ben az egész világról 
összegyűlt adventisták százainak�2 Napi két összejövetelt terveztek – délelőtt 
és este –, amelyek során két bibliatanulmányt mutattak be a lelkipásztori 
értekezlet számára� Az esti összejövetelek az egész Generál Konferencia ideje 
alatt folytatódtak, és az összes összejövetel elegendő időt biztosított a hat 
hét során a Biblia közös tanulmányozására�3
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Ellen White, Ausztráliában lévén több ezer mérföldnyire, sokat gon-
dolt Észak-Amerikára és a Generál Konferencia következő ülésére� Tehát, 
a Generál Konferencia vezetői, küldöttek, lelkészek, könyvevangélisták ve-
zetői, bibliaoktatók, valamint laikus tagok gyűltek össze az ország minden 
részéről és a világ minden tájáról a legfontosabb összejövetelre� Nem akarva 
elszalasztani a lehetőséget, hogy az Úr tanácsát az adventista vezetőség ha-
talmas közössége elé tárja, Ellen White mondta E�J� Waggonernek, hogy azt 
az utasítást kapta az Úrtól, hogy írjon meg és küldjön el „mintegy kétszáz 
oldalas kézzel másolt írást” Amerikába� Ezt az anyagot „nagyrészt fel kellett 
használni a konferencián�”4

Így Ellen White távollétében mindazok, akik a munka központjában 
találkoztak, olvashatták és hallhatták Isten hangját a prófétaság lelkén 
keresztül� A hat hét alatt többször is teljes egészében felolvasták a bizony-
ságtételeket, és minden felszólaló elegendő tanácsot meríthetett a jelenvaló 
igazságból, amelyből idézhetett a bibliatanulmányozás során� S�N� Haskell 
elmondta, hogy ennek eredményeként azon a konferencián többet használ-
ták a bizonyságtételeket, mint amennyit Ellen White-nak sikerült volna be-
szélni, ha ott lett volna� „Többen megtértek� Egyesek pont a városból, olyan 
emberek, akik alig hallottak prédikációt� Ők meg lettek győzve bűneikről, 
és addig nem volt nyugalmuk, amíg át nem adták szívüket Istennek, majd 
elmentek szomszédjaikhoz, és elmondták nekik, mit tett értük az Úr�”5*

Január 27-én, pénteken délelőtt a lelkipásztori értekezlet a Michigan 
állambeli Battle Creek tabernákulumában találkozott, több mint három-
száz résztvevővel� Bár Uriah Smith volt kinevezve, hogy megtartsa az első 
tanulmánysorozatot a „Bibliatanulmányozásról”, nem sokkal az értekezlet 
előtt lemondta, és S�N� Haskellt nevezték ki helyette�6 Haskell azzal kezdte 
előadását, hogy a Biblia személyes tanulmányozásának fontosságáról be-
szélt, nem azért, hogy „olyan érvet találjunk, amelyet egy másik személy 
ellen használunk fel”, hanem azért, hogy „elfogadjuk Isten szavát a szemé-
lyes javunkra”� J�N� Loughborough következett a prófétaság lelkéről szóló 
nyitóelőadásával a korai adventtörténelem kontextusában, és „különösen 
a hívők közötti egységet teremtő hatására fektetett hangsúlyt�”7 Talán nem 
is létezett két jobb téma a lelkipásztori értekezlet és az 1893-as Generál 
Konferencia indításához, mint ez a két téma�

A nyitóhétvégén a Generál Konferencia Bizottságának kérésére W�W� 
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Prescottnak lehetősége volt felolvasni Ellen White egyik friss bizonyságté-
telét a Battle Creek-i zsúfolásig megtelt tabernákulum hallgatósága előtt�8* 
Ellen White próbálta felébreszteni a Battle Creek-i gyülekezet tagjait, hogy 
ismerjék fel a felelősségüket a világmissziós erőfeszítések támogatására� Ahe-
lyett, hogy pénzt fektetnének a tabernákulum számára egy drága síporgo-
nába, áldozatot kellett hozniuk gyülekezetek építésére más helyeken, szerte 
egész Ausztráliában, ahol egyetlen összejöveteli hely létezett� A jelenvaló 
igazság üzenetét, „ahogyan Jézusban található”, hirdetni kellett a világnak, 
és Isten cselekvésre hívta az Ő tagjait:

„Kedves Battle Creek-i testvérek, akik előtt voltak ezek az értékes 
igazságok, arra kérlek benneteket, hogy gondoljatok arra a sok-sok lélekre, 
akiknek hallaniuk kell a Megváltó szeretetéről szóló üzenetet� [���]

Hogy tehetik meg azok, akik már régóta hitben vannak, mint a Battle 
Creek-iek, hogy egyre többet költsenek saját örömükre, amikor ismerik a 
bemutatott esetből a mű nagy szükségleteit a külföldi országokban? [���]

Isten igazságának dicsősége meg kell, hogy világítsa az egész földet� 
Az Úr nem zárja be a próbaidőt, amíg határozottabban nem hirdettetik a 
figyelmeztető üzenet [���] De a munka rövidre lesz metszve az igazságban� 
Krisztus igazsága üzenetének hallatszani kell a világ egyik végétől a másikig� 
Ez Isten dicsősége, amely befejezi a harmadik angyal munkáját�

A Battle Creek-iek alszanak? Lebénultak? Vajon cselekvésre ébreszti 
őket az a világosság, amelynek új és tiszta sugarai ragyogtak egymásután? 
Régóta vártátok azokat a csodálatos eseményeket, amelyek közvetlenül 
az Emberfia eljövetele előtt fognak megtörténni, amikor eljön nagy hata-
lommal és dicsőséggel� Most kérdezem tőletek: Készen álltok arra, hogy 
tiszta hangon fújjátok a kürtöt? Tudjátok, hogy össze vagytok kapcsolva 
Istennel, és az Ő képmásának világosságában éltek? [���] Az Úr jön� A föld 
történelmének eseményei gyorsan lezárulnak, és munkánk még nem ért 
véget� Türelmetlenül vártam az emberi elem együttműködését a mű előre-
haladásában� Az egész menny - ha szabad ezt a kifejezést használnom - tü-
relmetlenül várja, hogy az emberek együttműködjenek az isteni elemekkel a 
lelkek üdvösségéért végzett munkában�”9 Ahogy gyakran tette, Ellen White 
összekötötte a végső eseményeket és a hangos kiáltást Krisztus igazságának 
üzenetével, amely akkor ragyogott az egyházra�10*

Január 30-án, hétfőn este W�W� Prescott megkezdte a „Szentlélek 
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ígéretéről” szóló előadássorozatát� Attól fogva, hogy kiosztották neki ezt 
a témát, azon gondolkodott, hogyan lehetne „a legpraktikusabb módon 
tanulmányozni azt”� A terve az volt, hogy „kis lépésekkel haladjon előre a 
Szentlélek befogadása érdekében, és amikor a Szentlélek befogadásra kerül, 
akkor Ő többre fog minket megtanítani Önmagáról, mint amennyit más 
módon tanulhatnánk meg”�

Előadása vége felé Prescott felolvasta a Jelenések 18:1 versét, majd Ellen 
White 1892� nov� 22-ei Review magazinban publikált cikkének szakaszai 
követték, amelyekben egyértelműen megerősítette a hangos kiáltás kezdetét 
és a Szentlélek kiáradásának idejét – a késői esőt� „A hangos kiáltás és a késői 
eső együtt haladnak” - mondta Prescott� „Ahogyan eljött a hangos kiáltás 
ideje, ugyanúgy jött el a késői eső ideje is, és nekünk kérnünk kell [���] Az 
Úr már rég várja, hogy nekünk adja Szentlelkét� Épp most is türelmetlenül 
várja, hogy kiárassza ránk� Meddig kell várnia még? Megszoktuk, hogy úgy 
tekintsünk a pünkösdre, mint arra az időre, amikor az Úr a legnagyobb 
munkát végezte népéért� De most elkezdődött egy munka, amely nagyobb 
lesz a pünkösdnél, és egyesek az itt lévők közül látni fogják azt� Itt és most 
kell alkalmasnak lennünk erre a munkára�”

Prescott a Historical Sketches című könyvből is olvasott, ahol Ellen 
White kijelentette, hogy a Szentírás az egyetlen menedékünk, és hogy „egy 
ismert bűn megtűrése gyengeséget és sötétséget okoz, és könyörtelen kísér-
téseknek tesz majd ki minket”� Egy ilyen kijelentés világosságában Prescott 
arra figyelmeztetett, hogy „uralkodnunk kell a bűnre való hajlamunkon, 
különben nem részesülhetünk a késői esőben� A világosság, amely dicső-
ségével megvilágítja az egész földet, már el kezdett ragyogni� Mit jelent ez 
számunkra a gyakorlatban? Ez azt jelenti, hogy a megrázás ideje itt van, és 
Isten kettéválasztja az Ő népét, és azokat, akikben nem él Krisztus, nem 
engedtetik meg, hogy részt vegyenek az Úr munkájában, amikor az hangos 
kiáltássá változik át�”11

Másnap reggel S�N� Haskell bibliatanulmányozásról szóló eladásában 
Ellen White-nak ugyanazt az idézetét olvasta a hangos kiáltásról, amelyet 
a november 22-ei cikkében publikáltak� „Figyeljétek meg, mi következik, 
- mondta Haskell - mert minden ember feladata, aki megkapta a figyelmez-
tető üzenetet, hogy felmagasztalja Jézust, és bemutassa Őt a világnak, ahogy 
a jelképekben van felfedezve, ahogy a szimbólumokban van bemutatva, 
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ahogy a próféták felfedéseiben szerepel, ahogy a tanítványainak adott lec-
kékben, valamint ahogyan az emberek fiaiért végzett bámulatos csodákban 
van bemutatva� Kutassátok az írásokat, mert azok bizonyságot tesznek Róla� 
Szeretném tudni, hogy így mennyi maradt ki a Bibliából�” Haskell tudta, ha 
a lelkükbe fogadják Krisztust, akkor Ő „víz forrásává válik bennük, amely 
örök életre fakad”� Akkor készen állunk arra, hogy kutassuk a Szentírást, 
amely a nekünk adatott kinyilatkoztatás Lelkét jelképezi, amely alkalmassá 
tesz bennünket, hogy megálljunk a közelgő viharban�”12

Nemcsak a különböző előadók emlékeztették a lelkipásztori érte-
kezletre érkezőket a hangos kiáltás kezdetére, hanem a Battle Creek-i 
gyülekezet által nyomtatott különféle folyóiratok is� Például W�A�   Colcord 
a Home Missionary januári számában írva, és ugyanarra a cikkre hivatkozva, 
amelyet Ellen White publikált a Review magazinban, mélyreható kérdést 
tett fel: „Miért kezdődött a hangos kiáltás, mint egy olyan munka, amely 
inkább értünk folyik, mintsem általunk? Miért kezdődött inkább «Krisztus 
igazságának felfedezésével, a bűnöket megbocsátó Megváltóval», - ahogy 
White testvérnő írta a Review and Herald magazinban 1892� november 
22-én - mintsem a mi kiáltásunkkal a világ felé, hogy leomlott Babilon?” 
Colcord ezekre a kérdésekre adott válaszának ma is foglalkoztatnia kellene 
bennünket: „A válasz egyszerű� Az Úr látta, hogy előbb nekünk van szüksé-
günk felkészülésre, mielőtt készen állnánk azt a munkát elvégezni, amelyet 
tervezett számunkra� Ő látta, hogy szükségünk van pontosan tudnunk, mi 
az evangélium - Isten megmentő ereje -, mielőtt hirdethetnénk másoknak 
az örökkévaló evangéliumot Lelke erejének megnyilvánulása által�”13

Kedden este W�W� Prescott új dimenziót vezetett be előadásába, amely 
az értekezlet és a Generál Konferencia végéig figyelemfelkeltő témává vált 
– egy olyan téma, amely nemcsak az ő előadásaiban, hanem a többi előadó 
előadásaiban is jelen volt� A sorozat második bemutatójának elején Prescott 
rámutatott arra, hogy a Szentlélek kente fel vagy pecsételte az Ő munkájára 
Krisztust, mert szerette az igazságot és gyűlölte a gonoszságot (Zsid 1:9)� A 
bűn iránti gyűlölete azonban nem akadályozta meg Krisztust abban, hogy 
elvégezze azt a munkát, amelyért eljött, hogy átvegye a bűnös helyét� Most, 
az idők legvégén, a „Lélek kiáradásának különleges időszakában” - vagy 
másképpen az elpecsételés idején - „tudni akarjuk, mi akadályozza meg, 
hogy ez a munka azonnal megtörténjen” - tette hozzá Prescott� „Én azt 
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mondom, hogy a bűn jelenléte és a gonoszság gyakorlása akadályozza meg” 
– volt a válasza� Prescott meg volt győződve arról, hogy „teljesen lehetetlen 
elválasztanunk magunktól a bűnt� Ezt egyedül Isten teheti meg� Isten el 
tudja venni tőlünk a bűnt, de akaratunk ellenére nem veszi el� Amikor Isten 
azt mondja nekünk, hogy ez a bűn, és el akarja venni tőlünk, akkor bele-
egyezésünkkel hozzá kell járulnunk, különben nem távolítja el�” Prescott 
ezután beszélt a tanítványok tapasztalatairól és a levonható tanulságokról:

„Mit tapasztaltak a tanítványok, amikor felkészültek erre a kiáradásra? 
Olvassunk erről egy rövid idézetet: «A tanítványok tíz napon át imádkoz-
tak, mielőtt pünkösdkor kiáradt a Szentlélek� Akkor szükség volt erre az 
időre, hogy megértsék, mit jelent eredményesen imádkozni, egyre inkább 
közelebb kerülni Istenhez, megvallani bűneiket, megalázni szívüket Isten 
előtt és hogy hit által Jézusra tekintsenek, és az Ő képére változzanak meg�» 
(Special Test�, No� 2�, 19� o�)

Gondolkodjatok el a következőn! A tanítványok három és fél évig 
voltak Krisztussal, látták Őt a feltámadás után, beszélgettek Vele, de még 
nem kapták meg a Szentlelket� Jézus menybemenetele után, mielőtt az a 
különleges áldás kiáradt volna rájuk, szükség volt tíznapos bűnvallomásra 
és bűnbánatra ahhoz, hogy az az áldás ne eméssze meg őket� 

Ha így álltak a dolgok az ő esetükben, mit mondhatunk magunkról? 
Véleményem szerint az egész helyzet legrosszabb jellemzője pont az, amit a 
Laodiceának szóló üzenet kijelent, és a legrosszabb az, hogy mi ezt nem lát-
juk� Ha nem látjuk ezt, akkor fogadjuk Isten Igéjét úgy, amint van, ismerjük 
el azt, és aszerint cselekedjünk� Vétkeztünk és gonoszságot követtünk el, és 
nincs bennünk semmi jó� Bűnbánat és bűnvallomás által kerüljünk egyre 
közelebb Istenhez, Ő pedig irgalommal és megbocsátással közelebb kerül 
hozzánk� Ez az a szempont, amelyre szeretnék különösen kitérni, nevezete-
sen az, hogy az ok, amiért elmarad a Szentlélek különleges kiáradása az Ő 
népére, az, hogy meg kell térniük, különben a kiáradás megemészti őket�”14

Az új dimenzió, amelyre Prescott fel akarta hívni a hallgatóinak 
figyelmét, a laodiceai üzenet volt, és ez lett az egyik fő témája az 1893-as 
lelkészi értekezletnek és a Generál Konferencia ülésének� Mielőtt azonban 
továbbmennénk Prescott előadására, röviden össze kell foglalnunk, mit fog-
lal magában a laodiceai üzenet, és mikor kezdték alkalmazni az adventista 
hívőkre�
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A laodiceai üzenet

Az a megértés, miszerint a Laodiceának szóló üzenet alkalmazható 
a hetednapi adventistákra, nem volt új gondolat� Már 1852-ben, jóval az 
egyház 1863-as hivatalos megalakulása előtt, Isten arra törekedett, hogy 
népe figyelmét erre az üzenetre irányítsa� Sok évvel az 1844-es csalódás után 
a szombattartó adventisták a laodiceai üzenetet a névleges, azaz a vasárnapi 
adventistákra alkalmazták�15 Ez akkor kezdett megváltozni, amikor Ellen 
White kijelentette, hogy a szombattartó adventisták, mint nép „hidegek és 
formálisak, akárcsak a névleges egyház, amelyből nemrég kijöttek� A laodi-
ceai gyülekezethez intézett szavak tökéletesen leírják jelenlegi állapotukat�”16

1856 júliusában James White utoljára írhatta le azt a véleményt, hogy 
Filadelfia - a hatodik gyülekezet Jelenések 3� fejezetéből - a szombattartó 
adventistákat mutatja be�17 Az év nyarán történt események sorozata révén 
ő is kezdte megérteni, hogy Laodicea, a hetedik gyülekezet jobban alkal-
mazható az adventistákra� Megállapításait a Review magazin több cikkében 
közzétette,18 sőt összefüggésbe hozta a Jelenések 3� fejezetében szereplő 
„Igaz Tanú” türelemteljes kopogtatása és az Énekek éneke 5� fejezetében 
szereplő „Szerelmese” között: „«Íme az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki 
meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele va-
csorálok, és ő én velem�» Közületek sokan mennyire közömbösek voltatok 
a feddések és figyelmeztetések iránt, amelyeket drága Üdvözítőnk javatokra 
adott� Megvetettétek és elűztétek, míg az Ő haja telve van az éjszakának 
harmatjával� Ó, nyissátok meg a szíveteket Neki� Hagyjátok, hogy a meg-
keményedett szívetek összetörjön Előtte� Ó, engedjétek be Őt!”19    

Ugyanazn a nyáron Ellen White azt írta, hogy változás történt Isten 
1844-es „úgynevezett különleges népében”� Ellen White látta, hogy a nép 
„a világhoz igazodik, és nem akar szenvedni az igazságért”, és azt is látta, 
hogy a probléma oka az „Isten akarata iránti nagymértékű engedelmesség 
hiánya”� Még párhuzamot is vont Izrael népe, miután elhagyták Egyipto-
mot, és az adventnép között, akik a közeli ígéret földje felé tekintettek�20 
Ellen White-nak 1857 februárjában volt az első látomása arról, hogy a 
laodiceai üzenet az adventnépre vonatkozik� Jelenlegi langyos állapotukat 
a „világ iránti hajlam”, az önzés, a kapzsiság, a hibakeresés és az egyházban 
való rend hiánya okozta�21
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1857 novemberében Ellen White megkapta az addigi legátfogóbb 
látomást a laodiceai üzenet szerteágazó jelentésével kapcsolatban� Két 
embercsoportot látott: azokat, akik aktívan keresték a bűnbánatot és a meg-
tisztulást, és azokat, akik hanyagok és közömbösek voltak� Ez illusztrálta a 
két viszonyulást a laodiceai üzenethez, amely megrázást idézett Isten népe 
körében: „Megkérdeztem, mit jelent a megrázás, amit láttam� Közölték, 
hogy a Laodiceához intézett hű Tanúnak közvetlen bizonyságtétele váltja 
ki� [���] Egyesek nem viselik el a közvetlen bizonyságot� Fellázadnak ellene, 
ez okozza majd a megrázást Isten népe között�” Amikor Ellen White meg-
kérdezte, mi teszi a különbséget azok között, akik gyötrődve imádkoztak 
és a páncélban lévők között, akik hirdették „az igazságot hangos erővel”, az 
angyal így felelt: „Ez a késői eső� Felfrissülés az Úr orcájától� A harmadik an-
gyal hangos kiáltása�” Így mindazok, akik elfogadták a Laodiceának intézett 
üzenetet, szívükbe zárva azt és megbánva bűneiket, erőt és megvilágosodást 
kaptak a késői eső és a hangos kiáltás üzenete által� Akkor készen álltak 
arra, hogy kiárasszák a világ előtt a „hangos kiáltás üzenetének egyenes 
igazságát�” Ez a végső események gyors beteljesülését és Krisztus második 
eljövetelét fogja eredményezni�22 Mivel az összes végső esemény a laodiceai 
üzenetre adott választól függ - amely nem nélkülözi az igazi bűnbánatot 
- Ellen White azt mondta, hogy ez „a legünnepélyesebb bizonyságtétel, 
amelytől az egyház sorsa függ�”23

James White cikkeire, valamint Ellen White bizonyságtételeire az 
1856-os és az 1857-es reakciók meghatározóak voltak� A Review szerkesztő-
ségének irodájába levelek kezdtek érkezni a kicsiny egyháztól, amelyekben 
az állt, hogy az üzenet megérintette szívüket� Az adventizmusban erős újjá-
ébredés kezdete látszódott�24 1856 novembere és 1857 decembere között a 
Review and Herald magazinban 348 cikket, bizonyságtételt vagy szerkesztői 
jelentést publikáltak a laodiceai üzenetről – főként laikus tagoktól – amely 
egy elég nagy százalék, tekintettel arra, hogy akkoriban az egyháznak 
csak 2500 tagja volt�25 Ellen White kijelentette, hogy „miközben szíveket 
érintett meg az üzenet, Isten előtti mély alázathoz vezette az embereket� 
Angyalok küldettek minden irányba, hogy felkészítsék a hitetlen szíveket 
az igazság számára� Isten munkája növekedni kezdett, és népe megismerte 
helyzetét�”26 A nagyvárosok többi keresztény egyházaiban lelki ébredések 
kezdődtek, nemcsak Amerikában, hanem az egész világon, miközben az 
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angyalok szíveket készítettek fel a hangos kiáltás üzenete számára�27

Sajnos az adventista hívők nem tartottak lépést Istennel� 1859-ben 
Ellen White határozottan kijelentette: „a Laodiceának szóló üzenet nem 
váltotta ki azt a buzgó bűnbánatot Isten népének soraiban, mint amelyre 
számítottam�” Az üzenet még vonatkoztatható volt az akkori állapotukra, 
és az ok, amiért „nem végezhetett nagyobb munkát, a szívük keménysége” 
volt� Isten több mint két évet biztosított nekik, hogy az üzenet elvégezze 
rajtuk feladatát, de mi lett az eredménye?

„A szívet meg kell tisztítani azoktól a bűnöktől, amelyek olyan sokáig 
távol tartották Jézust� Ez a félelmetes üzenet el fogja végezni munkáját� 
Amikor először mutatták be az üzenetet, mély önvizsgálathoz vezette a szí-
veket� Bűnvallomások hangzottak el, és Isten népe mindenütt megmozdult� 
Szinte mindenki úgy vélte, hogy ez az üzenet a harmadik angyal hangos 
kiáltásával fog végződni� De mivel nem látták ezt az erőteljes munkát rövid 
idő alatt beteljesedni, sokan elvesztették az üzenet hatását� Láttam, hogy 
ez az üzenet nem végzi el munkáját néhány hónap alatt� Célja az, hogy 
felébressze Isten népének tagjait, megmutassa, mennyire elesettek, és mély 
bűnbánatra vezesse őket, hogy örülhessenek Jézus jelenlétének, és alkalma-
sak legyenek a harmadik angyal hangos kiáltására […] Ha teljes figyelmet 
fordítottak volna a hű Tanú tanácsára, Isten nagyobb erővel munkálkodott 
volna népe érdekében […] 

Sokan érzelmektől, nem pedig elvektől és hittől vezérelve cselekedtek, 
és ez az ünnepélyes, félelmetes üzenet megmozgatta őket� Ez hatott az érzé-
seikre, felkeltette félelmüket, de nem érte el az Isten által kijelölt feladatot� 
Ő olvas a szívekben� Annak érdekében, hogy népe ne legyen becsapva saját 
magával szemben, Isten időt ad nekik, hogy érzéseik túlfűtöttsége elmúl-
hasson, majd próbára teszi őket, hogy meglássák, hallgatnak-e az igaz Tanú 
tanácsára� [���] Azok, akik folyamatosan növekednek, és sikeresen megbir-
kóznak minden próbával, bármi is legyen az ára, azok mind figyelembe 
vették az igaz Tanú tanácsát, ezért megkapják a késői esőt, és így alkalmasak 
lesznek a mennybemenetelre�”28

1868-ban Ellen White a „sötétség hosszú éjszakája” miatt szomor-
kodott, de megértette, hogy irgalmában Isten késleltette eljövetelét, mert 
„olyan sokan felkészületlenek lettek volna� Isten vágya, hogy ne veszítse 
el népét, ez volt az oka a hosszú késésnek�”29 Azonban ez a kijelentés nem 
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Istent hibáztatta a késésért, de nem is tagadta az Úr felszólítását, hogy a lao-
diceai nép térjen meg az Ő eljövetele előtt� Valójában ennek a felszólításnak 
a figyelmen kívül hagyása volt éppen az az ok, amely veszélyeztette az Ő 
népének örökkévaló sorsát� Ha késedelem nélkül tért volna vissza, hányan 
üdvözültek volna az élők közül?

1873-ban Ellen White írt egy négyrészes cikksorozatot a laodiceai gyü-
lekezetről a Review magazinban�30 Kijelentette, hogy az igaz Tanú üzenete 
nem érte el a célját� A nép továbbra is aludt bűneiben azon töprengve, hogy 
a bizonyságtételek miért vádolják őket állandóan hitehagyással és szörnyű 
bűnökkel: „Mi szeretjük az igazságot; meggazdagodunk� Nincs szükségünk 
ezekre a feddésekkel és figyelmeztetésekkel teli bizonyságtételekre�” De ez 
a válasz bizonyította, hogy Isten népe lelki vakságának legnagyobb oka az 
volt, hogy „nem akarták elfogadni a helyreigazításokat� Sokan megvetették 
a kapott feddéseket és figyelmeztetéseket� Az igaz Tanú elítéli Isten népének 
langymeleg állapotát, nagy hatalmat adva Sátánnak felettük e várakozás és 
virrasztás idejében�”

Ellen White-nak megmutatták, hogy „a figyelmeztető, bátorító és 
feddő bizonyságtételekben való hitetlenség elfordította a világosságot 
Isten népétől”� Ellen White biztatta a pásztorokat, hogy ne hanyagolják 
el a laodiceaiaknak szóló üzenetet, amely nem volt lágy üzenet: „Az Úr 
nem azt mondja nekik: «Elég korrektek vagytok� Olyan büntetéseket és 
szemrehányásokat viseltetek el, amelyeket soha nem érdemeltetek ki� Feles-
legesen lettetek elbátortalanítva szigor által� Nem vagytok vétkesek azokban 
a gonoszságokban és bűnökben, amelyekért meg lettetek dorgálva� Az igaz 
Tanú kijelenti, hogy amikor azt gondolod, hogy meggazdagodtál, akkor 
valójában mindenre szükséged van�”31

Bár a laodiceai állapot egyéni betegség, mégis vannak elágazásai kö-
zösségi szinten� Az egyház, mint szervezet, szenvedett a betegség tüneteitől� 
Ez sehol máshol nem látszott jobban, mint a munka központjában, Battle 
Creek-ben� 1875-ben Ellen White a következőképpen írta le ezt a helyzetet:

„És ahogy az emberi szív a vér útján az élet áramát küldi ki a test 
minden részébe, ugyanúgy befolyásolja ennek a helynek a vezetése - egy-
házunk székhelye - a hívők egész közösségét� Ha a fizikai szív egészséges, 
akkor egészséges a vér is, amely belőle a testben áramlik; de ha ez a forrás 
nem tiszta, akkor az egész szervezet megbetegszik az életbevágóan szükséges 
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folyadék mérgétől� Így van ez nálunk is� Ha a munka központja romlott, 
akkor az egész egyház, annak különféle ágazataiban és érdekeiben világszerte 
szenvedni fog�

Sátán fő tevékenysége a hitünk központjára összpontosul� Nem kímél 
egyetlen erőfeszítést sem ahhoz, hogy megvesztegesse a felelős beosztásban 
lévő férfiakat, és rávegye őket arra, hogy hűtlenek legyenek különféle köte-
lezettségeikben� Az ő gyanakvásait és irigységeit ülteti azok elméjébe, akik-
nek az a dolguk, hogy hűségesen végezzék Isten munkáját� Miközben Isten 
igyekszik próbára tenni ezeket a segítőket, és felkészíteni őket a feladatukra, 
Sátán mindent megtesz, hogy megtévessze és elcsábítsa, hogy ne csak azok 
semmisülhessenek meg, hanem azok befolyásoljanak másokat is rosszra, 
és ezáltal károsítsák a nagy művet� Minden rendelkezésére álló eszközzel 
arra törekszik, hogy megrendítse Isten népének a bizalmát a figyelmeztető 
és feddő hangjában, amely által az Úr meg akarja tisztítani az egyházat, 
és előre vigye művét� Sátán terve az, hogy meggyengítse Isten népének a 
bizonyságtételekbe vetett hitét�”32

Emiatt a Laodiceához intézett üzenet az „egyház angyalához” szól, – a 
vezetéshez-, amelynek válasza és befolyása kihat az egész nyájra� Éppen ezért 
küzdött Sátán olyan keményen, hogy eltérítse az igaz Tanú munkáját, aki 
eljött az Isten népéhez a Battle Creek-i munka központjába� A maradék 
egyház iránti haragja sehol sem nyilvánult meg erősebben, mint Isten pa-
rancsolatai és Jézus Krisztus bizonyságtétele iránt, amely a prófétaság lelke 
(Jel 12:17; 19:10)�

1882-ben Ellen White-nak ismét meg lett mutatva, hogy „a bizony-
ságtételekben való hitetlenség” folyamatosan növekedett, „ahogy a nép el-
távolodott az Istentől� Ez jelen van sorainkban, a munka egész területén�”33 
Az 1870-es, 1880-as években a farizeizmus a törvény hamis védelme által 
surrant be az egyházba, aláásva a törvényt és az evangéliumot is� 1886-ig 
Ellen White figyelmeztetve lett, hogy „egy próbaidő van előttük, és sok 
rossz fog származni a farizeizmusból, amely nagyrészt azokba ivódott, akik 
fontos pozíciókat töltöttek be Isten munkájában�”34 1888-ban Ellen White 
kijelentette, hogy „a farizeizmus kovásza dolgozott, megrontva a Battle Cre-
ek-i központot, ami hatással volt a hetednapi adventista gyülekezetekre�”35

Ez az állapot elkerülhetetlenül késleltette Krisztus visszajövetelét� 
1883-ban Ellen White csaknem negyven évvel az 1844-es csalódás után 
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visszatekintett a munkára, amelyet Isten bízott a népére, hogy „elvégezze 
a földön”� A harmadik angyal üzenetét hirdetni kellett, a hívek elméjét 
a szentélyben végzett engesztelési munkára kellett irányítani, a szombati 
reformnak haladnia kellett, a világot figyelmeztetni kellett a hangos kiáltás 
által, és Isten népének az igazságnak való engedelmesség útján kellett meg-
tisztulnia, képessé téve, hogy bűn nélkül legyen Krisztus eljövetelekor� Most 
azonban késés következett be, amiért nem Isten volt a felelős:

„Ha az 1844-es nagy csalódás után az adventisták szilárdak maradtak 
volna a hitben, és egységesen haladtak volna az Isten gondviselése által 
nyitott úton elfogadva a harmadik angyal üzenetét, és a Szentlélek erejében 
[késői eső] hirdették volna a világnak [hangos kiáltás], akkor meglátták 
volna Isten szabadítását� Az Úr hatalommal munkálkodott volna az erő-
feszítéseikkel együtt, a mű befejeződött volna, Krisztus pedig már eljött 
volna, hogy megjutalmazza népét� [���]

A negyven éven át tartó hitetlenség, zúgolódás és lázadás távol tartotta 
a hajdani Izraelt Kánaántól� Ugyanezek a bűnök késleltették a modern Izrá-
el belépését a mennyei Kánaánba� Isten ígéretei egyik esetben sem vallottak 
kudarcot� Az Úr állítólagos népe közötti hitetlenség, világiasság, az odaadás 
hiánya és a viszály tartott bennünket ilyen hosszú ideig a bűn és a bánat 
világában�”36

1884-ben Ellen White ismét felhívta olvasóinak figyelmét „a hajdani 
Izrael történetére”, mint „az adventisták múltbeli tapasztalatainak meghök-
kentő illusztrációjára”� Tehát Ellen White rámutatott arra, hogy Krisztus 
„eljött volna, hogy megmentse népét”, ha az egységes adventmozgalom 
elfogadta volna Isten világosságát és erejét, és hirdette volna a figyelmeztető 
üzenetet ennek a világnak�37 Ugyanezeket a gondolatokat ismételte meg az 
1888 tavaszán megjelent The Great Controversy című könyvében�38 De az a 
tény, hogy az Úr készen állt a mű befejezésére 1888 előtt, nem tagadta an-
nak az üzenetnek a szükségességét, amelyet Jones és Waggoner által küldött 
a Minneapolisi Konferencián� Üzenetük a laodiceaiakhoz intézett üzenet 
tetőpontja volt – a késői eső kezdete és a hangos kiáltás üzenete� Isten ko-
rábban is elküldte volna az üzenetet, ha lettek volna készséges hírnökök�39 
A központi gondolat az, hogy az az üzenet, amely dicsőségével megvilágítja 
az egész földet, mindig is ugyanaz az üzenet volt minden időre nézve� Az 
üzenet, amelyet Isten küldött Jones és Waggoner által, ugyanaz lett volna 
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munkába állásuk előtt is, és ugyanaz lesz, amikor Krisztus visszajövetele 
előtt az adventnép újra megkapja�40* Ez az üzenet pedig a laodiceaiakhoz 
intézett megtérésre való felhívásba van beburkolva�

Így 1888-ban az Úr nagy irgalmában „a legértékesebb üzenetet küldte 
népének Waggoner és Jones testvérek által� Ennek az üzenetnek az volt a 
célja, hogy felhívja az emberek figyelmét a felemeltetett Megváltóra, mint 
az egész világ bűneiért való áldozatra� Az üzenet bemutatta a hit általi megi-
gazulást az isteni Kezesben, és hívta az embereket, hogy fogadják el Krisztus 
igazságát, amely az Isten parancsolatainak engedelmességében nyilvánul 
meg�”41 De Ellen White a hit általi megigazulás üzenetét még úgy definiálta, 
mint „Isten munkája, hogy porba hullajtsa az ember dicsőségét, és megtegye 
az emberért azt, ami nem áll az ő hatalmában, hogy megtegye önmagáért� 
Amikor az emberek látják méltatlanságukat, akkor készen állnak arra, hogy 
felöltözzék Krisztus igazságát�”42 Egyáltalán nem meglepő, hogy Sátán 
„nem akarta, hogy ez az igazság világosan be legyen mutatva; mert tudja, 
hogy ha a nép maradéktalanul elfogadja, akkor hatalma összetörik�”43 Így a 
farizeusi magatartások által, a viszály, a prófétaság lelkének bizonyságtétele 
iránti hitetlenség által Sátán fogságban tartotta a laodiceai egyházat�

1888 decemberében, közvetlenül a Minneapolisi Konferencia után 
Ellen White ismét kijelentette, hogy „a Laodiceának szóló üzenet az eb-
ben az időben élő Isten népére alkalmazható”� Az Úr összes tanácsa iránti 
közömbösség, az igazság iránti buzgóság elvesztése, valamint a „bizonyság-
tételekben foglalt világosság” iránti közömbösség képezte ennek az oknak 
egyik részét�44 De miközben 1889 nyarán a tábori összejövetelek során 
továbbra is felhívta a figyelmet a Laodiceának szóló üzenetre, Ellen White 
összefüggésbe hozta az isteni gyógymódokat a minneapolisi üzenettel�45  

1890 augusztusa - a hit általi megigazulás értékes üzenetéért folytatott 
közel kétéves harc - után Ellen White kifejezte az egyház hanyatlásának ál-
talános állapotát: „A Minneapolisi Konferencia után úgy láttam a laodiceai 
gyülekezet állapotát, mint korábban még soha� Hallottam Isten feddését 
azok iránt, akik annyira elégedettek önmagukkal, akik nem ismerik lelki 
hiányosságaikat� [���] A zsidókhoz hasonlóan sokan becsukták a szemüket, 
hogy ne lássanak�” Isten megengedte, hogy a világosság ragyogjon az 
adventisták között, de azok, akik „állították, hogy hiszik az igazságot”, de 
nem cselekedtek annak alapján, valamint azok, akik „megvetették az isteni 
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kegyelmet”, olyanok voltak, mint a bolond szüzek� Az igaz Tanú felhívása 
most sokkal nagyobb jelentőséget kapott, mint eddig�

„A balga szüzek által képviselt egyház helyzete a laodiceai helyzet 
bemutatása is� [���] Azok, akik felismerik, hogy szükségük van megtérni 
Istenhez, és szükségük van a Jézus Krisztusba vetett hitre, megtérnek az 
Úr Lelke iránti ellenállásukból� Megvallják bűnüket, hogy megtagadták a 
világosságot, amelyet az ég oly nagy irgalommal küldött nekik, és elhagyják 
a bűnt, amely megszomorította és megsértette az Úr Lelkét� Megalázzák 
énjüket, és elfogadják Krisztus hatalmát és kegyelmét, felismerve a figyel-
meztető, feddő és bátorító üzeneteket�”46

1891 decemberében közvetlenül Ausztráliába érkezése után Ellen 
White ismét hallatta hangját irányítva Isten népét magas elhívásához, 
amely hozzájuk küldetett: „Jézus nem azért keresett meg téged és engem, 
mert az Ő barátai voltunk� Mert eltávolodva voltunk Tőle, és nem voltunk 
megbékülve Vele� Amikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk� 
De Ő megígérte, hogy nekünk adja Szentlelkét, hogy beolvadjunk az Ő ter-
mészetébe, és megváltozzunk az Ő képére�” Ellen White meghirdette a lao-
diceai gyülekezetnek felajánlott isteni gyógymódokat, amelyek a következő 
változásokat idézik elő: „Vásároljon hitet és szeretetet, a Megváltó gyönyörű 
és értékes vonásait, amelyek segítenek megtalálni az utat azok szívébe, akik 
nem ismerik Őt, akik hidegek és elidegenedtek Tőle a hitetlenség és a bűn 
miatt� Arra hív, hogy vegyünk fehér ruhát, amely az Ő dicsőséges igazsága, 
és szemgyógyító írt, hogy felismerhessük a lelki dolgokat� Ó, nem nyitjuk 
ki szívünk ajtaját ennek a mennyei Látogatónak?”47

A következő évben Ellen White több levelében továbbra is az akkori 
üzenetnek tekintette a Laodiceának szóló üzenetet� 1892� augusztus végén 
Uriah Smith-nek írt levelében Ellen White ismét megfedte őt az A�T� 
Jones-szal szembeni folyamatos ellenállása miatt, és a Review magazinban 
az ellenkező cikkek publikálása miatt� Azt mondta Smith-nek, hogy „Isten 
nagy áldásokat áraszt népére, hűséges és becsületes pásztorokat küldve 
hozzájuk�” Isten hatalmat adott ezeknek a hírnököknek a „Szentlélek 
által, hogy hangosan kiáltsanak, ne kíméljenek semmit, hogy emeljék fel 
hangjukat, a kürthöz hasonlóan”, határozott üzenetet adva az Ő népének, 
hogy „felébredjenek és meggyőződjenek bűneikről, és hogy bűnbánatra 
és reformhoz legyenek vezetve”� De az üzenet elhangzása közben mások 
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azon munkálkodtak, hogy „ellenálljanak az Isten hírnökei által megtett 
cselekedeteknek�”

Ellen White azzal zárta levelét, hogy Smith figyelmét az igaz Tanú 
felhívására irányította: „[���] Figyelembe kell vennünk az igaz Tanú taná-
csát� Amikor Isten népe megalázza lelkét Előtte, mindenki egyénenként 
és teljes szívével keresve a Szentlelket, akkor az emberi ajkakról olyan 
bizonyság fog hangzani, amilyet ebben a versben olvasunk: «És ezek után 
láték más angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma vala; és a föld 
fénylett annak dicsőségétől�»”48 A következmények nyilvánvalóak voltak� 
Smith még mindig azon dolgozott, hogy meghiúsítsa Jones és Waggoner 
munkáját, valamint Isten általuk küldött üzenetét� Az igaz Tanú hívására 
válaszolni bűnbánatot és az Ő gyógymódjainak elfogadását jelenteti, ami a 
késői esőhöz és a hangos kiáltás teljességéhez vezet� Ellen White A�T� Jones-
on keresztül küldte el Smith-nek a levelet, másolatokkal együtt, amelyek 
eljutottak O�A� Olsenhez is�49

Szeptemberben Ellen White újabb levelet küldött Uriah Smith-nek� 
Ezúttal Ellen White még világosabb volt a laodiceai üzenet tekintetében 
és a laodiceai üzenetnek a minneapolisi üzenettel való kapcsolata vonat-
kozásában: „Isten szava nem munkálkodhat hatékonyan a szívben, amikor 
gátolva van a hitetlenségtől� A hírnökök által hirdetett üzenet a laodiceai 
gyülekezethez intézett üzenet� (A Jel 3:14-20 verseket idézte�)

Ennek az üzenetnek nem volt akkora befolyása a hívők elméjére és 
szívére, mint kellett volna� Az egyház valódi állapotát be kell mutatni az 
embereknek, és nekik nem emberektől származónak kell fogadniuk Isten 
szavát, hanem mint Isten Igéjét� Sokan abban a formában kezelték a La-
odiceának intézett üzenetet, ahogyan az eljutott hozzájuk, mint az ember 
üzenetét� Kételkedve néztek mind az üzenetre, mind a hírvivőkre azok, 
akiknek elsőként kellett volna felismerniük, hogy ez Isten Igéje, és ennek 
megfelelően cselekedniük� Ha elfogadták volna Isten hozzájuk küldött 
szavát, most nem lennének sötétségben� [���]

Az üzenet, amelyet A�T� Jones és E�J� Waggoner által kaptunk, az 
Isten üzenete a laodiceai egyháznak, és jaj annak, aki azt állítja, hogy hiszi 
az igazságot, és mégsem tükrözi másokra az Istentől kapott fénysugarakat� 
Smith testvér, ha nem lettek volna előítéleteid, ha nem hatottak volna rád 
a pletykák, és nem késztettek volna arra, hogy bezárd a szívedet, hogy ne 
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hasson rád az, amit ezek a férfiak bemutattak, ha a nemes béreabeliekhez 
hasonlóan kutattad volna a Szentírást, hogy megtudd, a bizonyságtételük 
összhangban van-e a tanításukkal, akkor előnyös területen lettél volna, és 
sokkal előrébb tartottál volna a keresztény tapasztalatban� [���]

A számos és zavaros gondolataid Krisztus igazságáról és a hit általi 
megigazulással kapcsolatban az emberhez és Isten üzenetéhez való pozíciód 
eredménye� De ó, Jézus vágyakozik, hogy a leggazdagabb áldásokat adja 
neked� [���] A Laodiceának szóló üzenet hirdetve lett� Fogadd ezt az üzenetet 
minden fázisában, és add tovább az embereknek, amerre a Gondviselés 
utat nyit� A hit általi megigazulás és Krisztus igazsága a témák, amelyet a 
pusztuló világ elé kell tárni� Ó, bár kinyitnád szíved ajtaját Jézus előtt!”50

Ellen White nem fejezhette ki világosabban magát� Jones és Waggo-
ner pont azzal az üzenettel lettek megbízva, amelynek meg kellett nyitnia 
a mennyország kapuit� Ha a vezetők és a laikus tagok elfogadták volna, 
akkor az egész világon elterjedt volna� Két héttel korábban Ellen White 
hasonló kijelentéseket tett S�N� Haskellnek egyik levelében, amelyben arról 
a figyelemre méltó időről írt, amelyben éltek� Miután idézett a Jelenések 
könyve 3� fejezetéből, Ellen White megismételte, hogy nagy szüksége van a 
bűnbánatra, kijelentve, hogy Isten választott hírnökei által az ajtó előtt áll 
és kopog: „Komoly bűnbánatra van szükségünk, ha arra gondolunk, hogy 
esélyt adtunk a világnak, hogy kételkedjen a kereszténység igazságában� 
Nagy világossággal rendelkezve ma bűnösebbek vagyunk Isten előtt, mint 
bármely más nép� [���] 

Nem kellene többé hideg közönnyel tekinteni ezekre a figyelmezteté-
sekre és felhívásokra� A menny javai kínálva vannak gyülekezeteinknek� [���] 

Saját igazságotokba öltözve tökéletesnek érzitek magatokat, a para-
zsaitok szikráiban járva nem látjátok jellemhibáitokat� Szükségetek van a 
mennyei szövőszéken szőtt ruhákra, hogy mezítelenségetek rútságában ne 
szégyenüljetek meg az Úr napján� Vétkes önámításban éltek, mert eltávo-
lodtok Isten kegyelmének gazdag világosságától és kincseitől� Gazdagnak 
hiszitek magatokat, miközben valójában csődöt mondotok� Az egész élete-
tek egy hazugság volt�

«Nyissátok ki ajtóitokat» mondja a mennyei Kereskedő� A figyel-
meztetések szinte hiábavalóak voltak� A szív minden repedése pecsételve 
maradt� Az önelégült laodiceaiak kizárták Jézust� A világi lelkület, az 
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önigazulás, a büszkeség és a langymelegség annyira a hitetlenség láncaihoz 
kötötte a lelkeket, hogy most, amikor a Megváltó hangja hallatszik kül-
döttei által, a lélek lázadása és makacssága hozzáadódik, hogy elmélyítse a 
vétkességet� Az önigazulás értéktelen ruháiba öltözve sértve érzik magukat, 
amikor azt mondják nekik, hogy mezítelenek� A Megváltó hangja így szól: 
«Íme, választott követeim által az ajtó előtt állok és zörgetek�» Beengeditek? 
Megnyitjátok szíveteket Krisztus kegyelmének befolyása előtt, amely szent, 
vigasztaló és amely engedelmességre bír? Zárva tarthatjátok szíveteket az 
Ő szeretete és kegyelmének gazdagsága előtt? Hagyni fogjátok, hogy Sátán 
győzedelmeskedjen szörnyű ámításotokban, hogy semmire sincs szüksé-
getek?”51* Az 1893-as Generál Konferencia láthatárán Ellen White ismét 
megpróbálta felhívni a pásztorok figyelmét Laodicea üzenetére� „Kétség-
telenül az utolsó napok veszélyeiben élünk” – mondta Ellen White tizenöt 
oldalas levele elején� „A gyülekezetek továbbra is közömbösen figyelmen 
kívül hagyták” a szívet vizsgáló igazságokat� Nos, „napjaink gyülekezeteinek 
egyetlen reménye a bűnbánat és az első cselekedeteikhez való visszatérés”� 
Könyörgött a „testvéreknek, akik az 1893-as Generál Konferencián jönnek 
össze, hogy vegyék figyelembe a laodiceaiaknak küldött üzenetet� Milyen 
elvakult állapotban van! Ez a téma újra és újra a figyelmetek elé lett hozva, 
de az elégedetlenség a lelkiállapototokkal szemben nem volt elég mély 
és fájdalmas ahhoz, hogy reformot eredményezzen�” Tehát, Ellen White 
visszatért a minneapolisi üzenethez és az üzenetvivőkhöz� Hogyan bántak 
velük? Idézni fogok egy hosszabb részletet a levélből:

„Felteszem a kérdést: Mit jelentenek a köztünk lévő viták és vesze-
kedések? Mit jelent ez a durva lelkület, kemény, mint a vas, amely jelen 
van gyülekezeteinkben és intézményeinkben, és amely annyira különbözik 
Krisztus lelkületétől? Mélységes szomorúság tölti el a szívem, mert láttam, 
milyen könnyen kritizálják Jones vagy Waggoner testvér szavait vagy tetteit� 
Sokan milyen könnyen figyelmen kívül hagyják mindazt a jót, ami az elmúlt 
néhány évben rajtuk keresztül megvalósult, és nem látnak semmi bizonyíté-
kot arra, hogy Isten ezeken az eszközökön keresztül munkálkodik� Valami 
elítélendőre vadásznak, és a magatartásuk ezen testvérekkel szemben, akik 
buzgó elkötelezettséggel jó dolgot tettek, azt mutatja, hogy a szívükben el-
lenséges érzések és keserűség van� Szükség van a szívek és elmék felett Isten 
megtérítő hatalmára� Szűnjetek meg gyanakodva testvéreitekre nézni!52*[���]        
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Sokan meggyőződtek arról, hogy megszomorították Isten Lelkét azzal, hogy 
ellenálltak a világosságnak, de gyűlölték az önmagukkal szembeni halált, 
és elhalasztották a szív megalázásának és bűneik megvallásának munkáját� 
Pedig mindaddig nem veszik tudomásul, hogy a feddést Isten küldte, vagy 
hogy a tanítás a mennyből származik, amíg a kétség minden árnyéka nincs 
eltávolítva� Nem jártak a világosságban� Abban reménykedtek, hogy köny-
nyebb módon jutnak ki a nehézségből, mint a bűneik megvallása� Sátán 
elfogta és megkísértette őket, nekik pedig alig volt erejük ellenállni�

A bizonyítékok egymás után kerültek eléjük, de nem voltak hajlan-
dók elismerni őket� Makacs hozzáállásukkal felfedték lelkük betegségét, 
mert egyetlen bizonyíték sem volt kedvükre való� A kétely, a hitetlenség, 
az előítélet és a makacsság minden szeretetet kiölt a lelkükből� Tökéletes 
bizonyosságot követeltek, de az nem kompatibilis a hittel� Ha megengedték 
volna, hogy a Minneapolisban ragyogó fénysugarak kifejtsék meggyőző ha-
talmukat azokon, akik ellenezték a világosságot, ha mindenki feladta volna 
saját útját, és akkor vetette volna alá akaratát Isten Szentlelkének, akkor 
megkapta volna a leggazdagabb áldásokat, csalódást okoztak volna az ellen-
ségnek, és igaz férfiakként álltak volna, akik hűségesek meggyőződésükhöz� 
Gazdag tapasztalatban lett volna részük� De az énjük azt mondta: «Nem!» 
Az énjük nem volt hajlandó összetörni, hanem harcolt az irányításért�

E lelkek mindegyike újra meg lesz próbálva azokon a pontokon, ahol 
akkor elbuktak� Most már kisebb az ítélőképességük, kevesebb az enge-
delmességük, kisebb az igaz szeretetük Isten és a testvéreik iránt, mint a 
minneapolisi megpróbáltatás és teszt előtt� A menny könyveiben hiányos-
ként vannak feljegyezve� Az énjük és a szenvedélyük utálatos vonásokat 
fejlesztett ki�

Attól a pillanattól kezdve az Úr a bizonyítékok bőségét adta a világos-
ság és az üdvösség üzeneteivel kapcsolatban� Nem lehetett volna több szere-
tetteljes felhívást küldeni, jobb lehetőségeket, hogy ők Minneapolisban azt 
tegyék, amit tenni kellett volna� A világosság vissza lett vonva egyesektől, és 
azóta a parazsuk által keltett szikrák világosságában járnak� Senki sem tudja 
megmondani, mekkora lehet a tét, amikor elhanyagolja, hogy engedjen 
Isten Lelke hívásának�

Eljön az idő, amikor sokan szívesen tennének meg bármit és mindent, 
amit csak lehet a lehetőségért, hogy meghallják a hívást, amelyet Minnea-
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polisban elutasítottak� Isten megindította a szívüket, de sokan engedtek egy 
másik léleknek, amely megmozgatta alantas szenvedélyeiket� Ó, ha ezek a 
szegény lelkek alapos munkát végeznének, mielőtt örökké késő lenne! Soha 
nem lesznek jobb lehetőségek, soha nem lesznek mélyebb érzéseik�”53

Lábjegyzet

1 O�A� Olsen, „The Conference”, Review and Herald, 1892� december 
6�, 768� o�

2 „Minutes of the General Conference Committee, Third Meeting”, 
1892� augusztus 1�, „Transcription of minutes of General Conference 
Committee” 14-15� o�, General Conference Archives, Silver Spring, MD�

3 „Program for the Institute”, General Conference Daily Bulletin, 
1893� január 27�, 1� o�

4 Ellen G� White E�J� Waggonernek, 78. Levél, 1893� január 22�, 
kiadatlan�

5* S�N� Haskell Ellen G� White-nak, 1893� február 23�, Manuscripts 
and Memories, 238� o� Hű maradva A�T� Jones életrajzában megfogalmazott 
céljához (lásd a 3� fejezet 30� lábjegyzetét), George Knight azt sugallja, hogy 
Jones felelős azért, hogy az 1893-as Generál Konferencián olyan sok Ellen 
White anyagot használtak� Knight számos előzetes vádaskodással készíti 
elő a terepet, mely által megpróbálja bebizonyítani, hogy Jones egész élete 
során rosszul használta fel Ellen White írásait: „Jones az 1890-es években az 
Ellen White írásaihoz való ragaszkodásának alapvető hibája, a pozíciója volt 
a bizonyságtételek és a Biblia közötti létező viszonnyal kapcsolatban� Az 
1893-as Generál Konferencia ülésén Ellen White műveiből idézeteket hasz-
nált „szövegként”, amelyre alapozta néhány prédikációját� Ezt a gyakorlatot 
akkor használta, amikor „népünk előtt prédikált”, de akkor nem, amikor 
a nem adventistáknak beszélt� Négy évvel később Ellen White írásait „igé-
nek” mondta� Az 1893-as Generál Konferencián sokat prédikáltak Ellen 
White írásaiból� Haskell megjegyezte, hogy távollétében többet hallottak 
bizonyságtételeiből, mint amennyit akkor hallottak volna, ha ott szemé-
lyesen jelen lett volna� Ez az 1895-ös Generál Konferencia ülésén teljesen 
megváltozott� Az 1894-es Anna Rice-féle válságot követően Ellen White 
azt tanácsolta Jones-nak és másoknak, hogy ne hagyatkozzanak annyira a 
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lelki ajándékokra, hanem térjenek vissza a Bibliához� Következésképpen az 
1895-ös General Conference Bulletin azzal tűnik ki, hogy nem használták 
Ellen White-t, mint tekintélyt, különösen az összejövetelek első felében�” 
(1888 to Apostasy, 230� o�)

Először is, Jones kétszer használta a „szöveg” szót Ellen White anya-
gának leírására, amelyet aznap este felolvasott: „Ma este olyan szöveget 
elemzünk, amely legalább egy hétig tart� Szerintem mindenki számára is-
merős ez a kijelentés� Ellen White ezt írta [���]” (1893 GCDB, 30� o�) „Nos, 
testvéreim, emlékeztek, hogy tegnap este elkezdtem egy szöveget, amelynek 
elemzése egy hétig fog tartani� Ma este egy másik idézetet szeretnék elolvas-
ni ugyanebben a témában�” (Uo� 69� o�) Jones itt nem az ihletésről alkotott 
vízióját tárgyalta� Egy általános kifejezést használt egy „idézet” vagy „szöveg” 
leírására, amelyből olvasott� Az 1868-as Webster szótár a következőképpen 
definiálja ezt a szót: „beszéd vagy fogalmazás, amelyhez egy megjegyzés vagy 
egy kommentár van írva”� Minden diáknak van „tankönyve”, amiből tanul-
mányoz, de nyilvánvalóan nem minden könyv szól kifejezetten a Bibliáról� 
Jones írásaiban végzett gyors keresés azt mutatja, hogy több mint ötszázszor 
használta a „szöveg” kifejezést� De ezt a kifejezést akkor használta, amikor 
bárki dokumentumából idézett, beleértve a pápát is� (American Sentinel, 
1895� május 23�, 164� o�)�

Ami azt illeti, hogy Jones hogyan használta a bizonyságtételeket, 
amikor „népünk előtt prédikált”, meg kellene engednünk neki, hogy ma-
gyarázza saját magát, hogy lássuk, helyes-e Knight feltételezése� Az 1893-as 
konferencián - amelyre Knight hivatkozott - Jones azt mondta: „Ma este 
onnan folytatjuk, ahol tegnap este abbahagytuk, az elénk tárt gondolattal, 
hogy elkezdjük tanulmányozni ezt a témát, ahogyan a Bibliában találjuk� 
Szakíthatnék időt arra, hogy elolvassam a Bizonyságtételekből és a Krisztushoz 
vezető út című könyvből� Ugyanúgy prédikálhatnék ezekből, mint a Bibli-
ából� De a következő a nehézség: úgy tűnik, a testvérek nagyon hajlamosak 
megelégedni azzal, amit ezekben a könyvekben olvasunk, és nem akarják a 
Bibliát kutatni, hogy abból tudják meg� Ezért léteznek a Bizonyságtételek és 
a Krisztushoz vezető út� Ezeknek a Bibliához kell vezetniük bennünket, hogy 
ott találjuk meg az igazságot, onnan szerezzük meg� Szándékosan kihagyom 
őket most, nem azért, mert helytelen lenne használnom a bizonyságtétele-
ket; hanem azt szeretném, kedves testvéreim, hogy fedezzük fel a Bibliából, 
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és tudjuk, hol találjuk meg benne� [���] Amikor olyanoknak prédikáljuk az 
üzenetet, akik nem ismerik a bizonyságtételeket, meg kell mutatni nekik, 
hogy a Biblia ezt mondja, és csak abból kell tanítanunk őket� Ha népünk-
nek prédikálnánk, nagyon jó lenne használnunk a bizonyságtételeket és az 
összes többi segédeszközt, de még akkor is, ha a testvéreknek az elméje a 
bizonyságtételekre irányulna és nem a Bibliára a bizonyságtételeken keresz-
tül, akkor a bizonyságtételek használatának ez a módja nem az, amit az Úr 
a helyes használatnak szánt�” (1893 GCDB, 358� o�) Így, ellentétben Knight 
hamis állításaival, Jones próbálta visszavezetni az embereket a Bibliához�

Másodszor, 1897-ben Jones egy prédikációsorozatot tartott a prófé-
taság lelkéről� Az első alkalom során, még mielőtt olvasni kezdett volna az 
egyik Bizonyságtételből, Jones a következő megjegyzéseket tette: „Az igével 
kezdem, és fejezem be� Íme, mit kell tennünk, amikor ilyen helyekre jövünk: 
«Ha az Úr a ti bizottságaitok közepette van, nézve a rendet, a szeretetet és az 
istenfélelmeteket és az Ő szavától való remegéseteket, akkor készek vagytok 
önzetlenül végezni ezt a munkát�» (Ellen White, 1888 Materials, 1394� o�) 
[���] Tehát, ha az Úr a bizottságaitok közepette van, nézve a szeretetekre, 
istenfélelmetekre és az Ő szavától való remegésetekre, akkor készen álltok 
az Ő munkájára�” (1897� GCDB, 3� o�)

Nyilvánvaló, hogy Jones „Ige” kifejezés használatát az általa olvasott 
Bizonyságtételből emelték ki� Eredetileg Ellen White használta ezt a kife-
jezést, hogy saját írásait Isten Igéjeként írja le, nem pedig Jones, aki csak 
idézte őt� Sok más példát is találhatunk, amelyekben Ellen White hasonló 
kifejezéseket használ: „Megmutatták nekem, hogy annyira semmibe veszik 
Isten Igéjét, amelyet az Ő Szentlelke által a bizonyságtételekben adott, hogy 
az Úr újra és újra visszatér, megbünteti ítéleteivel Battle Creek-et�” (PM, 
172-173� o�) „Isten szólt hozzájuk az Ő igéje által, az Ő Bizonyságtételei 
által, az Ő Lelke által� Miért nem veszik ezt figyelembe?” (17 MR, 229� 
o�) „A Bizonyságtételek vagy Isten, vagy Sátán ujjlenyomatát viselik [���] 
Gyümölcseikről fogjátok megismerni őket� Isten szólt� Ki borzongott meg 
szava hallatán?” (Testimonies, vol� 5�, 98� o�) Ismét láthatjuk, hogy Knight 
vádjai nemcsak alaptalanok, hanem tisztességtelenek és félrevezetőek is�

Amint a fenti példákból nagyon világosan látható, Knight tévesen 
azt sugallja, hogy Jones felelős az 1893-as konferencián felolvasott nagy 
mennyiségű Ellen White anyagért� Ellen White szükségesnek látta, hogy 
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távollétében annyi anyagot kell küldenie� Ami George Knight állításait illeti 
Anna Rice-szal kapcsolatban, és hogy Jones az 1895-ös Generál Konferen-
cián sokat idézett a bizonyságtételekből, valamint azt az elképzelést, hogy 
ezek az események Ellen White tekintélyével kapcsolatban eltérő álláspont-
hoz vezettek volna, részletesen tárgyalni fogom A késői eső visszatérése című 
könyvemben�

Egyelőre azzal zárjuk, hogy idézzük Ellen White tanácsát, melyet 
Jones-nak adott 1908-ban, miután hátat fordított az ihletésnek és a lelki 
ajándékára alapozott tekintélyének: „Utasítást kaptam, hogy használjam a 
nyomtatott prédikációidat, az 1893 és 1897 General Conference Bulletin 
kiadásaiban, amelyek erős érveket tartalmaznak a Bizonyságtételek érvé-
nyességéről, és amelyek megerősítik közöttünk a prófétaság lelki ajándékát� 
Megmutatták, hogy ezek a cikkek sokaknak segítségére lesznek, kivált-
képpen azoknak, akik újak a hitben, és nem ismerik népünk történelmét� 
Áldás lesz számodra újra elolvasni ezeket az érveket, amelyek a Szentlélektől 
származtak�” (9 MR, 278� o�) Úgy tűnik, Ellen White, aki ihletett volt és 
tekintélye is volt, látott valamit Jones 1893-as és 1897-es prédikációiban, 
amit nyilvánvalóan George Knight a maga előítéleteivel nem látott�

6 „General Conference Committee Minutes First Meeting”, 1893� 
január 20�, „Transcription of Minutes of General Conference Committee, 
1892 to 1896”, 18� o�, General Conference Archives, Silver Spring, MD�

7 S�N� Haskell, „The Study of the Bible, No� 1”; J�N� Loughborough, 
„The Study of the Testimonies, No� 1”, General Conference Daily Bulletin, 
1893� január 27�, 2–3� o�

8* Az 1870-es évek végén épült Battle Creek Tabernákulum 3200 
férőhelyes volt, de akár 3600 fő befogadására is alkalmas volt, ha a szentélyt, 
a szárnyakat és a galériát is belefoglalták (Milton� R� Hook, Flames Over 
Battle Creek, 77-79� o�)�

9 Ellen G� White to Brethren and Sisters in Battle Creek, 2c. Levél, 
1892� december 21�, General Conference Daily Bulletin, 1893� január 28�, 
12�, 14-16� o�, hozzáadott kiemelések� Lásd még: Bizonyságtételek, 6� 
kötet, 19� oldal�

10* Ez az egy kijelentés önmagában is visszautasítja azoknak az állítása-
it, akik szerint Ellen White 1892� november 22-ei kijelentése a Review-ban 
az egyetlen hely, ahol egyértelműen összekapcsolja a hit általi megigazulás 
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tanítását a végső eseményekkel (lásd a 3� fejezet 40� lábjegyzetét)�
11 W�W� Prescott, „Promise of the Holy Spirit, No� 1”, General Con-

ference Daily Bulletin, 1893� január 30�, 38-39� o�, kiemelés az eredetiben�
12 S�N� Haskell, „The Study of the Bible, No� 4”, General Conference 

Daily Bulletin, 1893� január 31�, 58� o�
13 W�C� Colcord, „Why?”, The Home Missionary, 1893� január, 1-2� o�
14 W�W� Prescott, „The Promise of the Holy Spirit, No� 2”, General 

Conference Daily Bulletin, 1893� január 31�, 62-65� o�
15 R�L� Odom: „Philadelphians or Laodiceans? (Laodicean Church - 

1)”, Review and Herald, 1956� január 5�, 4-5� o�
16 Ellen G� White, „To the Brothers and Sisters”, Review and Herald, 

1852� június 10�
17 James White, „The One Hundred and Four Thousand”, Review 

and Herald, 1856� július 3�, 76� o�
18 Lásd: R�L� Odom, „Who Are the Laodiceans? (The Laodicean 

Church - 3), Review and Herald, 1956� január 12�, 5-7� o�
19 James White, „The Seven Churches” Review and Herald, 1856� 

október 16�, 189�, 192� o�
20 Ellen G� White: „The Two Ways”, Testimonies, vol�, 1� kötet, 

128–129� o�, 1856� május 27�
21 Ellen G� White: „Be Zealous and Repent,”, Testimonies, 1� kötet, 

141–146�, o�, 1857� február�
22 Ellen G� White, „The Future”, Review and Herald, 1857� december 

31�, Testimonies, 1� kötet, 179-183�, o� Lásd még: Ellen G� White, Early 
Writings, 269-273� o�

23 Uo�, 181� és 270� o� Lásd még Felix A� Lorenz, The Only Hope 
(Nashville, TN: Southern Pub� Assn�, 1976), 69� o�

24 Lewis R� Walton, „Morning’s Trombet” (Bakersfield, CA: Self 
Published, 2001), 138� o�

25 Ron Clouzet, Adventism’s Greatest Need: The Outpouring of the Holy 
Spirit (Nampa, ID: Pacific Press Pub� Assn�, 2011), 47� o�

26 Ellen G� White, „The Laodicean Church”, Testimonies, vol� 1, 186� 
o�; 1859� június 3�

27 Ron Clouzet, Adventism’s Greatest Need, 48-49� o�; Lewis R� Wal-
ton, Morning’s Trumpet, 138-141�
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28 Ellen G� White, „The Laodicean Church”, Testimonies, vol� 1, 185-
187� o� 1859� június 3�

29 Ellen G� White, „Testimony for the Church at Olcott, N�Y�”, 
Testimonies, vol� 2, 194� o�; 1868� június 12�

30 Ellen G� White, „The Laodicean Church”, Review and Herald, 
1873� szeptember 16�, 23�, 30�, október 7�

31 Uo�, 1873� szeptember 16�, Testimonies, vol� 3, 254�, 255�, 257� o�
32 Ellen G� White, „Faithful Reproofs Necessary”, Testimonies, vol� 4, 

1875� január 5�, 211� o�
33 Ellen G� White: „The Testimonies Slighted”, Testimonies, vol� 5, 

76� o�; 1882� június 20�
34 Ellen G� White G� I� Butlernek, 21. Levél, 1888� október 14�; 

1888 Materials, 93� o�
35 Ellen G� White, „The Experience Following the Minneapolis 

Conference”, Manuscript 30�, 1889� június, 1888 Materials, 356� o�
36 Ellen G� White, Manuscript 4, 1883, Evangelism, 695�, 696� o�
37 Ellen G� White, Spirit of Prophecy, vol 4�, 291� o�; 1884�
38 Ellen G� White, The Great Controversy, ed� 1888, 457-458� o�
39 Ron Duffield, A késői eső visszatérése, 1� kötet, 42-44� o�
40* Ellen White 1883-as kijelentését kommentálva George Knight 

a következő következtetéseket igyekszik levonni: „1883-ban Ellen White 
azt állította, hogy Jézus közvetlenül 1844 után jöhetett volna, aminek 
elképesztő következményei vannak azok számára, akik nagy hangsúlyt 
fektetnek Jones, Waggoner vagy Prescott 1888-as, 1893-as vagy 1895-ös 
teológiájára� A következmény egyértelmű: Krisztus visszatérhetett volna 
1888 előtt – vagyis mielőtt Jones és Waggoner az evangéliumnak saját 
értelmezését hirdette volna� Emiatt ez nekünk nem sokat segít sajátos teoló-
giájukra építeni� Sem az üzenetük, sem az evangélium konkrét értelmezése 
nem fontos, hanem maga az evangélium� (Angry Saints, 126-128� o�) Ám 
„magát az evangéliumot” Uriah Smith, G�I� Butler és sokan mások másként 
értelmezték 1888-ban, és ezt napjainkban félreértik az evangelikálok és a 
katolikus kereszténység� Csak az az evangélium lesz elegendő, amely az igaz 
Tanú isteni gyógymódjait tartalmazza� Pont az üzenet számít, amelyet Isten 
adott Jones-nak és Waggonernek, és amelyet Ellen White támogatott� Isten 
azt várja, hogy az evangéliumnak ugyanazt az üzenetét hirdessük ma is�
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41 Ellen G� White O�A� Olsennek, 57. Levél, 1895� május 1�, Testimo-
nies to Ministers, 91-92� o és 1888 Materials, 1336� o�

42 Ellen G� White to Brother and Sister Maxson, levél, 1896� október 
12�, Manuscript Releases, vol� 20�, 117� o�

43 Ellen G� White, „Camp-Meeting at Rome, N�Y�”, Review and 
Herald, 1889� szeptember 3�

44 Ellen G� White, „Our Duties and Obligations”, Review and Herald, 
1888� december 18�

45 Ellen G� White, „Christ and the Law”, Manuscript 5�, prédikáció, 
1889� június 19�, 1888 Materials, 341-345� o� „Camp-Meeting at Ottawa, 
Kansas”, Review and Herald, 1889� július 23�

46  Ellen G� White: „The Righteousness of Christ”, Review and Herald, 
1892� augusztus 19�, 497� o�; „The Righteousness of Christ, (concluded)” 
1890� augusztus 26�, 513� o�, 1888 Materials, 695� o� A cikk bővebb kont-
extusát lásd: Ron Duffield, A késői eső visszatérése, 1� kötet, 417-419� o�

47 Ellen G� White: „Ye are Complete in Him”, prédikáció, 1891� 
december 19�, Bible Echo, 1892� január 15�, 18� o�

48 Ellen G� White Uriah Smith-nek, 25b. Levél, 1892� augusztus 30�, 
1888 Materials, 1004�, 1008� o�

49 Ellen G� White A�T� Jones-nak, 16j. Levél, 1892� szeptember 2�, 
1888 Materials, 1036� o�; A�T� Jones Ellen White-nak, 1892� október 8�, 
Manuscript and Memories of Minneapolis, 226� o�

50 Ellen G� White Uriah Smith-nek, 24. Levél, 1892� szeptember 19�, 
1888 Materials, 1051-1054�, o�

51* Ellen G� White S�N� Haskellnek, 30a. Levél, 1892� szeptember 
5�, kiadatlan� Ahogy fentebb említettem, Ellen White kijelentette, hogy 
a hit általi megigazulásról szóló zavaros elképzelések az 1888-as üzenettel 
szembeni ellenállás eredményeként jelentek meg� Sőt, azt is kijelentette, 
hogy Jézus a választott hírnökein keresztül (Jones és Waggoner stb�) az ajtó 
előtt állt a valódi gyógymódokkal az egyház számára� Most, 125 évvel ké-
sőbb, a modern adventista történészek, mint például Desmond Ford, Burt 
Haloviak, George Knight és Woodrow Whidden informálnak bennünket, 
hogy tulajdonképpen Jones és Waggoner már 1889 óta hozták az egyházba 
a zűrzavar üzenetét� Lásd: Ron Duffield, A késői eső visszatérése, 1� kötet, 
239-241� o�
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52* Semmi sem tudná leírni jobban egyes modern adventista történé-
szek életrajzi munkáját, amellyel megpróbálták lejáratni Jones-t és Waggo-
nert� Munkájuk azonban azt bizonyítja, hogy inkább személyes evangéliumi 
teológiai programjuk vezérli őket, nem az adventista történelem őszinte és 
becsületes vizsgálata�

53 Ellen G� White O�A� Olsennek, 19d� Levél, 1892� szept� 1�, 1888 
Materials, 1018�, 1026-1031� o�
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Negyvenéves laodiceai történelem terült most W�W� Prescott előtt, 
aki a Battle Creek-i tabernákulumban összegyűltek előtt állt 1893� január 
végén, azon a kedd estén� Ellen White-nak az 1888 Minneapolis előtti és 
utáni laodiceai üzenetről írt anyagának nagy része már járt Prescott kezé-
ben, és több alkalommal meggyőződést és bűnbánatot hozott a szívébe�1 
E történelem fényében és kontextusában Prescottnak folytatnia kellett 
előadássorozatát a Szentlélek ígéretéről és a laodiceai üzenetnek való enge-
delmesség szükségességéről�

Prescott érezte, az egyetlen üzenet, amit azon az estén átadhat az, hogy 
mind ő, mind a jelenlévők „elkezdjék bűnösségüket megvallani Isten előtt, 
alázattal a lelkükben és mély sajnálattal Őelőtte, hogy tele legyenek buzgó-
sággal és térjenek meg�” Elérkezett az idő, „amikor a világosság ragyogni 
kezdett, vagyis a világosság, amelynek az egész földet be kellett világítania a 
maga dicsőségével”, és csak azoknak, - akik „megtisztították lelküket a tisz-
tátalanságtól, azaz megbánták bűneiket, és Isten eltörölte őket” - engedtetik 
meg, hogy részt vegyenek a befejező munkában:

„Nem tudom, mire lesz szükség, de néha úgy tűnik számomra, hogy 
lesz valami, ami felébreszt bennünket tudatosítva velünk, hogyan tekint 
Isten a bűnre, és hogyan lát minket� De mi visszautasítottuk a Szentlélek 
figyelmeztetését valamint az általa küldött tanítást és a bizonyságtételeket, 
amelyeket újra és újra küldött nekünk ezzel kapcsolatban: «Térj meg, és az 
előbbi cselekedeteket cselekedd; ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és 
a te gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz»� Évek óta ez 
volt a figyelmeztetés: Térj meg! Térj meg! Térj meg! De mi nem hallgattunk 
erre a bizonyságra, hanem eljutottunk odáig, hogy azt mondtuk: «Gazdag 
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vagyok, és meggazdagodtam, és semmire sincs szükségem�» És mégis azt 
mondom nektek, ha valaha létezett lelkileg szegény emberekből álló gyüle-
kezet, akkor ez az a gyülekezet [���]

Teljesen tudatában vagyok, a lehető legtisztábban beszélek, és nem 
mondom ezeket anélkül, hogy előtte ne gondolkodtam és imádkoztam 
volna� Azt mondom, amit hiszek, hogy az Isten üzenete a mi lelkünknek, 
az enyémnek és a tieteknek� Azt mondom, itt az ideje, hogy buzgósággal 
teljesek       legyünk és térjünk meg, hogy Isten Lelke különlegesen áradjon 
ki ránk anélkül, hogy elpusztítson minket� Ha nem imádkozunk ezért ko-
molyan, azt mondom, hogy ez egyszerűen halált jelent nektek és nekem [���]

Nem jöhetünk el erre az összejövetelre, erre az értekezletre, erre a 
konferenciára és könnyelműen folytassuk napjainkat egymás után� Itt az 
ideje, hogy mindenki komolyan remegjen saját lelkének üdvösségéért [���] 
Mindannyiunkra személyes munka vár, amit el kell végeznünk ezzel az 
összejövetellel kapcsolatban, és ez a munka a szív Isten előtti ünnepélyes 
önvizsgálatából áll, az Igének való engedelmességben és megtérésben, hogy 
elnyerjük ezt a hatalmat [���]

Szeretem azokat az alkalmakat, amikor összejövünk, meghallgatjuk 
ezeket a tanításokat és Isten Igéjének a magyarázatát� Ezt nagyon szeretem� 
De azt mondom, hogy folyamatosan idejöhetünk hétről hétre, évről évre, 
de mégsem felelünk meg Isten erre az időre vonatkozó tervének�”2

Valóban ünnepélyes időket éltek� Amint Prescott befejezte előadását, 
A�T� Jones újra elővette a harmadik angyal üzenetének témáját, és folytatta 
tovább az Egyesült Államokban zajló események bemutatását, amelyek a 
fenevad képének elkészítésével kapcsolatos bibliai prófécia beteljesedését 
jelentik (Jel 13� és 14� fejezete)� És épp 1892-ben, amikor ennek a képnek 
a felállítása történt, jött a hír, amely megerősítette, hogy a harmadik angyal 
„hangos kiáltása” elkezdődött� Vajon miért nem tudtak egyetérteni, hogy „a 
hangos kiáltás pont akkor hangzik el”?

Jones azzal zárta prédikációját, hogy idézett Ellen White előző nyári 
leveléből, amelyet Uriah Smith-nek írt: „Tegyük fel, hogy a figyelem el-
terelődik minden nézeteltérésről, és megfogadjuk az igaz Tanú tanácsát� 
Amikor Isten népe megalázza lelkét Előtte, egyénileg keresve az Ő Szentlel-
két teljes szívvel, akkor olyan bizonyság hangzik majd el emberi ajkakról, 
mint amilyenről a Szentírás számol be: «És ezek után láték más angyalt 
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leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma vala; és a föld fénylett annak 
dicsőségétől�» Az Isten szeretetétől pozsgás arcok, a szent tűztől érintett 
ajkak azt mondják majd: «Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít 
minket minden bűntől�»”3

Csütörtök este Prescott onnan folytatta a témát, ahol előző este ab-
bahagyta, miközben próbálta meggyőzni a hallgatókat a teljes megtérésük 
szükségességéről� Ahogy Jób esetéhez hasonlóan és azokéhoz, akik hallgat-
ták a tanítványok szavait pünkösd napján, „Jézus Krisztus dicsőségének és 
igazságának egy pillantása” a bűnös énjük meggyűlöléséhez vezetett� Így 
volt ez Ezsdrással, Isten szolgájával is, aki átérezte bűnösségét, amikor őszin-
tén imádkozott Izrael és a nép bűneiért� De mi történt a Battle Creek-ben 
összegyűltekkel 1893-ban?

„Arra taníttattunk, hogy Isten szolgái: «A tornác és az oltár között sír-
janak, és mondják: Légy kegyelmes, oh Uram, a te népedhez, és ne bocsásd 
szidalomra a te örökségedet�» De ezzel kapcsolatban úgy gondolom, hogy 
mielőtt ezt megtehetnénk, sírnunk kell saját magunkért� Tekintsetek vissza 
az elmúlt három-négy év történetére, és lássátok meg, mit tett értünk Isten, 
majd nézzétek meg, hol tartunk most� Isten figyelemre méltó módon gon-
doskodott népéről [���] Mit kell tennünk, amikor Isten épp itt és most küld 
üzenetet nekünk, miszerint türelmetlenül vár ránk? Mennyi ideig várt arra, 
hogy a fa gyümölcsöt teremjen? Három évet várt, nemde? És akkor kivágta? 
Nem� Azt mondta, várjanak vele még egy évet, utána, ha még mindig nem 
terem a fa, vágják ki� Mennyi idő telt el azóta, hogy Isten különleges módon 
kezdte küldeni ezt a világosságot, ezeket a tanításokat és ezt a feddést nektek 
és nekem? Gondolkodjatok! Négy évet� Ez a negyedik év Minneapolistól, 
és lépünk az ötödikbe�

Ezek a dolgok, amelyekkel szembe kell néznünk, rettenetesen ünne-
pélyesek, és nem tudom, mit mondjak� De lelkemből csak azt tudom mon-
dani, hogy ijesztő és ünnepélyes időbe érkeztünk� Isten várt és feddéseket 
küldött, várt és feddéseket küldött - négy évig [���]

Nem áll szándékomban senkit sem erőltetni, de kötelességemnek 
érzem, hogy ezeket a dolgokat a lehető legvilágosabban mutassam be, és 
hagyom, hogy Isten Lelke végezze munkáját szívünkben� Ez minden, amit 
tehetek� [���] Ó, csak egy egyszerű igazságot mondok nektek, amikor azt 
mondom, hogy ha ma este Isten hagyná, hogy Lelkének más sugarai is 
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beragyogjanak a szívünkbe, akkor nem tudnánk hazamenni és gondtalanul 
megpihenni, nyugodtan aludni, és a megszokott módon tenni a dolga-
inkat�”4 Prescott szelíden emlékeztette őket Minneapolisra és a bűnökre, 
amelyek még mindig felettük lebegtek, mint nép� Vajon érzékelni fogják 
annak minden következményét, ami kockán forgott? Vajon értékelni fogják 
a bűnbánatra kapott plusz időt? Prescott szerint nem a megfelelő idő volt 
azt mondani: „«Uram, ha vétkeztem, sajnálom�» Amikor Isten üzenetet 
küld, hogy vétkeztünk, a menny megsértését jelenti odamenni Hozzá, és 
azt mondani: «Ha vétkeztünk�» Ha nem vétkeztem, azt jelenti, hogy Ő 
hazug, mert azt mondta nekem, hogy vétkeztem�”

Összehasonlítva a bűnbánati imában tanúsított e kelletlen hozzá-
állást Dániel imájának hozzáállásával, Prescott buzgón így szólt: „Nem 
halljátok Dánielt - a szeretett ifjút, akit az Úr «kedves férfiúnak» szólított 
- megvallania bűneit «ha vétkeztem» kifejezéssel� Egyáltalán nem�” Dániel 
kerülő nélkül vallotta meg saját és a nép bűneit: „«Vétkeztünk, és hamisan 
cselekedtünk, gonoszságot műveltünk, és föllázadtunk ellened; eltértünk 
parancsaidtól és törvényeidtől� Nem hallgattunk szolgáidra, a prófétákra�»” 
Prescott összehasonlította Dániel bűnvallomását - arról, hogy Izrael meg-
vetette az ószövetségi próféták figyelmeztetéseit - Ellen White Minneapolis 
utáni kijelentésével: „Egyesek kritizálják az üzenetet és az üzenetvivőket� 
Sőt merészelik visszautasítani még az Isten Szentlelke által küldött feddő 
szavakat is�” Az ilyen kijelentések arra a következtetésre késztették Prescot-
tot: „Szerintem a valóság az, hogy mi annyira hozzászoktunk ahhoz, hogy 
érdekeink függvényében tiszteljük vagy megvessük ezeket a dolgokat, hogy 
teljesen elvesztettük a szentség érzését Isten Igéje és üzenete iránt� Rettene-
tes dolog megvetni Isten szavát és üzenetét, de mi már annyira megszoktuk 
ezt� Miért? A bűn jelenléte miatt, és mivel Isten nem küldi ránk azonnal a 
szentenciát, megvetjük ezeket a figyelmeztetéseket�”

Azok számára, akik azt a kérdést akarták volna feltenni: „Mit valljunk 
be?”, Prescott egy kijelentésre hivatkozott az Evangélium szolgái című 
könyvből: „Mi is ugyanúgy felelősek vagyunk azokért a gonoszságokért, 
amelyeket meg tudtunk volna akadályozni másokra nézve – feddés, fi-
gyelmeztetés, szülői vagy lelkipásztori tekintély gyakorlása által –, mintha 
mi lennénk vétkesek azokért a tettekért�” Egy ilyen kijelentés kis híján 
felemelte Prescottot a székről: „Ha Isten nem könyörül rajtunk, mit lesz 
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velünk? [���] Mit fogunk mondani Isten előtt? Nemde, kénytelenek leszünk 
Ezsdrással együtt mondani: «Én Istenem, szégyellem és pironkodom 
fölemelni arcomat tehozzád�» Prescott hűen hívta fel az adventista egyház 
vezetőségének figyelmét Ezsdrás, Dániel és Ezékiel által mondott imákra, 
amikor megbánták bűneiket és népük bűneit� Vajon Isten a laodiceai mara-
dék népét is ilyen imára hívja?5

Február 4-én, szombaton S�N� Haskell prédikált a Battle Creek-i 
tabernákulumban, amely „zsúfolásig megtelt”; akik késtek, még a lépcsőn 
is ültek� Haskell „szokásos szabadságával és erejével” beszélt, a gyülekezet 
pedig hallgatta a megváltás üzenetét�6 Az evangélium üzenetének a világgal 
való megosztásának felelősségéről szólva Haskell azt mondta: „Az idő, 
amelyben most élünk, Isten Lelke kiáradásának az ideje� Tehát, akkor mi 
a kötelességünk? [���] Az a dolgunk, hogy elvigyük az evangéliumot a föld 
minden szegletére�” Miután hosszú részeket olvasott Ellen White egyik bi-
zonyságtételéből, Haskell így szólt: „Testvéreim, a legünnepélyesebb időket 
éljük Ádám bukása óta� E világ történelmének záró jeleneteit éljük, és az a 
kérdés tevődik fel: milyen szerepet akarunk betölteni? [���] Még nem fogad-
tuk el azt a Lelket, amelyet Ő adni akar nekünk� Változásnak kell történnie 
a szívünkben, különben soha nem lépünk be a mennyek országába�”7

Szombat délután a zsúfolásig megtelt gyülekezeti épület nyugati 
termében összejövetelt tartottak, amelyen látogató testvérek, lelkészek, vég-
zősök és más munkások vettek részt� A fél háromkor kezdődő összejövetel 
„napnyugtáig tartott, szinte teljes egészében bűnvallomásokból és a mega-
lázkodás cselekedeteiből állt, és mégis sok hit, remény és szeretet jellemezte 
azt”� E�W� Whitney szerint - aki a coloradói helyi gyülekezetének írt - úgy 
tűnt, ez volt a korábbi napok prédikációinak és az elolvasott bizonyságté-
teleknek az eredménye: „Mivel «Krisztus igazságának» doktrínája - az az 
igazság, amelyet hit által kell nekünk is elnyernünk - a Lélek erejében és 
megnyilvánulása által van bemutatva, a megtérés és a jó cselekedetek fontos 
aspektusai nincsenek elhanyagolva�”

M�B� Duffie ugyanúgy a szombati összejövetelekről írva kijelentette, 
hogy „Isten ereje jelen volt, és az elhangzottak alapján hittük, hogy amikor 
ezek a testvérek munkájuk területére térnek vissza, a Tanító Lelkével lesznek 
felruházva� […] Valóban pünkösdi összejövetelben van részünk itt, Battle 
Creek-ben, és felfrissülünk a késői esőtől, amely most hull erre a népre�”8
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Másnap reggel Haskell folytatta bibliatanulmányozási sorozatának 
bemutatását� Miután elolvasott néhány kommentárt Ellen White-nak a 
Review magazinban megjelent egyik cikkéből, a Szentlélek áldásaiban ré-
szesülő szorgalmas igazságkeresőkről, Haskell megerősítette: „Tehát, ha csa-
lódunk, testvérek, és nem kapjuk meg a Lelket, akkor vajon ki lesz a hibás? 
Mi! Miért nem fogunk kapni Szentlelket? Mert megszűntünk keresni Őt�” 
A folytatásban Haskell leírta, hogyan adatott a Szentlélek a tanítványok-
nak pünkösdkor azért, hogy Jézus személyes jelenlétének helyére lépjen, 
és hogyan áradt ki rájuk, mert tudták, hogy bűneik megbocsáttattak� Így 
lesz ez a késői eső idején is: „Isten áldásokat ígért népének� Azok, akiknek 
bűneit megbocsátották és ismerik Megváltójukat, azok kapják a teljességet, 
mint még soha azelőtt� Ez Isten Lelkének kiáradása� Ez a harmadik angyal 
üzenetének hangos kiáltása� Az első lépés az, hogy megtisztítsuk szívünket a 
bűntől� Amikor a szív meg van tisztítva Krisztus vére által, képesek leszünk 
azonnal elvégezni azt a munkát, amelyet Isten akar, hogy megtegyünk�”9

Aznap este, amikor a 144 000-ről és a végidők nemzedékéről beszélt, 
R�C� Porter sokat idézett Ellen White november 22-ei Review magazin-
ban megjelent cikkéből: „Aki azt állítja, hogy meg van győződve az Úr 
közeli eljöveteléről, kutassa a Szentírást, ahogyan még soha; mert a Sátán 
elhatározta, hogy minden lehetséges trükköt kipróbál a lelkek sötétségben 
tartása érdekében, és hogy elvakítsa az elmét az idők veszélyei előtt, amely-
ben élünk� Minden hívő buzgó imával vegye magához a Bibliáját, hogy a 
Szentlélek megvilágosítsa az igazság tekintetében, hogy jobban megismerje 
Istent és Jézus Krisztust, akit elküldött� Keressétek az igazságot, mint egy 
elrejtett kincset, és okozzatok csalódást az ellenségnek� A megpróbáltatás 
ideje épp előttünk van, mert a harmadik angyal hangos kiáltása már elkez-
dődött� [���]” Megszívlelve ezt a tanácsot Porter ezt tanácsolta hallgatóinak: 
„Imádkoznunk kellene Istenhez az Ő Szentlelkéért� Nem hagyhatjuk el ezt 
a konferenciát úgy, hogy továbbra is azt tegyük, mint azelőtt, hogy idejöt-
tünk volna� Vajon buzgó imával tanulmányozzuk a Bibliát? Imádkozunk 
azért, hogy Isten vezesse az oktatók gondolatait? Ha nem, akkor veszélyes 
terepen vagyunk� A hangos kiáltás «elkezdődött»� Nem kellene, hogy ez 
felébresszen bennünket?”10

Aznap este A�T� Jones folytatta tanulmánysorozatát a harmadik angyal 
üzenetével kapcsolatban� Azt mondta hallgatóinak, hogy mindazt, amit 
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addig prédikált nekik, pontosan ugyanúgy prédikálta, mint azoknak, akik 
„soha nem hallottak a hetednapi adventistákról”� Párhuzamot vonva a pün-
kösdi tanítványok és a végidők gyülekezetének helyzete között, Jones egy 
kihívást intézett hozzájuk: „Csoportokba kellene gyűlnünk, és imádkoz-
nunk a Szentlélekért”� Arra is emlékeztette őket, hogy „amikor Isten népe 
személyesen és teljes szívből fogja keresni az Ő Szentlelkét, akkor emberi 
ajkakról fog hallatszani az igét beteljesítő bizonyság: «És ezek után láték más 
angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma vala; és a föld fénylett 
annak dicsőségétől�»” Természetesen következett a kérdés: „Imádkoztok a 
Szentlélek kiáradásáért?”

„Az Úr Igéje szerint naponta imák hangzanak el� A ti imáitok is 
közöttük vannak? Az enyémek is? Hamarosan eljön a nap, amikor az utolsó 
ima is elhangzik, amely annak az áldásnak a kiáradásához szükséges� És 
akkor? Jönni fog! Kitör, mint egy vízözön, és a Szentlélek úgy árad ki, mint 
pünkösd napján� Nos, figyeljétek meg, azt olvassuk, hogy mivel „naponta 
imák emelkednek Istenhez” ezért az ígéretért, „egy hitből fakadó ima sem 
vész el”� Látjátok, itt van az ígéret áldása� Igen, amikor Isten azt mondja, hogy 
imádkozzunk valamiért, ó, az ajtó szélesre nyílik, hogy a legtökéletesebb 
bizalommal imádkozhassunk ezért a dologért, hogy megkapjuk� Amikor Ő 
azt mondja, hogy imádkozzunk valamiért, akkor szélesre tárja az ajtót, és 
semmi sem akadályozhatja meg, hogy az ima helyet találjon� Melyek az Ő 
szavai mihozzánk? Hogy a hitben mondott imák egyike sem vész el� Nos, 
ezen napok valamelyikében el fog hangzani az utolsó szükséges ima is, és 
az áldás kiárad� És ki részesül benne? Azok, akik imádkoztak érte Istenhez� 
Nem számít, hogy az illető Afrika közepén van, és a kiáradás itt történik 
Battle Creek-ben – ő is meg fogja kapni; mert az érte elmondott imák által 
megnyílik a csatorna köztünk és az áldás forrása között, és amilyen biztos, 
hogy imáink által nyitva tartjuk ezt a csatornát, amikor a Szentlélek kiárad, 
úgy eljut oda is, ahol az imák elhangzottak, mert a csatorna nyitva van�”11

Az ilyen erőteljes előadások a hallgatóságon túl is visszhangzottak� A 
Review magazin egyik vezércikke bejelentette, hogy „több példányt is nyom-
tattunk a Bulletin-ből az értekezleten tartott rendkívüli összejövetelekre 
való tekintettel�” Az olvasókat azonban figyelmeztették, hogy olyan gyor-
san fogynak a példányok, hogy „hamarosan elfogy a készlet”� Egy ilyen 
kijelentés azt jelezte, hogy Isten Lelke különleges módon nyilvánult meg 
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az összejöveteleiken, és ők mindent megtettek annak érdekében, hogy 
népünknek lehetőséget adjon, hogy részesüljön ezekben a Bulletin-en 
keresztül�12

Újabb próba a laodiceai üzenettel kapcsolatban 

Február 6-án, hétfőn este A�T� Jones újra áttekintette az összes bizo-
nyítékot, amely azt mutatta, hogy pont azon események kellős közepén 
vannak, amelyek Krisztus visszatérését hirdették� A Bibliából és a Bizony-
ságtételekből újra és újra bizonyítékokat hoztak fel arra vonatkozóan, hogy 
pont abban az időben „rendelkezniük kell az egyetlen hatalommal, amely 
által az üzenet eljuttatható a világhoz”� Jones azonban kijelentette, hogy a 
legnagyobb veszély, amely mindenhol leselkedik a felekezetre és a világszéles 
adventnépre az, hogy nem azt látják legfontosabbnak, hogy a szívük össz-
hangban legyen Istennel, hanem hogy a „külső dolgokra” összpontosítsanak� 
Fennállt annak a veszélye is, hogy „egyfajta elméletnek tekintik ezeket a 
dolgokat”, ahelyett, hogy arra törekednének, hogy „Krisztus bennük éljen�”

De, amikor Jones bemutatta a következő két beszédének témáját, 
óvatosan közelítette meg őket: „Számomra ez az előadás és a következő a 
legsúlyosabbak az összes közül� Nem én választottam a témákat, és tartok 
tőlük�” Jones arra is törekedett, hogy elvezesse hallgatóit az igaz Tanú lao-
diceaiaknak adott tanácsához� A megtérés szükségességét igyekezett hang-
súlyozni ahhoz, hogy a késői eső és a hangos kiáltás ígérete beteljesüljön� 
Ugyanakkor összekötötte az Isten megtérésre való hívását a minneapolisi 
eseményekkel és a hit általi megigazulás legbecsesebb üzenetének elutasítá-
sával� Ez monumentális feladat volt� De, amikor Jones elkezdte, bár ő volt 
az egyik hírnök, akin keresztül Isten kopogtatott az ajtón, nem különült el 
testvéreitől� Ő is bűnbánatot keresett velük együtt:

„Most az elején kérlek benneteket, ne nézzetek rám úgy, mint aki 
elkülönül tőletek és felettetek áll, mintha valahonnan felülről szólnék hoz-
zátok, és kizárnám saját magam mindabból, amit elmondok� Mindezekben 
a dolgokban veletek vagyok� Nekem is, akárcsak nektek, ugyanolyan 
mértékben kell felkészülnöm annak elfogadására, amit Isten adni akar 
nekünk, ugyanúgy, mint bárki másnak a földön� Ezért könyörgök, hogy 
ne válasszatok el ebben a tekintetben magatoktól� És ha meglátjátok az 
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elkövetett hibáitokat, én is látni fogom az általam elkövetett hibákat, és 
kérem, ne hibáztassatok, ha olyan dolgok kerülnek elő, melyek feltárják az 
általatok elkövetett hibákat� Kérlek titeket, ne kritizáljatok engem, mintha 
ítélkeznék felettetek, vagy hibát keresnék bennetek� Egyszerűen közölni 
fogok néhány tényt, és azok, akiknek bármi köze van ezekhez a dolgokhoz, 
ki-ki maga tudni fogja az igazságot, hogy saját magának szól� És ha rám 
vonatkoznak, tudni fogom, hogy ezek igazak rám nézve� Mindössze azt 
akarom, testvéreim, hogy teljes szívünkből keressük Istent (A gyülekezet: 
„Ámen!”) és eltávolítsunk minden akadályt az utunkból, hogy Isten meg-
adhassa nekünk azt, amit tartogat számunkra�”13

Jones emlékeztette őket, hogy azokon az összejöveteleken eléjük téte-
tett az a gondolat, hogy eljött az idő, „amikor Isten megígérte, hogy elküldi 
a korai és a késői esőt� Eljött az idő, amikor kérnünk kell őket, és várnunk 
kell rájuk�” De a késői esőt és a hangos kiáltást csak akkor kaphatták meg, 
ha „szívük lelkük egy volt�” Ezért Jones azt mondta nekik: „Ha bármilyen 
probléma van közted és bárki között ezen a földön - akár itt van jelen, akár 
nem -, akkor itt az ideje, hogy ti és én eltegyük a problémákat az útból�” Az 
ilyen felkészülés lehetővé tette volna Istennek, hogy teljesítse ígéreteit� Ezt 
tették a tanítványok pünkösd előtt, és ez volt a laodiceai üzenet felhívása is� 
De a testvérek közötti pletyka és a háború az ördög műve volt, és egyedül 
rá kellett hagyni azokat� Szeretniük és védeniük kellett testvéreiket, nehogy 
elszakadjanak Istentől azért, mert egymás ellen fordítják harci fegyvereiket� 
Itt volt az ideje, hogy a hetednapi adventisták bevallják állapotukat:

„Nos, testvéreim, csak egyetértenünk kell a laodiceai üzenettel, és ki 
kell mondanunk, hogy minden szava igaz� Amikor Isten azt mondja, hogy 
te és én nyomorultak vagyunk, mondjuk Neki: «Úgy van, én nyomorult 
vagyok; szegény, úgy van szegény vagyok, koldus vagyok és soha nem leszek 
más; vak, vak vagyok, és soha nem leszek más; mezítelen, így van, és nem 
is tudok róla; és ez is igaz� Egyáltalán nem tudom ezt úgy, ahogy tudnom 
kellene�» Akkor azt mondom Neki minden nap és minden órában: «Uram, 
minden igaz� De ó, a nyomorult voltom helyett adj nekem elégtételedet; 
nyavalyás voltom helyett add nekem vigasztalásodat; szegénységem helyett 
add nekem minden gazdagságodat; vakságom helyett legyél Te a szemem; 
és mezítelenségem helyett, ó, öltöztess fel igazságoddal; és arra, amit nem 
tudok, Uram, Te taníts meg engem» (A gyülekezet: «Ámen!»)”14
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Jones azzal zárta prédikációját, hogy felszólított mindenkit, hogy 
„maradjunk egységesek, mert Isten munkát akar végezni velünk�” Nem arra 
kellett összpontosítaniuk, hogy a legmagasabb pozíciót töltsék be a Konfe-
rencián vagy a Konferencia Bizottságában, hanem inkább arra a következő 
kérdésre: „Ki tesz a legtöbbet azért, hogy lelkeket nyerjen az igazságnak?” Ez 
volt a korai egyház gondolata is, amikor a Szentlélek kiáradt rájuk: „Krisztus 
Lelke eggyé tette őket� Ezek a Krisztusban való megmaradás gyümölcsei� 
De ha gyümölcseink nézeteltérések, irigység, féltékenység és viszálykodás, 
akkor lehetetlen Krisztusban megmaradnunk�”15

Másnap este, február 6-án, kedden R�C� Porter folytatta előadásso-
rozatát „Krisztus elméje” címmel� Ő is felhívta a hallgatóság figyelmét a 
laodiceai üzenetre, a nagy küzdelem tükrében: „Az általam olvasott kije-
lentésekben Krisztus és Sátán közötti küzdelem tárul fel� És testvéreim, a 
harmadik angyal üzenetének alapelvei olyan alapelvek, amelyekkel Isten 
mindig is rendelkezett� Bárcsak megláttathatnám mindannyiótokkal ezeket 
a dolgokat, ahogyan Isten kinyilatkoztatta az elmémnek� Ha ezt sikerül 
megtennem, akkor nem lesz itt olyan lélek, aki ne azt mondaná: «Látom, 
hogy mindez rám vonatkozik�» Isten azt mondja: «Ismerem tetteidet�» 
Milyen tettek ezek? Szegény, nyavalyás, vak és mezítelen tettek� Ismeri 
Ő az állapotunkat? Igen� Nemde azt kellene mondanunk: «Tele vagyok 
bűnnel, és nincs bennem semmi jó?» Azt, amit Ő mond, az igaz, bár én 
vakságomban nem így látom�” Porter maga tanulmányozta témáját Krisztus 
igazságának fényében, az Ő szeretetének fényében, és most „kudarcnak” 
látta életét, mondván: „Amit tettem, rossz elvből, rossz okból tettem� Azt 
akarom mondani, hogy mindaz, amit a hűséges és igaz Tanú mondott, igaz 
az én esetemben, és én nem tudtam ezt�”

Miután összehasonlította a Sátán királyságában használt erő és a 
Krisztus királyságában használt szeretet hatalmát, az előadása végén Porter 
visszatért a minneapolisi eseményekhez: „Mit csinálunk mi ezen a konfe-
rencián? Isten azt mondta, itt az ideje, hogy összegyűljünk, imádkozzunk 
és könyörögjünk, hogy árassza ránk az áldását� Itt az ideje, hogy teljes 
szívünkből keressük Istent� Bárcsak látnátok ezt mindannyian úgy, ahogy 
én most látom� Sátán volt a testvérek vádlója� Gondoljatok Minneapolisra! 
Vádolták ott a testvéreket? A szeretet Istenének nevében kérdezem, Aki az 
én Istenem, milyen összejöveteleket tartottatok? Ideje van békeösszejövete-
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leket tartani� Hagyjuk, hogy az az elme legyen bennünk is, ami Krisztusban 
volt� Hálát adok Istennek, hogy látom a felhőket szétoszlani, és kezdjük 
látni, hogy szegények, nyavalyások, vakok és mezítelenek vagyunk� Amikor 
Ő megmutatja helyzetünk legrosszabb részét, hozzá teszi a segítségnek és 
a megváltásnak áldott szavait is� Amikor leírja mezítelenségünket, akkor 
nyújtja az igazság áldott ruháját is, hogy eltakarja bűneinket� Nem akar 
szégyenbe hozni minket� Örök karjait alánk teszi� Ó, ha látnánk, mit akar 
tenni Isten értünk! Bárcsak Ő nyitná meg a békeösszejöveteleinket� Ideje 
bevallanunk az egymás iránt elkövetett hibáinkat� Egy feladatot kell véghez 
vinnünk – és Isten adjon nekünk bölcsességet minden feladatunk teljesí-
téséhez� Ó, testvéreim, testvéreim! Tartsatok békeösszejöveteleket, mielőtt 
letelne ez az idő, mielőtt túl késő lenne�”16

Ugyanaznap este Jones onnan folytatta előadását, ahol előző este ab-
bahagyta� Nyilvánvalóan egyesek megkérdőjelezték néhány megjegyzését, 
mert tudni akarták, hogyan ismerhetné el valaki, hogy nyomorult, szegény, 
vak és mezítelen, és mégis „ugyanakkor örvendezzen az Úrban”� Jones így 
válaszolt: „Szeretném tudni, hogyan örülhet valaki”, ha előbb nem ismeri el 
valódi állapotát� Hogy álláspontját még világosabbá tegye, Jones felolvasott 
Ellen White-nak a 31� Bizonyságtételében lévő egyik kijelentéséből: „Krisz-
tusban vagytok? Nem, hacsak nem ismeritek el, hogy bűnösök vagytok, akik 
tévednek, tehetetlenek és elítéltek�” Utána Jones következtetett: „Íme, mit 
mond néhány testvér, akik nem értik: «Nem értem, ha Krisztusban vagyok, 
hogyan ismerhetném el, hogy tehetetlen és nyomorult bűnös vagyok� Azt 
gondoltam, ha Krisztusban vagyok, akkor hálát adhatok az Úrnak, hogy jó 
vagyok, bűntelen, teljesen tökéletes, megszentelt és így tovább�» Nos, hát 
nem� Ő tökéletes� Amikor Krisztusban vagy, Ő tökéletes, Ő igaz, Ő szent, 
aki soha nem téved, és az Ő igazsága tulajdoníttatik neked – ajánlva van 
neked� Az Ő hűsége, az Ő tökéletessége az enyém, de nem én vagyok ilyen�”

Ezt követően Jones visszavezette a hallgatóságot Ellen White-nak a 
laodiceai helyzetről szóló első kijelentéseihez és ahhoz a munkához, ame-
lyet Isten véghez akart vinni már 1859 óta� Az első alkalommal, amikor 
elhangzott az üzenet, bűnvallomások történtek, és sokan úgy érezték, hogy 
ez a hangos kiáltással végződik� Amikor azonban a munka nem fejeződött 
be rövid időn belül, sokan elvesztették az üzenet hatását� Ellen White-nak 
megmutatták, hogy az üzenet nem fejeződik be néhány rövid hónap alatt, 
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hanem a terv, felébreszteni Isten népét „a hátrányukkal kapcsolatosan és 
buzgó bűnbánatra vezesse őket, hogy Jézus jelenlétében részesüljenek, és 
felkészülve legyenek a harmadik angyal hangos kiáltására�” És épp abban 
az időben, 1859-ben, „angyalok küldettek mindenhová, hogy felkészítsék 
a hitetlen szíveket az igazságra”� Jones így válaszolt erre a gondolatra: „Íme, 
hol tartunk most [1893-ban]� Miközben az az üzenet felkészít bennünket 
a hangos kiáltásra, Isten angyalokat küld mindenhová, hogy felkészítsék az 
embereket az igazságra� És amikor elvisszük ezt az üzenetet a konferenciától, 
úgy amint most van, az emberek hallani fogják�”17

Jones folytatta a laodiceai üzenetről szóló beszédét, idézve Ellen 
White korábbi években írt bizonyságtételeiből� Miután idézett egy 1885-
ben írt bizonyságtételből, amelyben Ellen White azt mondta, hogy „az 
üzenet hamarosan erős hanggal fog előre haladni, és a föld ragyogni fog 
dicsőségétől”, Jones így reagált: „Most - jelenti ki a szöveg – nem pedig, 
hogy hamarosan el kell indulnia, hanem «elkezdődött» és «előrehalad» erős 
hanggal�” Valamelyik előadó ezt olvasta korábban, „ahogyan Izrael Kánaán 
határánál volt”, ők is így voltak 1893-ban� „Ki fog belépni?” – kérdezte 
Jones� „Azok, akik «elhatározzák magukat az azonnali cselekvés mellett�» 
Az ilyenek fognak belépni; így szól az Úr� Meglehet, hogy a kétkedők és 
félénkek késlekednek, és ezáltal késleltetik Isten ügyét� De ne féljetek� Isten 
megígérte, hogy bemegyünk�”18

Ezután Jones visszatért a minneapolisi üzenethez, és összehasonlította 
a Jóel könyvében lévő késői esőről szóló próféciával, de kiemelte, milyen 
szomorú fogadtatásban részesült az üzenet� „Emlékeztek tegnap este, ami-
kor Jóel próféta könyvének második fejezetét olvastam [���]� Most mindany-
nyian lapozzatok, és olvassátok el a széljegyzetet� A 23� vers kijelenti: «Ti is, 
Sionnak fiai! örvendezzetek és vigadjatok az Úrban, a ti Istenetekben; mert 
megadja nektek az esőt igazság szerint» [Jóel 2:23]� Mit ír a széljegyzet? 
«Az igazságnak tanítóját�» Adta nektek „az igazság tanítóját”� Hogyan? «Az 
igazság szerint» «és korai és kései esőt hullat nektek�» Mi lesz akkor? Amikor 
a korai esőt adta, mi volt? «Az igazságnak tanítója�» És amikor a késői esőt 
adta, mi lesz? «Az igazságnak tanítója�» Hogyan? «Az igazság szerint�» Tehát 
nemde ezt közölte velünk a bizonyságtétel abból a cikkből, amely többször 
el lett olvasva nekünk? A «harmadik angyal hangos kiáltása», a késői eső, 
már elkezdődött «Krisztus igazságának üzenetében»� Nem ezt mondta 
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nekünk Jóel régen? Nemde akadályozva volt a szemünk, hogy lássuk? [���]
Tehát, a késői eső – a hangos kiáltás – a Bizonyságtétel és a Szentírás 

szerint nem más, mint «az igazság tanítása» és ugyanakkor «az igazság sze-
rint»� Nos, testvéreim, mikor kezdődött el számunkra, mint nép Krisztus 
igazságának üzenete? (néhányan a közönség soraiból: «Három-négy éve�») 
Akkor közülük melyik, három éve, vagy négy? (A gyülekezet: «Négy») Igen, 
négy� Hol történt? (A gyülekezet: «Minneapolisban») Mit utasítottak el 
tehát a testvérek Minneapolisban? (Néhányan a gyülekezetből: «A hangos 
kiáltást�») Mi az igazság üzenete? A bizonyságtétel elmondta, mi az; a 
hangos kiáltás – a késői eső� És mit utasítottak el akkor a testvérek abból 
a rendkívüli helyzetből, amelyben Minneapolisban voltak? Elutasították a 
késői esőt – a harmadik angyal üzenetének hangos kiáltását�

Testvéreim, nemde sajnálatos? Természetesen a testvérek akkor nem 
tudták, hogy ezt teszik, de az Úr Lelke ott volt, hogy megmondja nekik, 
hogy ezt teszik, nem igaz? De amikor ők elutasították a hangos kiáltást, az 
«igazság tanítását», majd az Úr Lelke az Ő prófétáján keresztül ott állt, és 
elmondta, mit csinálnak – mi történt? [���] Ó, akkor egyszerűen félretették 
ezt a prófétát a többivel együtt� Ez történt� Testvéreim, ideje elgondolkodni 
ezeken a dolgokon� Ideje ünnepélyesen és alaposan gondolkodni�”19

Így Jones összekapcsolta a késő esőt a hit általi megigazulás tanításával, 
ami a hangos kiáltás� Ugyanúgy idézhetett volna Mózes énekéből, az 5Mó-
zes 32� fejezetéből: „Csepegjen tanításom, mint eső; hulljon mint harmat a 
beszédem; mint langyos zápor a gyenge fűre, s mint permetezés a pázsitra! 
[���] Kőszikla! Cselekedete tökéletes, mert minden ő útja igazság! Hűséges 
Isten és nem csalárd; igaz és egyenes ő!” (Jóel 2:4)20*

Jones azt is pontosan leírta, hogyan kezelték Ellen White-ot, amiért 
kiállt az üzenet és a hírnökök mellett�21* Folytatta sok más bizonyságtétel 
olvasását, hogy leírja, hogyan kritizálták egyes vezetők az „üzenetet és a 
hírnököket”, sőt elutasították a „feddő szavakat, amelyeket küldött nekik 
Isten az Ő Szentlelke által�” Jones az 1890 novemberében írt salamancai 
levélből olvasott fel, amely megemlítette „az elmúlt két év bizonyítékait 
az Isten munkájáról, melyet az Ő választott szolgái által végzett�” Jones 
rámutatott, hogy ez a bizonyságtétel kétségtelenül a minneapolisi időről 
szól� És hol találtatott Isten népe négy év múlva? Jones ismét nem különült 
el testvéreitől, hanem magát is közéjük sorolta:
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„Tudjátok, ki volt� Nem akarom, hogy másra nézzetek� Ti tudjátok, 
hogy részt vett-e benne vagy sem� És, testvéreim, eljött az idő, hogy ma este 
elfogadjuk azt, amit ott elutasítottunk� Egyikünk sem tudott még álmodni 
sem arról a csodálatos áldásról, amelyet Isten tartogatott számunkra Min-
neapolisban, és amelynek örültünk volna az eltelt négy évben, ha szívünk 
készen állt volna az Isten által küldött üzenet fogadására� Ma négy évvel 
előrébb tartottunk volna, ma este a hangos kiáltás csodái közepette lehet-
tünk volna� A prófétaság lelke nemde azt mondta nekünk, hogy akkor ott 
lebegett az áldás a fejünk fölött? Nos, testvéreim, ti tudjátok ezt� Mindenki 
önmagára tekintsen, nem kell belekezdenünk egymás vizsgálatába, hanem 
mindenki önmagát vizsgálja meg� Mindenki tudja önmagáról, milyen 
szerepet játszott ebben a tekintetben; és eljött az idő, hogy gyökerestől 
felszámoljuk az egész problémát� Testvéreim, eljött az idő, hogy kitépjük 
gyökerestől [���]

Két idézetet szeretnék felolvasni ebből a kiadatlan Bizonyságtételből: 
«A hamis elképzelések, amelyek nagyrészt Minneapolisban születtek meg, 
még nem lettek kitépve teljesen egyes elmékből� Azok, akik azóta mindezi-
dáig nem végezték el a bűnbánat alapos munkáját abban a világosságban, 
amelyet Isten örömmel adott népének, nem látják tisztán a dolgokat, és 
készek lesznek illúziónak nevezni az Isten által küldött üzenetet�»[���]

A következő idézet a Special Testimonies című könyvből: «Az előíté-
letek és a vélemények, amelyek Minneapolisban uralkodtak, korántsem 
tűntek el� Az ott elvetett magvak egyes szívekben készen állnak a kikelésre, 
és ahhoz mérten a terméshozatalra� A tetejét levágták, de a gyökereket 
soha nem irtották ki, és még mindig szentségtelen gyümölcsöt hoznak, 
hogy megmérgezzék az ítéletet, megrontsák a felfogást, és elvakítsák azok 
megértését, akik összeköttetésben állnak az üzenettel és a hírnökökkel� Ha 
egy alapos bűnbevallással elpusztítjátok a keserűség gyökerét, világosságot 
fogtok látni Isten világosságában� Enélkül az alapos és teljes munka nélkül 
soha nem fogjátok megtisztítani a lelketeket�»

Testvéreim, tehát akarjátok a lelketeket megtisztítani, és utat nyitni, 
hogy az Úr elküldhesse Lelkét a késői eső kiáradásában?”22 Jones sok bizo-
nyítékot talált a Bizonyságtételekben arra vonatkozóan, hogy a minnea-
polisi üzenethez való negatív hozzáállás volt az oka annak, ami késleltette 
a hangos kiáltás világra közvetítését� Mivel az üzenetet megtévesztésnek 
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tekintették, és annak is kezelték, most bűnbánatra volt szükség, mielőtt a 
késői eső teljes egészében kiáradhatna� Miután elolvasta, hogyan írta le El-
len White azt, hogy a Baál imádását választották, és a hit általi megigazulás 
igaz üzenetét „túlfűtöttségnek és fanatizmusnak minősítették”, Jones újból 
megtérésre szólította fel a hallgatóságot� Ideje volt, hogy határozott állást 
foglaljanak Isten küldött üzenete mellett, anélkül, hogy továbbra is más 
utakat találjanak� Nem létezett semleges terület: „Testvéreim, nem hibázta-
tás vagy elítélés végett mondom ezeket a dolgokat, hanem Isten félelmében 
mondom, hogy mindegyikünk tudja, milyen állapotban van� És ha maradt 
még a minneapolisi gyökérből, amely túlélte ezt a négy évet, vagy ha neta-
lán kikelt és meghozta gyümölcsét ebben a négy évben, legyünk alaposak 
itt és most, hogy gyökerestül tépjük ki mindet, és boruljunk le Jézus lábai 
előtt ezzel az egyetlen komoly imával: «nyomorult, nyavalyás, szegény, 
vak és mezítelen vagyok, és nem vagyok ennek tudatában�» Íme, ebben az 
állapotban vagyunk�

Tudom, hogy egyesek, akik ott voltak, elfogadták az üzenetet� Mások 
teljesen elutasították� Ezt pontosan ti is tudjátok� Mások megpróbáltak 
valahol középen elhelyezkedni és így is maradni, de ennek nem így kell 
lennie, testvérek� Nem így lehet elfogadni� Ők arra gondoltak, hogy egy 
középutat választanak, és bár a valóságban nem fogadták el az üzenetet, 
és nem is szentelték magukat annak, hajlandóak voltak bármerre menni, 
ahová a hullámok végül elsodorják őket� Bármilyen irányba fordult volna 
az egész test, ők is hajlandóak lettek volna arra menni�

Azóta egyesek látták, hogy Isten az ügy testét ebbe az irányba viszi 
előre, és eldöntötték, a testtel együtt járnak, mivel látják az adott irányba 
mozogni� Testvéreim, ennél sokkal közelebb kell a szívetekhez engednetek 
Jézus Krisztus igazságát� Mindenkinek szüksége van magához közelebb 
engednie Isten igazságát, mint egyszerűen mérlegelni a dolgokat, és komp-
romisszumot kötni a két lehetőség között – mert különben soha nem látják 
és nem is ismerik meg igazán Isten igazságát�

Egyesek látszólag az üzenet mellett álltak, és pozitívan nyilatkoztak 
róla, amikor minden kedvezőnek tűnt� De, amikor feltámad az a lelkület a 
maga hevességében – az ott leírt lelkület az üldözés lelkületének lett leírva 
–, és háborút indít a hit általi megigazulás üzenete ellen, ahelyett, hogy 
nemesen állnának az istenfélelemben, és a támadással szemben kijelentsék: 
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«Ez Isten igazsága, és teljes szívemből hiszek benne», ezek engedni fognak, 
és kifogásokat kezdenek keresni azokért, akik az üzenetet hirdették, mintha 
a személyükkel kapcsolatos kérdésről volna szó�

Testvéreim, Isten igazságának nincs szüksége mentségre� Annak, aki 
Isten igazságát hirdeti, nincs szüksége mentségre� Isten igazsága a hiteteket 
akarja; csak ezt akarja� Isten igazságának csak arra van szüksége, hogy te és 
én elhiggyük és szívünkbe fogadjuk; és továbbra is támogassuk azt minden 
ellene irányuló támadással szemben; és köztudott legyen, hogy ti támogat-
játok azokat a hírnököket, akiket Isten prédikálni küld, de nem azért, mert 
ők valakik lennének, hanem azért, mert Isten üzenettel küldi őket�”23

Egy ünnepélyes hely Isten jelenlétében

Másnap reggel a Generál Konferencia elnöke, O�A� Olsen újra elővette 
a témát, ahol A�T� Jones az előző este abbahagyta� Aznap délelőtt Prescott, 
Porter, Haskell, Underwood, Jones és mások által korábban bemutatott 
előadások alapján olyan érzés uralkodott, hogy Isten valóban közeledik� 
A laodiceai üzenet megérintette a szíveket, és ők nem tértek vissza, bár a 
Minneapolisi Konferencia ismét eléjük került� Hogyan fognak reagálni?

„Ez a hely Isten jelenléte miatt egyre ünnepélyesebbé válik� Merem 
állítani, hogy még soha egyikünk sem vett részt ilyen összejövetelen� 
Minden bizonnyal az Úr nagyon közel jön, és egyre több olyan dolgot tár 
elénk, amit eddig nem is értékeltünk annyira, és nem is értettük olyan jól� 
Az is nyilvánvaló, hogy az igaz Tanú üzenete jobban értékelve van, mint a 
múltban� A legnagyobb nehézség velünk az, hogy bár pontosan olyanok 
voltunk, ahogy az üzenet leírt bennünket, szegények, nyomorultak, vakok 
és mezítelenek, mi nem tudtuk ezt� Azt hittük, bírjuk az igazságot, ezért 
«gazdagnak» tartottuk magunkat, és azt mondtuk, hogy meggazdagodtunk, 
és semmire sincs szükségünk� Mindezen évek alatt Isten Lelke szólt hoz-
zánk, és elénk helyezte állapotunkat; de nem voltunk képesek látni azt, nem 
voltunk hajlandóak felismerni azt�

Tegnap este, miközben A�T� Jones beszélt, nagyon ünnepélyes han-
gulatot éreztem� Számomra ez a hely félelmetes volt Isten közelsége miatt, 
az ünnepélyes bizonyságtétel miatt, amely itt elhangzott� Annyira örülök, 
hogy az Úr dolgozik, és remélem, hogy ennek eredményeként nagy dolgo-
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kat látok majd� Nem igazán tudom, mit mondjak ma reggel, de van valami 
olvasnivalóm számotokra�

Egyesek megpróbálva érezhetik magukat a Minneapolisra való utalás 
miatt� Tudom, hogy egyesek fájdalmat és megpróbáltatást éreztek minden 
utalás miatt az akkori konferenciával és az ottani helyzettel kapcsolatban� 
De ne feledjük, hogy az ok, amiért valaki így érezhet, az nem más, mint 
a hajthatatlan lelkülete� Amint teljesen átadjuk magunkat és megalázzuk 
szívünket Isten előtt, minden nehézség eltűnik� Már maga a gondolat, hogy 
ezek a dolgok fájdalmasak egyeseknek, azonnal rámutat a szívében lévő 
lázadás magvára�

Testvéreim, Isten korábban tudott mindent erről az összejövetelről� Is-
ten jelen van ebben a munkában, és Ő maga vezeti azt� Ebben az időben Isten 
nem tudja jobban kinyilvánítani szeretetét, mint hogy felfedi bűneinket� 
Mert ahogy itt már sokszor elhangzott, a bűn az, ami Isten áldásának 
útjában áll� A bűnt el kell távolítani, mielőtt Isten Lelke beléphetne� Nem 
érdekel, hogy hol vagy és ki vagy, ha húsz éve vagy lelkipásztor, vagy ha 
olyan bűnös vagy, aki a vétkesség első érzését éled meg� A bűn mindenhol 
bűn, és a bűn az, amit el kell távolítani, mielőtt Isten beléphetne� Hiszen 
többször is el lett mondva, hogy Krisztus nem köt kompromisszumot a 
bűnnel� Ezt nem teheti meg�

De ha egyszer kudarcot vallunk, az Úr újra ugyanarra a területre 
vezet minket, és ha másodszor is elbukunk, Ő újra ugyanarra a területre 
vezet, és ha harmadszor is elbukunk, az Úr újra ugyanarra a területre vezet 
bennünket� Miért visz minket újra és újra ugyanarra a területre? Mi a célja? 
Hogy megragadjuk az Ő kegyelmét és győzzünk� Ő azt akarja, hogy senki 
se vesszen el, hanem hogy mindenki megtérésre jusson� Ezért ahelyett, hogy 
felzaklatna a gondolat, hogy az Úr újra és újra visszavisz minket ugyanarra 
a területre, inkább köszönjük meg és szüntelenül dicsérjük, mert ez Isten 
irgalma és együttérzése� Ezenkívül minden más a romlásunkat és a pusztu-
lásunkat jelenti� Krisztus jellemének és gondolkodásának kell kifejlődnie 
bennünk, mielőtt készen állnánk Vele együtt élni� Áldott legyen tehát az 
Úr, amiért ilyen hűséggel és tisztán bánik velünk� Már maga az a gondolat, 
hogy Isten most ennyire közeledik hozzánk, és rámutat a bűneinkre a valódi 
világosságukban, a legbiztosabb jele annak, hogy Ő nagy áldásokat akar 
kiárasztani szolgáira� Igen, nincs ennél biztatóbb�”24*
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De Olsen nem állt meg itt� Miután felolvasta Ellen White egyik 
bizonyságtételét, Jones-hoz hasonló gondolatokat fogalmazott meg az igaz-
ság felületes elfogadásáról: „Felekezetként elméletileg hittünk a «hit általi 
megigazulás» tanában, és azok, akiknek volt kapcsolatuk az üzenet első 
tapasztalataival, azok ismerték annak teljes erejét� De ahogy haladt előre a 
munka és fejlődött az ügy, az igazság az volt, hogy egyre inkább az elméletre 
támaszkodtunk, és egyre kevésbé az igazság erejére�” Olsen azzal folytatta, 
hogy a pásztorok világos érveket hozhattak a szombat és más tanok mellett, 
„de ami a bűnösök Krisztushoz vezetését illeti, a bűnnel szembeni megha-
lást, valamint a mennyel való élő kapcsolat prédikálását, nem tehetik meg, 
mert magukban sem tapasztalták meg”� Ez Olsent arra a következtetésre 
vezette, hogy „a hit általi megigazulás nem elmélet, hanem tapasztalat”�25

Olsen ünnepélyes felszólításai a bűnbánatra – és annak a ténynek 
a megértése, hogy Isten még nagyobb áldásokkal akar megajándékozni 
– pozitív hatással voltak az összejövetelek résztvevőire� Olsen a Review 
magazin számára írt egy nagyon biztató összefoglalót az addigi lelkipásztori 
értekezletről� A jelenlét az első naptól fogva folyamatosan nőtt, és Olsen 
„nehezen találta a megfelelő szavakat, hogy kifejezze a jelenlévők mélységes 
érdeklődését� Az Úr nagyon közel jön� Isten Lelke csodálatosan segít a 
tanítóknak�” Olsennek egyetlen kritizáló szava sem volt az előadók iránt: 
„Haskell, Loughborough, Prescott, Jones és Porter egy sokkal szélesebb célt 
választottak, mint bármely értekezleten a múltban [���] Isten szent Igéjében 
csodálatos kincsek találhatók, az Úr nyissa meg elménket, hogy szemlélhes-
sük szent törvényének csodálatos dolgait�”

Olsen úgy érezte, hogy „soha nem látták Isten igazságát ennyire 
értékesnek”� Tudta, hogy nagyon érdekes időket éltek: „Semmi sem lehet 
nyilvánvalóbb, mint az, hogy az üzenet magasodik, és azon a ponton van, 
hogy nagy erővel hirdettetik az egész világnak� Biztosak vagyunk abban, 
hogy ez a lelkipásztori értekezlet és az azt követő konferencia egy új korsza-
kot jelent majd a harmadik angyal üzenetének előrehaladásában� Eljött az 
idő, hogy az üzenet erős szóval hangozzék, és mindenkinek hatalmában áll, 
hogy olyan kapcsolata legyen Istennel, hogy ne maradjon le a rohamosan 
előre haladó üzenettől [���] Isten világossága egyre jobban ragyog, mi több, 
és Isten igazsága csodálatosan tárul fel� És rendkívül fontos, hogy mindenki, 
különösen a munkások, képesek legyenek felismerni a jelenvaló igazság 
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gyors fejlődését� Ha ez nem történik meg, a munkájuk nem lesz hatékony�” 
Olsen befejezésül kijelentette, hogy „ez a legjobb és legértékesebb ilyen 
jellegű lehetőség, ami valaha volt� Ha alázatos szívvel és megtört lélekkel 
keressük Istent, nagy áldások fognak kiáradni a népre és az Ő szolgáira�”26

Ugyanazon a reggelen, amikor Olsen testvér ezt az ünnepélyes felhívást 
intézte, R�A� Underwood a hűséges adminisztrációról prédikált, valamint az 
önfeláldozás szükségességéről az adakozásban� Egyesek kénytelenek voltak 
elhagyni Isten munkáját, másokat pedig elbocsátottak, pusztán azért, mert 
hiányoztak a hűségesen adományozott tizedből összegyűjtött pénzalapok� 
Minden pásztor számára az egyik legnagyobb bátorítás a nagylelkű és 
hűséges gyülekezet volt, amely bebizonyította, hogy komolyan veszi a 
Krisztushoz való tartozást�

Azokról az időkről szólva, amelyekben éltek, Underwood boldogan 
idézett Ellen White november 22-i Review magazinban megjelent cikké-
ből: „«A megpróbáltatás ideje itt van előttünk, mert a harmadik angyal 
hangos kiáltása elkezdődött már Jézus Krisztus igazságának felfedése által; 
a Megváltó, aki bűnöket bocsát meg� Ez az angyal világosságának kezdete, 
melynek dicsősége betölti az egész földet [���]» Annyira örülök, hogy tudom, 
hogy Krisztus igazságának kinyilatkoztatása az angyal üzenetének a kezdete, 
akinek dicsősége meg kell, hogy világítsa a földet�” Utána Underwood 
feltett egy fontos kérdést: „Ha ez a «kezdet», nem kellene «sokkal többet» 
kapnunk pont ezen a konferencián az angyal világosságából és áldásából, 
az Emberfia magasztalása által? Itt-ott már megjelentek «ragyogó felhők» 
és «esőzáporok» (Zak 10:1 – KJV), és mégis – ó! mennyire szüksége van a 
megperzselt egyháznak egy általános esőre - a Szentlélek kiáradására minden 
gyülekezetre és minden emberre� Azt olvassuk, hogy Isten arra vár, hogy 
elküldje nekünk ezt az áldást� Meddig kell várnia?” Az áldás pedig biztosan 
eljön, amikor az egyház az apostoli gyülekezethez hasonlóan felismeri, hogy 
nem önmaga tulajdona, és egyetlen célból egyesülve hinni fog és mindent 
odaad az Úrért�27

Csütörtökön este A�T� Jones újra elővette a laodiceai üzenet témáját� 
Amit az előző leckéken tanulmányoztak, ami „folyamatosan és teljesen” be 
lett mutatva nekik, a „laodiceai gyülekezetnek küldött üzenet” volt� Ez az 
üzenet feltárta előttük az állapotukat, és azt a tényt, hogy nem tudtak róla 
– és ezt nem csak A�T� Jones mutatta be nekik� „Az üzenet minden irányból 
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érkezett hozzánk az elmúlt néhány napban, nem igaz? Érkezett minden 
oldalról és minden megszólaló ajkáról, és az Úr közvetlenül beszélt hozzánk 
az összes többi előadóval együtt, még a tegnap felolvasott szöveg által is�”

Ha elismerik, hogy az igaz Tanú ítélete helytálló – „nem tudod, hogy 
te vagy a nyomorult és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen” –, akkor, 
mondta Jones, készek lesznek fogadni az Ő tanácsát és értékelni Őt, így 
előnyhöz jutnak, mert a tanács csak a langymeleg laodiceaiakhoz szól: „Mi-
vel az Ige és a bizonyságtétel vezetett minket a felismerés helyére, valamint 
azok az eszközök, mely által az Úr dolgozott velünk az elmúlt napokban, 
minden nekünk adott tanulmány által, Ő hozzánk hajol és egy tanácsot 
ad nekünk� Nem így van? Akkor, testvéreim, ne legyünk lassúak ennek 
a tanácsnak a megfogadásával, ahogyan a másik esetében voltunk�” Jones 
estéről estére beszélt az igaz Tanú által felajánlott isteni gyógymódokról, 
aznap este épp a tűz által megtisztított aranyról beszélt�28

Péntek este S�N� Haskell folytatta a „Hogyan tanulmányozzuk a Bib-
liát?” című előadássorozatát� Az előadás vége felé, amelyben a tanítványok 
életének eseményeit ismertette, Haskell feltett egy kérdést: „Részt vettetek-e 
olyan összejövetelen, ahol valami nem túl kellemes vagy jó dolog történt, és 
éreztétek-e azt, hogy ha meg kell tennetek, amit akkor kérnek tőletek, akkor 
megteszitek azt?” Haskell ezután utalt a minneapolisi összejövetelekre és a 
nemrégiben felolvasott bizonyságtételekre ezzel a témával kapcsolatban:

„Tudjátok, hogy volt ott egy összejövetelünk, és sok vallomás hangzott 
el azzal az összejövetellel kapcsolatban� Én magam nem tettem egyetlen 
vallomást sem ezelőtt két nappal; mégis hiszem azt, hogy a Bizonyságtétel 
nekem szólt� Együttéreztem az elhangzott véleményekkel� Azt hittem, hogy 
ők bírják az igazságot az összejövetelen megvitatandó kérdésről� De ez nem 
teológiai gondolatok megvitatására való összejövetel volt, nem erre akart 
minket Isten Lelke tanítani� Tegnap valaki azt mondta: «Én nem álltam 
ezen az oldalon», és bevallotta, hogy rossz oldalon állt� Mit akart ott és 
akkor az Úr megtanítani nekünk? A hit általi megigazulásra akart tanítani 
minket, és ha elfogadtuk volna a tanítást, sokkal előrébb tartottunk volna, 
mint ahol most vagyunk� Nem kellett volna azon vitatkoznunk, hogy a 
Galata levél harmadik fejezete az erkölcsi törvényre vagy a ceremoniális 
törvényre vonatkozik-e� Valaki azt mondta: «Én így hittem�» Természete-
sen, és így vettük fejünkbe ezt a gondolatot, ahogy a tanítványok is fejükbe 
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vették, hogy a Messiás megjelenik, ezért nem láthattak semmi mást, és nem 
kaphatták meg azt az örök életet, amelyet a Megváltó adni akart nekik�

Gyermekként kell jönnünk, hogy megkapjuk azt a világosságot és 
igazságot, amelyet Isten ad nekünk, és amikor az Úr újra és újra ugyanarra 
az útra vezet bennünket, biztosak lehettek benne, testvérek, hogy ezt azért 
teszi, hogy próbára tegye ítéletünket, hogy lássa, felismerjük-e Isten Lelkét 
vagy sem� Amikor Isten szól hozzánk, félre kell tennünk saját elképzelésein-
ket, nézeteinket, útjainkat és terveinket, és kisgyermekként kell eljönnünk, 
hogy Isten szavát pontosan úgy fogadjuk el, ahogy azt a Szent Bibliájában, 
Lelkén keresztül kinyilatkoztatja nekünk� És amikor elfogadjuk ezt a bi-
zonyságot, pontosan azt az áldást fogadjuk el, amelyet Isten a minneapolisi 
összejövetel óta az Ő népének szánt� Persze azóta sokan felzaklatódtak, mint 
a tanítványok a tengeren� De szerintetek Isten elhagyta népét? Soha� Ami-
kor a tanítványok kimentek a tengerre, az Ő szeme rájuk szegeződött�”29

Bár Krisztus nem távolodott el egyházától, Haskell a konferencia 
során elolvasott bizonyságtételei alapján tudta, hogy ha elfogadták volna 
a minneapolisi üzenetet, akkor „sokkal előrébb tartottak volna”, mint ahol 
voltak abban a pillanatban� Valójában Haskell később arra emlékezett, hogy 
ha az üzenetet elfogadták volna, a világ figyelmeztetve lett volna, és Krisztus 
hamarosan visszatérhetett volna�30

Február 13-án, hétfőn este A�T� Jones folytatta előadását az igaz 
Tanú laodiceaiaknak szóló isteni gyógymódjairól� Aznap este a fehér ruha 
témájával foglalkozott� „Mi ez a ruha? - kérdezte Jones� (A gyülekezet: «Az 
igazság») Kinek az igazsága? (A gyülekezet: «Krisztusé») Kié? (A gyülekezet: 
«Isten igazsága�») Kinek az igazságát kell keresnünk? (A gyülekezet: «Isten 
igazságát») Mi az igazság? (A gyülekezet: «A jónak a cselekvése»)”

Ez a „jónak a cselekvése” az első parancsolat szerint volt, amely kije-
lenti, hogy szeresd Istent teljes szívedből és felebarátodat, mint önmagadat: 
„E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták�” Tehát a jónak a 
cselekvése Krisztus életében megnyilvánuló Isten igazsága volt: „Íme mit 
fogunk tanulni most ebben a tanulmányban” – mondta Jones�

Visszatérve Jóel 2:23 verséhez, Jones ismét elemezte a korai eső és a 
késői eső definícióját, a széljegyzetek szerint: „Mit mond a széljegyzet? «Ő 
adta nektek a korai esőt�» Mi ez az eső? «Az igazság Tanítója�» – «Korai 
esőt adott mérték szerint»� Mit ért azon, hogy mértékkel? Mi volt a korai 
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eső pünkösdkor? «Az igazság Tanítója�» «Az igazság Tanítóját adta neked 
mérték szerint�» Az volt a korai eső? És Ő adni fog nektek «korai esőt, és 
késői esőt», mint először� Mi lesz a késői eső? «Az igazság Tanítója�», ismét� 
Mi szerint? (A gyülekezet: «Az igazság szerint�») De milyen más kifejezést 
használ a Biblia a késői esőre? (A gyülekezet: «A Lélek kiáradása�») És még 
milyen kifejezést? (A gyülekezet: «A felüdülés ideje�») Mit jelent a késői eső 
a harmadik angyal üzenetének kontextusában? (A gyülekezet: «A hangos 
kiáltás»�) Mi a késői eső Babilon leomlása kontextusában? - Az erő és a 
dicsőség kiáradása ez, amellyel a Jelenések 18� fejezetének angyala alászáll 
az égből megvilágítva a földet�”31

Jones ezután felolvasott S�N� Haskell prédikációjából, amely január 
31-én jelent meg a General Conferences Daily Bulletin-ben, amelyben Ellen 
White cikkét idézte a Review magazinból: „A megpróbáltatás ideje itt van 
előttünk, mert a harmadik angyal hangos kiáltása elkezdődött már Jézus 
Krisztus igazságának felfedése által� [���] Ez az angyal világosságának kezdete, 
melynek dicsősége betölti az egész földet� [���]”� Ezt követően Jones a W�W� 
Prescott által január 28-án felolvasott bizonyságtételből idézett: „Krisztus 
igazsága üzenetének visszhangoznia kell a világ egyik végétől a másikig� Ez 
Isten dicsősége, amely befejezi a harmadik angyal munkáját�” Mindezen 
kijelentéseket összeadva Jones így következtetett: „Amikor megérkezünk a 
késői eső, a hangos kiáltás és az égből nagy erővel alászálló angyal idejében, 
akkor – az Úr Igéje szerint – egyszerűen ugyanarra a pontra kerülünk, 
ahova az előttünk álló dolgok tanulmányozása hozott bennünket, és ami 
arra késztetett, hogy elgondolkodjunk, mi következik ránk�” Mindezzel 
arra utalt, hogy Minneapolistól kezdve az egyháznak küldött üzenet 
Krisztus igazsága volt: „A késői eső a harmadik angyal üzenetének hangos 
kiáltása� Ez a dicsőség üzenetének a kezdete, amely megvilágítja a földet� 
De a késői eső az igazság tanítása� Mikor érkezett hozzánk, mint néphez 
Isten igazságának üzenete? (A gyülekezet: «Négy éve�») Hol? (A gyülekezet: 
«Minneapolisban�») Igen, erről beszéltünk tegnap este� [���]

Nos, Krisztus igazságának üzenete a hangos kiáltás� A késői eső� Mi 
imádkoztunk már a késői esőért itt ezen a konferencián, nem igaz? Imádkoz-
tatok? (A gyülekezet: «Igen, uram�») Mit kerestetek, amikor válasz érkezett 
az imáitokra? Készen álltok most a késői eső fogadására? Itt imádkoztunk 
a késői esőért� Íme, mi az összefüggés� A bizonyságtételek elmondják, mi 
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az összefüggés, és Jóel is elmondja, mi az összefüggés� Most csak annyit 
kérdezek: készen álltok a késői eső fogadására? Vagyis készen álltok-e Isten 
igazsága üzenetének elfogadására az igazság szerint? Elemezzük egy kicsit 
ezt a dolgot� A széljegyzet szerint Jóel kijelenti, hogy az igazság tanítója 
Az, aki elhozza az igazság tanítását igazság szerint� Kinek a koncepciója az 
igazságról? (A gyülekezet: «Az Istené») Nem igaz, az én koncepcióm� (A 
gyülekezet: «Nem») Miért? Ha a koncepcióm szerint fogadom el Krisztus 
igazságát, az nem elég? Nem ez a késői eső elfogadása? Nem ez jelenti Krisz-
tus igazságának az elfogadását? (A gyülekezet: «Nem, uram, ez a te saját 
igazságod�») De pontosan ez a probléma sok emberrel, aki hallotta Krisztus 
igazságának üzenetét� Krisztus igazságának üzenetét a saját koncepciójuk 
szerint fogadták el arról, hogy mit jelent az Ő igazsága – így tehát egyáltalán 
nem bírnak Krisztus igazságával�”32*

Jones ezután arról beszélt, hogy az elmúlt négy év során milyen kü-
lönböző módokon fogadták az üzenetet� Egyesek „úgy fogadták el, ahogy 
hirdetve lett, és örvendeztek a hírnek, hogy Istennek van igazsága, amely 
kiállja az ítéletet, és el van fogadva az Ő szemében; egy olyan igazság, amely 
sokkal jobb, mint bármely igazság, amit az emberek hosszú évek kemény 
munkájával érhetnének el� Az embereknek már-már megfáradt a lelkük, 
megpróbálva egy megfelelő szintű igazságot gyártani, amely megállhatna a 
megpróbáltatás ideje alatt, hogy békében találkozhassanak a Megváltóval, 
amikor visszatér� De nem sikerült nekik� Ezek annyira örültek, amikor 
megtudták, hogy Isten már elkészítette az igazság ruháját, és ingyen fel-
ajánlja mindazoknak, aki el akarják fogadni, olyan igazságot, amely most is, 
a csapások idején, az ítéletben, és az örökkévalóságon át is megmarad – így 
hát ők örömmel fogadták el, ahogy Isten adta, és teljes szívükből köszönetet 
mondtak érte az Úrnak�” Mások azonban „nem akarták, hogy közük legyen 
hozzá, hanem mindent elutasítottak”� A harmadik csoport „úgy tűnt, hogy 
közép pozícióban helyezkedik el� Ők nem fogadták el teljesen, de nem is 
utasították el nyíltan� Arra gondoltak, hogy egy középutat választanak, és 
együtt haladnak a sokasággal, ha abba az irányba mentek volna� Így remél-
ték, hogy megkapják Krisztus igazságát és Isten igazságának üzenetét�”

Tehát az üzenet „nyílt és önkéntes elfogadása” és a „nyílt, szándékos 
és kategorikus elutasítása” között álltak azok, akik „a kompromisszum 
álláspontján voltak” – monda Jones� Vajon azok, akik kompromisszumos 
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állásponton voltak, felkészültebbek voltak eldönteni, melyik Krisztus 
igazságának valódi üzenete anélkül, hogy először megtérnének? Jones maga 
is hallott egyeseket - akik nyíltan ellenezték a minneapolisi üzenetet - azt 
mondani: „Ámen” az olyan nyílt és kategorikus pápai kijelentésekre, ame-
lyeket maga a pápai egyház tesz meg� Az előadás hátralévő idejében Jones 
összehasonlította a hit általi megigazulás emberi koncepcióját az erről szóló 
Isten magas mércéjével�33

Másnap este Jones ugyanezt a vonalat folytatta, összehasonlítva a 
Bibliából és a Krisztushoz vezető út című könyvből származó kijelentéseket 
a katolikus egyház által hivatalosan elfogadott Catholic Belief című könyv 
kijelentéseivel� Jones mindegyikből részeket olvasott fel, hogy a hallgatóság 
két dolgot lásson: „A hit általi megigazulás igazsága és annak meghamisítása 
egymás mellé rakva�” Jones azt akarta, hogy lássák, mi a római katolikus 
nézet a hit általi megigazulásról, mert „az elmúlt négy évben szembesülnie 
kellett vele azok körében, akik hetednapi adventistának vallják magukat� 
Pontosan a könyvben szereplő dolgok, pontosan azok a kifejezések, arról, 
hogy mi a hit általi megigazulás, és hogyan érhető el, megegyeznek a név-
leges adventisták által használt kifejezésekkel, amikor elmondták neki, mi 
a hit általi megigazulás�” Jones joggal töprengett azon, hogyan vihette az 
egyház az „üzenetet az egész világnak, hogy figyelmeztesse az embereket a 
fenevad imádatáról, amikor még kijelentéseinkben is támogatjuk a fenevad 
tanait� Lehet ilyesmit csinálni? (A gyülekezet: «Nem»)” Így aznap este 
felhívta a figyelmüket erre az aspektusra, hogy lássák, hogyan is állnak a 
dolgok valójában�

A Krisztushoz vezető út és a Catholic Belief számos kijelentésének 
összehasonlítása után Jones ismét Minneapolisra hivatkozva fejezte be a 
prédikációját, amikor ott többször is megkíséreltek szavazni egy nyilatko-
zatot a hit általi megigazulásról, amely ellentétes volt az Isten által küldött 
üzenettel: 

„Tehát, a Catholic Belief című könyv szerint mi a hit? - «A hit a Hit-
vallásból?» A katolikusok egyszerűen tesznek egy kijelentést, amelyet Isten 
doktrínájának neveznek, majd az emberek elhiszik, és minden tőlük telhetőt 
megtesznek annak eléréséért, - és ezt hit általi megigazulásnak minősítik� 
Elvben nincs különbség az írott hitvallás, és valakinek a koncepciója között, 
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amit hivatalossá akar tenni szavazat által egy Generál Konferencia ülésen; 
annak elfogadása pedig, pontosan az ilyen hit� 

Az itteniek közül egyesek emlékeznek egy időre - négy évvel ezelőttre 
-, és egy helyre - Minneapolisra -, amikor három közvetlen erőfeszítést 
tettek egy ilyen dolog elérésére - a harmadik angyal üzenetével kapcsolatban 
- a Generál Konferencia szavazata megszerzésével� Egy ember véleménye 
mérföldkőnek lett meghatározva, majd az is meg lett szavazva, hogy ma-
radjunk meg a mérföldköveknél anélkül, hogy tudtátok volna, melyek a 
mérföldkövek, és melyek nem� Ezt követően folytattátok és egyetértettetek, 
hogy Isten parancsolatait meg kell tartani és sok más dologban, amelyeket 
majd megtesztek, és mindez hit általi megigazulásnak lett minősítve� Va-
jon nem lettünk figyelmeztetve akkor, hogy Isten angyala - Ellen White 
által - azt üzente «Ne tegyétek meg ezt a lépést; nem tudjátok, milyen 
következményei vannak?» «Nem tudok időt szakítani arra, hogy elmond-
jam, mi a következménye, de az angyal azt mondta: Ne tegyétek ezt�» Ez 
a pápaság lelkületét képviselte� Ezt próbálta az Úr elmondani nekünk, és 
megértetni velünk� A pápaságot foglalta magában� Ugyanaz történt, mint 
az összes többi, a pápaságtól elszakadt egyházban� Rövid ideig mindegyik 
az Istenbe vetett hit által haladt, utána el lett fogadva valakinek a tanról 
alkotott felfogása, és azt szavazták, hogy mellette maradnak megszavazva, 
hogy ez az egyház tanítása, majd azt, hogy ez «a hit a Hitvallásból», és utána 
a felfogásuk szerint folytatták�

Van itt valaki, aki akkor ott volt, és most nem érti, mi történt ott? 
Akkor, testvéreim, nincs itt az ideje véget vetni ennek, még akkor sem, ha 
az életünkbe fog kerülni? Igen, az életünkbe fog kerülni, mert Jézus Krisz-
tussal együtt keresztre feszíttettünk� A bűnnel szembeni halálunkat hozza 
el nekünk, oly módon, ahogy soha életünkben nem is álmodtuk� Kiveszi 
belőlünk mindazt a pápai gondolkodást, a teljes megkeményedett lelkünket 
– és helyére állítja Krisztus isteni, szelíd, szerető elméjét, amelynek nincs 
szüksége hitvallásra, mert maga Krisztus van benne�”34*

Valójában az igaz Tanú által felkínált fehér ruha „a mennyei szövő-
széken lett megszőve, amelyben egyetlen emberi találmány fonala sem 
található�”35 De vajon Laodicea felismeri-e mezítelenségét, és azt, hogy nagy 
szüksége van erre a ruhára? Jones így fejezte be utolsó előadását a lelkipász-
tori értekezleten, de bővebben folytatta a Generál Konferencia ülésszakán�
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Reakciók a lelkipásztori értekezlettel szemben

A lelkipásztori értekezlet győzelmes hangulattal zárult� S�N� Haskell 
azt mondta Ellen White-nak, hogy „több mint valószínű, hogy Isten kitölti 
Szentlelkét”� Az értekezletet „a testvérek sikeresnek minősítették”, és Haskell 
úgy érezte, hogy Isten adott neki és a többi előadónak „bizonyos szabadsá-
got” az előadásaikban� Haskell nem érezte szükségét, hogy részleteket írjon, 
mert Ellen White megkapta a Bulletin példányait� Mégis megjegyezte, 
hogy számos nem adventista látogató tért meg miután meghallgatták az 
előadásokat és az előadók által felolvasott Ellen White bizonyságtételeket: 

„Egyesek a városból, akik nemigen hallottak prédikációkat, megy-
győződtek bűneikről, és nem találtak békét, amíg át nem adták szívüket 
Istennek, majd elmentek szomszédaikhoz és elmondták, mit tett értük az 
Úr� Azonnal el kezdték megtartani a szombatot, bár soha nem hallottak róla 
prédikációt és nem olvastak semmit erről�”36

Bible Echo hasonló tényeket közölt, kijelentve, hogy egy bizonyos 
Simonds tiszteletes, a Battle Creek-i Independent Congregational Chur-
ch-tól több összejövetelt kért a templomában� A testvérek „próbáltak utat 
nyitni ott A�T� Jones testvér számára a Generál Konferencia ülése után”, de 
Simonds úr nem akart várni, ezért megkérték Prescott testvért, hogy kezdje 
el, Jones testvér pedig csatlakozzon a Generál Konferencia után�” Így, az 
„igazság” meghallgatásáról szóló imperatív meghívás épp az egyik vezető 
egyház lelkipásztorától érkezett� Valóban így érvelt a Bible Echo: „ez az Úr 
műve, és csodálatos a mi szemünkben�”37

G�C� Tenney, akit W�C� White biztatására küldtek Új-Zélandból a 
lelkipásztori értekezletre és a Generál Konferencia ülésére, jelentésében írta, 
hogy ezek az összejövetelek „a legfontosabbak között lettek minősítve és sok 
tekintetben az első helyet foglalhatnák”, ha összehasonlítanánk bármely más 
konferenciával� Tenney úgy érezte, hogy a kutatás előrehaladtával „mélyebb 
igazságokra és jobb lelki tudásra” tettek szert� „Az Úr Lelke beszélt hozzánk” 
- mondta Tenney -, és „az előadók szokatlan erővel tudták kiemelni a külön-
böző gondolataikat�” Néhány előadás összegzése után Tenney kijelentette: 
„Következésképpen az összejövetelek különleges áldások időszakai voltak� 
Sokan örülnek a Krisztusba vetett hit által megszerzett győzelmekért� És 
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mivel ez a munka a lelkészekkel kezdődött, alapos okunk van reménykedni 
abban, hogy nem az értekezlettel fog véget érni, hanem minden területen 
és az emberek körében meghozza gyümölcsét�” Tenney azt remélte, hogy 
a hatások az egész világon elterjednek a hatalmas résztvevő közönségen 
keresztül, amint a testvérek visszatérnek otthonaikba�38

O�A� Tait emlékeztette a Review magazin olvasóit, hogy ha másolatot 
szeretnének kapni a lelkipásztori értekezleten elhangzott előadásokról, 
amint azt a General Conference Bulletin-ben publikáltak, mielőbb vásárolják 
meg azokat� Bár az ülések megkezdése előtt nagy reklámot csináltak, és 
úgy gondolták, hogy nem lesz szükség a Bulletin több példányban történő 
kinyomtatására, az értekezlet kezdetén annyi megrendelés érkezett, hogy 
további kétezer példányt nyomtattak� Azonban még a plusz példányok is 
majdnem elfogytak� Tehát itt volt az ideje, hogy az emberek a Bulletin-t is 
megrendeljék a Generál Konferencia ülésére, mert Tait kijelentette: „Eddig 
mindenki bizonysága az, hogy ez a General Conference Bulletin sorozat a 
legfontosabb az összes eddig nyomtatott közül� Biztosak vagyunk benne, 
hogy egyik munkamezőn lévő barátunk sem fogja elszalasztani a lehetősé-
get, hogy részesüljön annak előnyeiben�”39

„A légkör, amely az értekezlet résztvevői között uralkodott, különösen 
ünnepélyes volt” - írta William Covert a Review magazin számára� Részben 
erre a következtetésre jutott, amikor interjút készített Grant testvérrel, egy 
idősebb pásztorral, aki átélte az 1844-es csalódást� Grant azt a gondolatot 
fejezte ki, hogy 1844-ben, amikor abba az időbe érkeztek: „azt hitték, hogy 
a munkájuk véget ért� Megvallották bűneiket, és a harc véget ért�” De a 
jelenlegi értekezleten a munka „az ítélet órájának tűnt számukra – és így is 
van� Ehhez kapcsolódik az ítélet üzenete világra vitelének ünnepélyes mun-
kája, amelyet egy dühös ellenséggel szemben kell megvalósítani, és mégis 
felmerül a kérdés: «Ki lesz hűséges?»” Ám az ünnepélyes légkör mellett 
Grant úgy érezte, hogy ez egy „áldott nyugalom a Megváltóban�”40

És mégis, a lelkipásztori értekezlettel és az azt követő Generál Konfe-
rencia ülésével kapcsolatos pozitív visszajelzések közepette még mindig az 
volt az érzés, hogy nem kevesen vannak azok, akik ellenezték az összejövete-
leken elhangzott üzenetet� Haskell arról tájékoztatta Ellen White-ot, hogy 
bár sokan „a világosságra jöttek”, egyesek „még nem jöttek, és úgy tűnik, 
hogy nem fogadják el azt az áldást, amelyben mások részesülnek”� Haskell 



132

Megsebezve az Ő barátai házában • Ron Duffield 

megnevezte Captain Eldridge-t és Frank Beldent�41 Még Dr� J�H� Kellogg 
is, aki ellentétben állt Jones-szal, Waggonerrel és Prescott-tal, elismerte, 
hogy a lelkipásztori értekezleten „számos ember ellenezte Jones testvért és 
munkáját”�42

O�A� Olsen sajnálata, hogy nem minden küldött jött el az értekezletre 
az elejétől fogva, mondván: „Ezek nincsenek tudatában, mit veszítenek�”43 
Olsen nem említette, hogy ezek a küldöttek miért nem voltak jelen, de 
később azt mondta Ellen White-nak, hogy Uriah Smith „úgy folytatja, 
mint korábban”� És bár örült egyesek előrehaladásának, Olsen azt mond-
ta: „A lelkem mégis mélyen gyászol sokak miatt, akik még mindig nagy 
sötétségben vannak�”44

Uriah Smith maga írt egy cikket az értekezletről a Review magazin 
számára� Bár a cikk tele volt adatokkal, úgy tűnt, hiányzik belőle a sze-
mélyes előny érzése� Azt írta, hogy az összejövetelek „óramű pontosággal 
folytatódtak”, és „mindenki, aki szeretné, részt vehet azokon”� Említette az 
esti összejöveteleket, amelyeken Haskell testvér és Loughborough testvér 
tartották előadásaikat� Smith azonban „meg sem próbálta összefoglalni a be-
mutatott témákat”, mert minden egyes előadást közzétettek a Bulletin-ben� 
Természetesen nem is említette A�T� Jones-t, aki az esti összejövetelek 
több mint felét tartotta�45 Az előítéletek nyilvánvaló folytatódásának ilyen 
példái komoly okot adtak S�N� Haskellnek, hogy arról tájékoztassa Ellen 
White-ot, hogy „nagy reményei vannak, hogy Smith testvér megszabadítja 
magát ettől, de még nem tette meg”, úgy tudta�46
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A Hetednapi Adventisták Generál Konferenciájának harmincadik 
ülésszaka megnyitójára a Michigan állambeli Battle Creek-ben 1893� 
február 17-én, pénteken került sor� Az ülésen százhúsz küldött vett részt, 
akik közül csak hat fő hiányzott a nyitónapon� Az észak-amerikai kontinens 
különböző régióiból érkezett teljes delegáción kívül jelen voltak Ausztrália, 
az Egyesült Királyság, Közép-Európa, Skandinávia és Dél-Afrika képviselői 
is�1 A lelkipásztori értekezlet és a Generál Konferencia három-három hétig 
tartó ülésszaka „olyan szorosan összefüggött, hogy nem lehetett elválasztani 
egymástól� Az 1893-as Generál Konferencia Közlönyében mindkettőről 
teljes jelentést tettek közzé 524 oldalon, két oszlopban nyomtatva�”2 A 
Generál Konferencián az áhítatos összejövetelek minden reggel folytatód-
tak, kivéve szombaton, és két bibliatanulmányozási összejövetelt tartottak 
minden este, leginkább W�W� Prescott és A�T� Jones vezetésével�3

A Generál Konferencia ülésszakának nyitó estéjén A�T� Jones újra 
elővette a fehér ruha témáját, bemutatva „a különbséget a sátáni hit és 
Jézus Krisztus hite között; a különbséget a cselekedetek általi megigazulás, 
amelyet hit általi megigazulásnak neveznek, és az igazi hit általi megigazulás 
között�” Ez a tanulmány rávezette őket arra a témára, amely mindig előttük 
maradt: „Az igazságról szóló tanítást az igazság szerint kell birtokolnunk� 
Ez pedig - amint tanultuk – csak úgy lehetséges, ha igazodunk Isten igaz-
ságának eszméjéhez, nem pedig saját elképzeléseinkhez� Ahhoz pedig, hogy 
tiszteletben tartsuk Isten igazságának eszméjét, olyan gondolkodással kell 
rendelkeznünk, amely képes megérteni azt – és éppen ez Jézus Krisztus 
elméje�”

Ismét összehasonlítva a hit általi megigazulásról szóló különféle 
tanításokat, Jones igyekezett az őket megillető helyre állítani a hitet és a 
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cselekedeteket: „Annak az embernek, aki annyira nyugtalankodik és rette-
netesen megijed, hogy semmilyen munkát nem engedtek neki elvégezni, és 
hogy megsemmisítitek minden munkáját – annak azt mondom: ha Krisz-
tus a szívében lakik, akkor meg fogja találni azokat a munkákat is, amit 
elvégezhet� Testvéreim, ne aggódjatok már annyira a cselekedetek miatt; 
találjátok meg Jézus Krisztust, és több munkát találtok, mint amennyit 
el tudtok végezni� (A gyülekezet: «Ámen!») A nehézség viszont az, hogy 
amikor az emberek a cselekedetekre, a cselekedetekre és megint a csele-
kedetekre összpontosítanak Jézus Krisztus helyett, hogy tetteket tudjanak 
megcselekedni, akkor mindent megrontanak�” Jones a Krisztushoz vezető út 
című könyvből idézve fejezte be összehasonlítását:

„Most pedig figyelmezzünk ezekre a szavakra, melyek a legjobb befeje-
zést képezik a ma estén tárgyalt témánknak� A Krisztushoz vezető út 79� olda-
láról olvasom: «A szív, amely teljes mértékben Krisztusra támaszkodik, lesz 
a legszorgalmasabb és a legaktívabb az Érte elvégzett munkában�» Ámen� (A 
gyülekezet: «Ámen!») Többé ne felejtsétek el ezt! Ne gondoljátok, hogy aki 
állítja, hogy teljes mértékben támaszkodik Jézus Krisztusra, netalán lusta 
lenne, akár fizikailag, akár lelkileg� Ha mégis lustaság találtatik az életében, 
akkor egyáltalán nem Krisztusra támaszkodik, hanem csak önmagára�

Nem! «A szív, amely teljes mértékben Krisztusra támaszkodik, lesz a 
legszorgalmasabb és legaktívabb az Érte elvégzett munkában�» Ez az igaz 
hit� Ez az a hit, amely elhozza számotokra a késői esőt; ez az a hit, amely 
elhozza nektek és nekem az igazságról szóló tanítást az igazság szerint – 
Jézus Krisztus élő jelenlétét –, hogy felkészítsen minket a hangos kiáltásra 
és a harmadik angyal üzenetére, az egyetlen módon, amely elvihető erről a 
konferenciáról�”4*

Szombaton délelőtt O�A� Olsen tartotta a 11 órás prédikációt� Mélyen 
le volt nyűgözve „népünk ezen összejövetelének fontosságától és felelőssé-
gétől”� Ez volt „a felekezetünk történetének legnagyobb és legfontosabb 
összejövetele” - mondta Olsen� A Jelenések 13� és 14� fejezetének próféciái 
beteljesedésének módja, és „ahogyan látjuk azt a nyitottságot megjelenni az 
egész világon, teszik azt, hogy ez az összejövetel a szokásosnál is nagyobb 
fontosággal bír”� Olsen azonban attól tartott, hogy „sokan, akik csak névle-
gesen ismerik az igazságot, nem értik teljesen ezeket a dolgokat� Ha értenék, 
úgy keresnék őket, mint még soha eddig� Akkor lenne önmegtagadás, az 
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isteni hatalom megragadása és az Istennel való élő kapcsolat keresése, amit 
már nem lehet tagadni� Imádkozunk, hogy ezek a dolgok egyre jobban 
nyűgözzenek le minden szívet�”

Olsen kijelentette, hogy „az Úr közel jött hozzánk tanácskozásainkban 
és a bibliatanulmányozásban, a lelkünk pedig örvendezett, amikor Isten 
igéje világossá vált megértésünk számára�” Tudta azonban, hogy nagy 
szükség van odaszentelt munkásokra, akik felismerik Istentől való teljes 
függésüket:

„De van egy nagy probléma, amely mindannyiunkat érint – és ez 
világosan elénk lett tárva a laodiceai üzenetben� Olyan gazdagnak éreztük 
magunkat, olyan bővelkedő hatékonyságot éreztünk, hogy nem vettük 
észre, hogy szükségünk van Istenre� Ó, bárcsak minden szív érezné lelki 
szegénységét! Ez a megváltó tulajdonság, testvérek� «Boldogok a lelki 
szegények» – mondta a Megváltó� Amikor tudatára ébredünk, hogy nincs 
semmink; amikor őszintén megvalljuk: «nyomorult, nyavalyás, szegény, vak 
és mezítelen vagyok», akkor van segítség és világosság erre a helyzetre� A mi 
jóságunk, a bölcsességünk, a képességeink mind semmi, de Isten tud mun-
kálkodni, és meg is fogja tenni� De kivel fog munkálkodni Isten? Kiért fog 
Isten munkálkodni? Hol fog Mindenhatónak mutatkozni az Isten? - Azzal, 
akinek a szíve tökéletes Előtte� Vagyis az önmagától megüresedett szívvel, a 
fenntartás nélküli szívvel, amely teljesen átadta magát Istennek, és mindent 
az Ő oltárára helyezett�”5

Olsen prédikációja sok szívet megérintett� A délutáni összejövetelen 
elhangzott néhány vallomás a Minneapolisban elkövetett hibákról� 

Hétfő este Jones folytatta előadássorozatát, bemutatva, hol látható az 
ember énjének természetes gondolkodása a pogányságban lévő cselekedetek 
általi megigazulásban, a pápaságban és a modern fenevad képében, amely 
magában foglalja a spiritualizmust is� A Jelenések 16� fejezete is azonosította 
mind a hármat, a sárkánnyal, a fenevaddal és a hamis prófétával� Az egyetlen 
szabadulás azonban a végidő egyházának leírásában olvasható langymeleg 
cselekedetektől nem más, mint az ingyen felajánlott gyógymódok:

„Az első dolgot, amelyet Isten kijelent: «Tudom a dolgaidat», az utób-
bi pedig: «Légy buzgó és térj meg»� Készen álltok arra, hogy megbánjátok 
dolgaitokat? Készen álltok? Készen álltok elismerni, hogy az elkövetett 
cselekedeteitek nem ugyanolyan jók, mint ahogy Jézus Krisztus tette volna, 



140

Megsebezve az Ő barátai házában • Ron Duffield 

ha Ő maga itt lett volna, és helyettetek kellett volna cselekednie? (Egy 
hang: «Igen, ezerszer�») Jó� Mennyire lesznek hasznosak ezek a cselekedetek? 
Tökéletesek ezek a cselekedetek? Igazságban elkövetett cselekedetek? [���]

Ne felejtsétek el a fehér ruhát, amelyet vásárolnunk kell – a «menny-
ország szövőszékén szőtt ruhát, amelyben nincs egyetlen emberi találmány 
fonala sem»� Akkor, ha ti vagy én beleszőttünk egyetlen fonalat is a saját 
gondolatunkból abba az életbe, amelyről kijelentettük, hogy Krisztusban 
éljük, akkor valójában megrontottuk a ruháinkat� Testvéreim, azt gondol-
játok, hogy ti és én olyan tökéletesen éltük meg ezt a tizenöt-húsz évet, 
hogy semmilyen emberi találmányt nem szőttünk bele jellemünkbe vagy 
tetteinkbe? (A gyülekezet: «Nem�») Akkor megtérhetünk ebből, nemde? (A 
gyülekezet: «Igen�») [���]

Melyik a mi állapotunk? Nagyon jól tudjátok, hogy erőfeszítéseink 
nem vezettek nagy eredményekhez� Mindannyian megpróbáltuk a tőlünk 
telhető legjobbat megtenni – és ti mindnyájan tudjátok, hogy ez volt a 
legelbátortalanítóbb dolog, amit valaha is megpróbáltatok tenni ebben az 
életben� Tudjátok ti magatok, hogy sírva rogytatok le és sírtatok, mert nem 
tudtatok eleget tenni azért, hogy megszabaduljatok az ítélettől� (Egy hang: 
«Még annyira sem tudtunk eleget tenni, hogy megelégedést szerezzünk saját 
magunknak�») Mi magunk láthattuk mezítelenségünket, amikor a tőlünk 
telhető legjobbat próbáltuk megtenni, hogy eltakarjuk azt� Tudjátok, hogy 
ez így van� Nos, testvéreim, ezt mondta az Úr, nem igaz? (A gyülekezet: 
«Igen, uram�») Nincs itt az ideje azt mondanunk: «Így van Istenem»? [���]

Az Úr azt akarja, eltakarva legyünk, hogy mezítelenségünk rútsága ne 
látszódjék� Azt akarja, hogy az Ő tökéletes igazságával rendelkezzünk az Ő 
tökéletes koncepciója szerint az igazságról� Azt akarja, hogy olyan jellemünk 
legyen, amely minden akadály, kérdés és kétség nélkül kiállja az ítéletet� 
Fogadjuk el Tőle ezt a jellemet ingyen ajándékként, mint ahogy az is�”6 
Amikor Jones másnap este elkezdte előadását, megpróbálta megértetni hall-
gatóival, hogy bár sokat olvasott a Bizonyságtételekből és a Krisztushoz vezető 
út című könyvből, ezek az igazságok megtalálhatók a Bibliában� Valójában 
a prófétaság lelke célja az, hogy „megláttassa velünk, hogy mindezek meg 
vannak írva a Bibliában, és onnan fogadjuk el�” Jones azt mondta: „Most 
szándékosan kerülni fogom a prófétaság lelkének írásait, de nem azért, mert 
helytelen lenne használni őket; hanem mi azt akarjuk, testvéreim, hogy a 
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Bibliából értsük meg az igazságot�” Jones említette annak a kornak egyik 
szentségről szóló könyvét, és világossá tette, hogy nem képezi az ő vallási 
gondolatainak eredetét:

„Ugyanazt a dolgot láttuk, de más módon működve� Létezik egy 
könyv, amelyet sokan dicsérnek: The Christian’s Secret of a Happy Life [A 
keresztény titka a boldog életért]� Láttam embereket, akik elolvasták, és 
akiknek sok jót tett - úgy gondolták -, mert megkapták azt, amit ők nagy 
világosságnak, bátorításnak és jónak tartottak; de még akkor sem mehettek 
a Bibliához, hogy onnan fogadják el az igazságot� Testvéreim, szeretném, 
ha mindannyian megértenénk, hogy a Biblia többet tartalmaz a keresztény 
titkáról a boldog életért, mint tízezer kötet abból a könyvből� (A gyülekezet: 
«Ámen!») Sokáig nem is tudtam arról a könyvről� Azt hiszem, csak öt-hat 
évvel ezelőtt láttam először� Valakinek megvolt, olvasta, és megkérdezte, 
hogy ismerem-e a könyvet� Mondtam neki, hogy nem� Megkérdezte, hogy 
elolvasnám-e� Azt mondtam: «Igen, el fogom olvasni» - és így is tettem� De 
amikor elolvastam, rájöttem, hogy már többet megtudtam a Bibliából a 
keresztény titkáról a boldog életért, mint abból a könyvből� Rájöttem, hogy 
többet tanultam meg a Bibliából a keresztény boldog élet titkáról, mint 
amennyit a szerző leírt a könyvben� Szeretném, ha az emberek megtanulná-
nak közvetlenül a Bibliából meríteni gondolatokat� (A gyülekezet: «Ámen!») 
Ha az a könyv segíti az embereknek megtalálni a titkot a Bibliában, sokkal 
részletesebben kibontakozva, akkor rendben van� Azonban megértem, hogy 
az a könyv közel sem tartalmazza azt, amit bárki megtalálhat a Bibliában a 
keresztény boldog élet titkáról�

Ó, egyszer azt mondta nekem valaki, hogy megtalálta a világosságot 
abban a könyvben� De létezik egy Könyv, amelyből megtudtam a keresz-
tény titkát a boldog életért (felemelte a Bibliát) - és ez az egyetlen forrás� És 
ezt a titkot még azelőtt megtaláltam, mielőtt láttam volna a másik könyvet, 
vagy tudomást szereztem volna létezéséről� És még egyszer mondom, 
amikor elolvastam a könyvet, tudtam, hogy többet birtoklok a keresztény 
titkából a boldog életért, mint amennyi abban a könyvben megtalálható, 
még elemi szinten is� És ugyanígy fog gondolni bárki, aki olvassa a Bibliát 
és hisz benne�”7*

Jones ezután összefoglalta azokat a következtetéseket, amelyekre a 
harmadik angyal üzenetének tanulmányozása során jutottak: „Tehát, a 
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késői eső: az Isten igazsága, az Ő igazságának üzenete, a hangos kiáltás, és a 
mennyből kell származnia� Most abban az időben vagyunk, kérnünk kell és 
el kell fogadnunk azt� Tehát mi akadályozna meg minket abban, hogy most 
kapjuk meg a késői esőt? (A gyülekezet: «A hitetlenség�»)” Annak bizonyítá-
sára, hogy a hitetlenség valóban egy folyamatos probléma, Jones felolvasott 
a „Danger in Adopting a Worldly Policy” című brosúrából, amelyben 
Ellen White 1890 novemberi salamancai látomását publikálták: „De nem 
mindenki követi a világosságot� Egyesek letérnek a biztonságos útról, amely 
minden lépésnél az alázat útja� Isten szolgáira bízott egy üzenetet ezekre az 
időkre [���] Nem fogom most megismételni az Isten terveiről szóló bizo-
nyítékokat, amelyeket az elmúlt két évben (időközben már négy éve) lett 
bemutatva szolgáinak; de az Ő munkájának jelen bizonyítéka fel lett tárva 
előttetek, most pedig a kötelességetek, hogy higgyetek�”

„Mit higgyünk? - kérdezte Jones - Miféle üzenetről van itt szó, amelyet 
Isten adott szolgáinak ezekre az időkre nézve? (A gyülekezet: «A megigazu-
lás üzenete�») Jézus Krisztus igazságának üzenete� Ez egy olyan bizonyság, 
amely két éven át lenézett, elutasított és kritizálva volt, és azóta újabb két 
év telt el� De az Ő munkájának bizonyítéka fel lett tárva előttünk – és 
mit mond most Isten mindannyiunknak? «most pedig kötelességetek, hogy 
higgyétek» ezt az üzenetet� Ezután Jones megosztotta az üzenet elfogadá-
sának személyes áldásait és azt a csodálatos lehetőséget, hogy ott és akkor 
mindenki elfogadhatja:

„Egy testvérnő nem rég azt mondta nekem, hogy a négy évvel korábbi 
esemény előtt nem tett mást, csak siratta állapotát, amelyben volt, és azon 
töprengett, vajon hogyan teljesedik be az Úr visszatérésének ideje, ha Neki 
várnia kell, hogy népe felkészüljön a Vele való találkozásra? Mert a testvérnő 
elmondta, hogyan próbált felkészülni – szerinte ugyanolyan nagy erőfeszí-
téseket tett, mint bárki más ezen a világon -, és azt mondta, rájött, hogy 
felkészülésében nem haladt eléggé gyorsan ahhoz, hogy visszahozza az Urat 
egy ésszerű időben, ezért nem értette, hogyan fog eljönni az Úr�

Bosszantotta ez a dolog, de elmondta, hogy amikor visszatértek azok, 
akik Minneapolisban voltak, azt mondták: «Isten igazsága egy ajándék, 
Krisztus igazságát ajándékként fogadhatjuk el, és ezt most azonnal»� A 
testvérnő azt válaszolta: «Ó ez megörvendeztetett; világosságot hozott; mert 
akkor megértettem, hogyan lehetséges, hogy az Úr hamar eljöjjön� Amikor 



143

7� Az 1893-as Generál Konferencia

Ő maga adja a fehér ruhát, a jellemet, amely felkészít minket az ítéletre 
és a nyomorúság idejére, akkor megérthetem, hogyan lehetséges, hogy Ő 
visszajön, amilyen hamar csak akar� És – tette hozzá ő – örültem, és azóta is 
mindig boldog vagyok�» Testvéreim, ennek én is mindig örülök�

Ma logika létezik ebben� Tudjátok, hogy mindannyian keresztülmen-
tünk ezen� Tudjátok, hogy volt idő, amikor sírtunk, mert nem tudtunk 
eleget tenni, hogy beteljesítsük a saját becsléseinket arról, hogy mit jelent jót 
tenni� És mivel arra számítottunk, hogy az Úr hamarosan visszatér, nagyon 
féltünk attól a hírtől, hogy visszatérése olyan közel van, mert vajon hogyan 
sikerülhetne nekünk elkészülnünk? Hálát adunk az Úrnak, hogy Ő fel tud 
készíteni minket� (A gyülekezet: «Ámen») Ő felkínálja a menyegzői ruhát� 
A ruhákat mindig az ajánlotta fel, aki az esküvői vacsorát biztosította� Ő az, 
aki a menyegzői lakomát biztosítja – és hamarosan eljön� Ő azt mondja: 
«Íme a ruha, amely méltóvá tesz arra, hogy ott üljetek�» Lesznek olyanok, 
akik nem vehetnek részt azon a lakomán, mert nincsenek menyegzői ru-
hába öltözve� De az Úr mindenkinek ajándékba kínálja – és ha valaki nem 
fogadja el, ki a hibás?”8

Ezután W�W� Prescott folytatta a Szentlélekről szóló hetedik előadásá-
val� Befejezésül kiemelte, hogy talán ők egy nagyon távoli áldást vártak, de 
az valójában épp ott volt: „A tanulmányozás elején, nekem úgy tűnt, hogy 
közülünk egyesek valami távolit várnak, és nem fogadták el az előttünk álló 
áldásokat� Ezek csordultig tele vannak világossággal, dicsőséggel és erővel� 
Az Úr azt akarja, hogy most azonnal fogadjuk el az Ő Lelkét� Azt akarja, 
hogy a szívünk folyamatosan nyitva legyen, hogy befogadjuk Őt� A szívünk 
a bűneink megvallása által nyílik meg és a megtérés által, a megbánás lel-
külete által, a méltatlanság állandó érzése által, még akkor is, amikor Ő a 
kegyelmét és hatalmát adja nekünk� Be kell fogadnunk a Szentlelket a maga 
teljességében, amelyben mindig örvendeznünk kell az Úrban�”9

Szívből jövő vallomások

Az ilyen jellegű előadások, mint amelyek a lelkipásztori értekezleten és 
a Generál Konferencia ülésszakán hangzottak el, és amelyek az egyház veze-
tőit, valamint a laikusokat a laodiceai üzenethez irányították megtérésre és 
reformra szólítva fel őket, nem maradtak hatástalanok� I�D� Van Horn, A�T� 
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Jones sógora, egyike volt a sok közül, akik nagy erővel ellenálltak az üze-
netnek a Minneapolisi Konferencián, és az azt követő években� Valójában 
I�D� Van Horn azon testvérek közé tartozott, akik az 1888-as Minneapolisi 
Konferencia előadásai után visszatérve szállásukra kritizálták az üzenetet és 
a hírnököket�

Ellen White többször elmondta, hogy a mennyei követ látomásban 
vitte be ezekbe a szobákba, ahol „hallott sértéseket, kritikákat, gúnyt és ne-
vetéseket� A Szentlélek megnyilvánulásait fanatizmusnak tulajdonították�”10 
Ellen White bizonyságait kigúnyolták, W�C� White-ot „nagyon nevetséges 
színben tüntették fel”,11 de a testvérek „sokkal rosszabb dolgokat gondoltak 
és mondtak Jones és Waggoner testvérekről�”12*

Bár Van Hornt látszólag nem hatotta meg a minneapolisi összejövetel 
kezdete óta küldött számos bűnvallomásra és megtérésre felszólító bizony-
ság és levél, ő más megvilágításban kezdte látni saját magát az 1893-as 
Battle Creek-i összejövetelen� Mivel „olyan világosan látta, ahogy Isten ereje 
megerősíti Jones, Prescott és Haskell testvéreket”, amikor felfedték előtte 
„az üzenet világosságát és dicsőségét, amelyet most kellett vinni a világnak”, 
Van Horn megértette, hogy „a bűnbevallás és a megtérés az egyetlen kiút 
a bűnből és a sötétségből�” Az előző szombat délutáni összejövetelen Van 
Horn bevallotta „a Minneapolisban elkövetett nagy hibáját, és az utána 
elkövetett minden rosszat” egészen az 1893-as konferenciáig� Van Horn 
később arról számolt be, hogy Isten az Ő irgalmában nem tett mást, mint 
hogy felkészítette több feddés elfogadására�

Három nappal a szombati bűnbevallása után Van Horn egy bizony-
ságot kapott Ellen White-tól, amelyet január 20-án küldött Ausztráliából� 
Aznap este felment a szobájába, és „sírva háromszor olvasta el a levelet, 
elfogadva minden mondatát�”13

„Kedves Van Horn testvér, [���] szeretnék néhány szót mondani neked, 
néhány olyan dolgot, ami terheli a szívemet� Megmutatták nekem, hogy 
nem a világosságban jársz és dolgozol, mint ahogy gondolod, hogy teszed� 
Az Úr újra és újra megmutatta nekem a minneapolisi összejövetelt� Ami ott 
történt, azt egyesek csak homályosan értik, és ugyanaz a köd, amely akkor 
borította az elméjüket, az Igazság Napjának fényes sugarai nem oszlatták 
el [���] Tudom, hogy Smith, Butler és Van Horn testvérek elveszítették a 
mennyei megvilágosodás leggazdagabb kiváltságait, mert a minneapolisi 
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összejövetel előtt megőrzött lelkület és hozzáállás, amelyet azóta is nagyon 
szeretnek, olyan állapotban tartotta őket, hogy amikor eljött a jó, ők nem 
értékelték [���]

Volt valami köze a Szentléleknek a minneapolisi előítéleteidhez? Volt 
valami köze a lelkülethez, amely az ottani tettekhez vezetett? Nem, Isten 
nem volt jelen abban a munkában� Szobáról szobára vezettek, ahol az össze-
jövetelen résztvevő testvérek voltak elszállásolva, és olyan dolgokat hallot-
tam, amelyeket egy napon mindenki rettenetesen szégyellni fog, netalán az 
ítéleten, amikor minden munka a maga valódi világosságában lesz látható� 
A te szobádban volt egy Tanú – a többiek szobájában is volt egy-egy Tanú, 
aki hallott minden megjegyzést, minden gúnyt, minden szarkazmust és 
minden könyörtelen viccelődést� Az egek Istenének nem tetszett a kemény 
és merev lelkületetek, a te viselkedésed és mindazoknak a viselkedése, akik 
csatlakoztak ehhez a mulatsághoz� Az akkor megnyilvánuló befolyás sátáni 
volt� Ennek eredményeképpen egyes lelkek elvesznek�

Miért nem fogadtad el azt a bizonyságot, amelyet az Úr White 
testvérnő által küldött neked? Miért nem léptél összhangba azzal a vilá-
gossággal, amit Isten adott neked? Ez a lelkületed marad meg a próbaidő 
végéig? Nincs semmi, ami bizonyítaná neked, hol munkálkodik Isten? Nem 
tudod megítélni, kinél van az üzenet, amelyet a világnak kell vinni ebben 
az időben? [���]

Ha Smith testvér a tiszta világosságban állna, akkor tökéletes összhang-
ban fújná a trombitát a Jelenések 18� fejezetének angyalával, akinek meg 
kell világítania a földet dicsőségével� Most van az idő, amikor kereshetünk 
egy ilyen üzenetet, mint amilyen küldetett nekünk� [���]

A világosság most ragyog; nem lesz elhomályosítva és nem is lehet 
elhomályosítani� Továbbra is ragyogni fog, és teljes délig folyamatosan 
növekszik� De, akik becsukják a szemüket, hogy ne lássanak, bedugják a fü-
lüket, hogy ne halljanak, és megkeményítik a szívüket, hogy ne fogadják be 
a mennyei világosság sugarait, azok sötétben hagyatnak, és aki sötétben jár, 
nem tudja, merre tart� Azt hiszi, hogy biztonságos utakon jár, de téved�”14

Az ilyen éles, mégis szeretetteljes szavak mély hatást gyakoroltak Van 
Hornra� A levél elolvasása után „imában letérdelt Isten előtt, és mindent 
megvallott neki� Isten meghallgatta őszinte könyörgését”, és lelkébe a 
keserűség helyett békét és örömet adott� Másnap reggel Van Horn részt 
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vett a lelkipásztorok délelőtti összejövetelén, amelyet O�A� Olsen vezetett, 
aki gyakran idézett az Ellen White-tól kapott bizonyságtételekből� Itt a 
testvérei előtt, akik ismerték tetteit, Van Horn „még őszintébb és alaposabb 
vallomást tett” hibájáról� Örült, hogy vallomása „nagy világosságot és 
áldást hozott a lelkébe”� „Most újra szabad ember vagyok, hála Istennek, 
mert bűnbocsánatot és békét találtam” – mondta ő�15 S�N� Haskell azt 
mondta Ellen White-nak, hogy a reggeli összejövetelek „kiválóak voltak, 
sokan elfogadják a világosságot”� Elmondta, hogy „Van Horn testvér jó 
vallomást tett”, olyat, amit még soha nem hallott addig� „Lenyűgözte az 
egész gyülekezetet�”16 A konferencia után Van Horn írt Ellen White-nak 
folytatva múltbeli vétkeinek bevallását, és részletezte új szabadságát, melyet 
a laodiceai felhívásnak való engedelmességben talált meg:

„Amit írtál nekem, teljes szívemből elfogadom az Úrtól jövő bi-
zonyságtételként� Feltárja előttem azt a szomorú állapotot, amelyben a 
minneapolisi összejövetel óta voltam, és ez az Úr dorgálása igazságos és igaz� 
Mióta elfogadtam a feddést, jobban látom, mint valaha, milyen nagy bűn a 
világosság elutasítása� És ezt kétszeresen bűnösebbé teszi saját makacs aka-
ratom, amely oly sokáig ellenállt a világosságnak, amely annyira fényesen 
sugárzott rám� Fel sem fogtam, milyen nagy az engem körülvevő sötétség, 
és milyen erősen tartott Sátán az uralma alatt, amíg meg nem kaptam Isten 
irántam érzett szeretetének ezt a bizonyítékát, ami felnyitotta a szemem�

Most teljes szívemből szégyellem, hogy részt vettem abban a «szórako-
zásban», «szatírában», «szarkazmusban» és «viccelődésben»”, amelyben én 
és a szobatársaim oly örömöt találtunk a Minneapolisi Konferencián� Téves 
volt – teljesen téves –, és ez bizony nem tetszett az Úrnak, aki szemtanúja 
volt mindennek� Bárcsak mindezt kitörölhetném az emlékezetemből [���] 
Kezdem megérteni, mennyit veszítettem ebben a négyéves sötétségben és 
hitetlenségben� Most sietni fogok «aranyat», «fehér ruhát» és «szemkenő-
csöt» venni, hogy társaim elé állhassak - de nem a saját erőmből való néhány 
beszéddel - hanem Krisztus igazsága és gazdag kegyelme által, annak érde-
kében, hogy «a megfelelő időben való eledelt» adjak nekik� Felállok, és az 
Úr félelmében előre megyek az üzenet növekedő világosságával� Az Úr előtt 
fogok járni, és szívemben ápolom jelenlétét, hogy erőt kaphassak Tőle, a 
Mindenhatótól, hogy ellenállhassak a Sátánnak, elkerülhessem csapdáit, és 
végül elnyerjem a győzelmet�”17
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Élni a késői eső idején

Február 23-án, csütörtökön W�W� Prescott a Szentlélekről szóló 
előadásával kezdte az esti összejövetelt� Miután majdnem négy hétig tanul-
mányozta a témát, Prescott „nagyon aggódott a missziómunkánk miatt�” 
Tanulmányozták, hogy mi akadályozhatná meg „Isten Lelke szokatlan mér-
tékű kiáradásának elfogadását� Nagyon személyes vallomások hangzottak 
el”, és úgy tűnt, mély benyomást tettek az elméjükre és a szívükre� Bár 
nagyra értékelte a közösen elfogadott áldást, valamint Isten és a Szentlélek 
jelenlétének közelségét, mégis nagyon csalódott lenne, ha ez az összejövetel 
„Isten Lelke még teljesebb kiáradása nélkül érne véget”, ahhoz képest, mint 
amit addig tapasztaltak�

Prescott emlékeztette hallgatóságát, hogy „amikor a tanítványok tíz-
napi őszinte keresés után megkapták a Léleknek ezt a kiáradását, bűnmeg-
vallás által, Isten előtti lelkük megalázása által, az állhatatos Jézus Krisztus 
szemlélése és az Ő képére való változásuk által, akkor szerezték meg a 
Megváltó által rájuk bízott munkához szükséges erőt�” Akkor a tanítványok 
nagy erővel indultak, és egész sokaság tért meg egy nap alatt� Hatalmuk volt 
a gonosz lelkeken és betegségeken, betegeket gyógyítottak, és Isten sok jelet 
és csodát tett� „Ezeket a dolgokat nem szabad egyfajta mesének tekinteni” 
- mondta Prescott� „Miért? Mert nekünk is részesülnünk kell ugyanebben a 
tapasztalatban!” Utána Prescott visszatért az elmúlt négy év tapasztalatához:

„Isten el akar pecsételni egy népet az Ő Királysága számára, de annak 
a népnek, amely el lesz pecsételve és készen áll a menny számára, azokból 
kell állnia, akikben Krisztus lakik; azokból kell állnia, akik elfogadják 
Krisztus igazságát és jellemét� De, amikor elfogadjuk Krisztus igazságát 
a maga teljességében, pontosan ahogyan Isten akarja, hogy fogadjuk el, 
akkor azzal együtt a Lélek teljessége, valamint a Lélek kiáradása is jön� Nos, 
abszolút semmit sem használ nekünk, ha imádkozunk és folyamatosan 
csak imádkozunk a Lélek kiáradásáért, de Krisztus igazsága és jelleme 
nélkül� Gondolkodjatok, miféleképpen volt jelen itt ez a probléma már 
három-négy éve, és mit tettünk mindez idő alatt! Isten már néhány évvel 
ezelőtt ki akarta árasztani Lelkét az Ő népére; de most már nem tehetünk 
semmit e tekintetben: azonban ne adjunk hozzá még egy napot sem ehhez 
az időhöz�
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Mit mondhatok erről a helyzetről? Íme itt vagyunk, együtt� Ezek a 
dolgok olyan világosak, mint az ábécé, hogy az igazság Isten ajándéka, és 
mindössze csak annyit kér tőlünk, hogy engedelmeskedjünk és fogadjuk el, 
hogy kinyitjuk az ajtót� Hogyan? A bűnbevallás és megtérés által, minden 
ajtót bezárva, amelyen Sátán beléphet, és szélesre tárva az ajtót Krisztusnak, 
egyszerű módon elfogadva Őt� Nos, egyáltalán nem számít az életkorunk 
vagy a státuszunk: lelkipásztorok vagyunk-e vagy sem; akkreditálva va-
gyunk-e vagy sem; mindannyian egy szinten vagyunk� Nektek és nekem ezt 
ugyanúgy kell elfogadnunk, mint a gyermekek, egyszerűen hálát adva érte 
Istennek, és mindig örülni érte� [���]

Ismertek valamilyen okot, hogy ne tanuljunk erről valamit ma este? 
Így gondolom én: ha megszűnnénk egymásról kérdéseket feltenni, hogy A 
vagy B testvér elfogadta-e, vagy elutasította az üzenetet, ha megszűnnénk 
csomót keresni a kákán, és ha itt állnánk a maga egyszerűségében, mint egy 
gyermek, boldogan, tudva, hogy ez így van, akkor elfogadhatnánk [���]

Jézus tanítványai tíz napon át folyamatosan buzgón imádkoztak érte, 
megvallva bűneiket, megtérve bűneikből, szüntelenül Krisztusra nézve� Mi 
miért nem kaphatnánk meg ugyanúgy? Már csak körülbelül tíz nap van 
hátra a konferencia ülésszakából� Nos, testvéreim, nem lenne itt az ideje 
ezzel kezdenünk? Nem világosak ezek a dolgok minden elme számára, hogy 
mi az igazság, és mit akar az Úr tenni értünk ezen a konferencián? Vajon 
nem tíz napra vagyunk attól az időtől, és nem kellene úgy keresnünk az 
Urat, ahogy még sohasem kerestük?”18

Prescott előadása után A�T� Jones folytatta tanulmánysorozatát, és egy 
levél felolvasásával kezdte előadását, amelyet „röviddel azelőtt kapott Auszt-
ráliából Starr testvértől”� Több mint valószínű, hogy G�B� Starr a január 
eleji ausztráliai imahét után küldte a levelet� A levél azonban nem közölt új 
információkat, csak megerősítette azt, amit a Biblia és Ellen White írásainak 
tanulmányozása során már felfedeztek:

«White testvérnő azt mondta, hogy a minneapolisi összejövetel 
óta a késői eső idejében vagyunk�» Pontosan ezt tudtuk meg ezen leckék 
tanulmányozásából, nem igaz? Testvéreim, meddig fog várni az Úr, hogy 
elfogadjuk? Ebben a négy évben folyamatosan próbált meggyőzni minket, 
hogy fogadjuk el a késői esőt, tehát meddig fog várni, hogy elfogadjuk? Ez 
a téma nagyon jól kapcsolódik Prescott testvér témájához, és az ő előadása 
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egyszerűen bevezetője volt az én előadásomnak� Amit minden jelenlévőtől 
kért, nem más, mint amit mindenkinek meg kellett volna tennie négy 
évvel ezelőtt� A valóság az, hogy valamilyen döntés születik� Azok, akik 
ezen a módon fogják keresni az Urat, akik így fogadják az Ő üzenetét, 
azok elfogadják azt, amit Ő adni akar� Azok, akik nem így cselekednek, 
magukra lesznek hagyva, és amikor ez megtörténik, az örökre is így marad� 
És épp ezért olyan ijesztő a helyzet ezen az összejövetelen� Ez adja ennek az 
összejövetelnek az ijesztő jellegét� Fennáll a veszélye annak, hogy itt vannak 
köztünk olyanok, akik négy éve, vagy talán nem is olyan régóta ellenállnak 
az üzenetnek, és akik most nem tudnak az Úrhoz közeledni, hogy elfogadják 
azt, ahogy az Úr adja, ezért félretétetnek� Az Úr döntést fog hozni, sőt mi is 
dönteni fogunk ezen az összejövetelen� Melyik oldalon találtattok majd?19*

Jones szavai igazán ünnepélyesek voltak� Tehát, azon koncepció, 
miszerint „a minneapolisi összejövetel óta a késői eső idején” vannak, nem 
G�B� Starr Ausztráliából érkezett levelén alapult� Starr utalása Ellen White 
szóbeli kijelentésére csak megerősítette azt, amit ők maguk már megértettek 
a bibliatanulmányozásból és sok más Ellen White kijelentésből�

Azóta G�B� Starr még évek múlva is hivatkozott ezekre a tényekre� A 
Review magazin számára sok évvel később írt cikkében Starr közölte, hogy 
az 1888-as Generál Konferencia ülésén „az Úr szolgája kijelentette, hogy 
Krisztus igazságának felajánlása”, ahogyan akkor be lett mutatva, „a har-
madik angyal üzenetének, hangos kiáltásának kezdetét jelezte és a Jelenések 
18:1 versben említett másik angyal csatlakozását, akinek dicsősége betölti 
az egész földet�” Ezek a Minneapolisi 1888-as Konferencián elhangzott 
szóbeli kijelentések – mondta Starr – és „röviddel utána írásba foglalták 
és kinyomtatták�”20 Egy kiadatlan kéziratban, amelyben leírja azokat az 
éveket, amikor Ellen White-tal dolgozott, Starr hasonló megjegyzéseket 
tett az 1888-as Konferenciáról: „White testvérnő jelen volt, és határozott 
szavakkal naponta gyakorolta befolyását a hit általi megigazulás témájában� 
Ő azt mondta, hogy ez a késői eső és a három angyal üzeneteinek hangos 
kiáltásának kezdetét jelezte�”21

Természetesen mindez összhangban volt Ellen White más publikált 
nyilatkozataival� 1892 vége felé O�A� Olsen kinyomtatott egy brosúrát 
Ellen White néhány addig kiadatlan kijelentésével� A „The Power of the 
Holy Spirit Awaits Our Demand and Reception” című írásból a következő 
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bizonyságtétel egy részét idézte: „Krisztus, a nagy Tanító, végtelen sok téma 
közül választhatott volna, de az egyik, amely felett a legtöbbet időzött, a 
Szentlélek ajándéka volt� Micsoda magasztos dolgokat jövendölt az egyház-
nak ezen ajándéknak köszönhetően! Ennek ellenére, melyik témán időzünk 
most legkevésbé? Melyik ígéret teljesül legkevésbé? Időnként szó esik a 
Szentlélekről, utána a témát későbbi elemzésre hagyják [���]”22

„Még mielőtt elhagyta volna tanítványait, hogy visszatérjen a mennyei 
udvarokba, Jézus bátorította őket, megígérve a Szentlelket� Ez az ígéret 
nekünk is szól ugyanolyan mértékben, mint amennyire nekik szólt� Mégis, 
milyen ritkán van bemutatva a nép előtt, és milyen ritkán beszélnek az 
egyházban a beteljesüléséről� Ha elhallgatjuk ezt a nagyon fontos témát, 
milyen ígéretet ismerünk még a Szentlélek gazdag ajándékáról szóló 
ígéreten kívül, amely biztosítja teljes lelki munkánk sikerét? A Szentlélek 
ígéretét közömbösen visszük bele beszélgetéseinkbe, alkalmanként említjük 
csak – és ez minden� Sokat időztünk a próféciákon, a tanok széles körben 
lettek bemutatva, de az, ami elengedhetetlen az egyház számára, hogy tagjai 
növekedjenek lelki erőben és hatékonyságban, hogy a prédikációk megy-
győzőek legyenek, a lelkek megtérjenek és visszajöjjenek Istenhez, nagyrészt 
kimaradt a lelkipásztori erőfeszítéseinkből� Ez a téma el lett hanyagolva, 
mintha valamikor a jövőben kellene figyelmet szentelni rá� A népnek más 
áldásokat és kiváltságokat mutattak be, amíg az egyház vágyakozott elfogad-
ni az Isten által megígért áldásokat, és a hívők azzal az érzéssel maradtak, 
hogy a Szentlélek ajándéka nem a jelen időre szól, hanem az egyháznak 
valamikor a jövőben kell elfogadnia� Ha ezt a megígért áldást hittel kérték 
volna, magával hozta volna az összes többi áldást, ezért bőséges mértékben 
kell adni az Isten népének [���]

Az egyház régóta elégedett volt Isten áldásainak kisebb mértékével� 
Az emberek nem érezték szükségét annak, hogy felemelkedjenek az értük 
végtelen nagy áron hozott áldozat fenséges kiváltságaihoz� A lelki erejük 
kicsi volt, és tapasztalatuknak zsugorodott és megcsonkított jellege volt� 
Nem alkalmasak arra a munkára, amelyet az Úr akar, hogy megtegyék� Ők 
képtelenek bemutatni a nagy és dicsőséges igazságokat Isten szent igéjéből, 
amely a Szentlélek befolyása által meggyőzné és megtérítené a lelkeket� A 
Szentlélek erejét várja, hogy kérjék és fogadják el Őt� Azok, akik elvetik az 
igazság szent magvait, az öröm termését fogják aratni�”23
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1897-ben Ellen White megfeddte az egyházat: „Sajnálattal teli szívvel 
imádkozzunk a legnagyobb buzgalommal, hogy most, a késői eső idején a 
kegyelem áradjon ránk�”24 Két évvel utána emlékeztette a testvéreket, hogy 
„évekkel ezelőtt eljött az idő, hogy a Szentlélek különleges módon kiáradjon 
Isten szorgalmas és önfeláldozó munkásaira�”25 Minden bizonnyal az 1893-
as Generál Konferencia ülésének idején ők „a késői eső idejében” éltek, 
ahogy Ellen G� White kijelentette, és ahogy G�B� Starr is beszámolt�26* A 
kérdés az volt, hogy valóban követik-e az igaz Tanú tanácsát, és megtérnek, 
hogy rájuk áradhasson a késői eső� Egyesek megtették ezt, és nagyszerű 
személyes áldásokban részesültek� De mi mondható az egyházról, mint 
egészről?

Lábjegyzet

1 G�C� Tenney, „The General Conference”, The Bible Echo, 1893� 
április 15�, 124� o�

2 Arthur L� White, The Australian Years: 1891-1900, 59� o�
3 „Program for the General Conference: February 17 to March 6”, 

General Conference Daily Bulletin, febr� 13�, 246� o�
4* A�T� Jones: „13� prédikáció”, A harmadik angyal üzenete, General 
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ülése alatt, és az előző napi jegyzőkönyvet minden nap a küldöttek ren-
delkezésére bocsátották, az előadások egy részét úgy tűnik, hogy néhány 
napos késéssel nyomtatták ki az idő szűke miatt� Az itt említett előadásnak 
a dátuma február 17�, péntek, a Bulletin 246� oldalán közzétett ütemezésen 
alapul, amely inkább egyezik a konferencia többi jegyzőkönyvével, mint-
sem a február 20-ai nyomtatás napjához� A könyvben alább említett összes 
előadás datálása ugyanolyan módszer alapján történik�

5 O�A� Olsen, „Sabbath Sermon”, 1893� február 18�, Review and 
Herald, 1893� március 7�, 147� o�

6 A�T� Jones: „14� prédikáció” „A harmadik angyal üzenete, General 
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7* A�T� Jones: „15� prédikáció”, A harmadik angyal üzenete General 
Conference Daily Bulletin, 1893� február 23�, 358-359� o�, kiemelések az 
eredetiben� Ellen White’s World című könyvében, amelyet George Knight írt 



152

Megsebezve az Ő barátai házában • Ron Duffield 

a korszakról, amelyben Ellen White élt, megpróbál kapcsolatot teremteni 
A�T� Jones és az akkori „szentségmozgalom” fanatikus aspektusai között, és 
kijelenti: „A hetednapi adventisták nem voltak tudatlanok a „szentségmoz-
galommal” kapcsolatban� Például Hannah Whitall Smith-nek a Christian’s 
Secret of a Happy Life című könyvét, amelyet A�T� Jones megemlített az 
1893-as Generál Konferencia ülésén, hirdették a Review and Herald című 
magazinban, és mindkét Észak-amerikai adventista kiadó eladásra bocsá-
tott� Sőt Jones 1898-ban jelezte, hogy egyetért a szentségmozgalom sok 
brit vezetőjének gondolataival a keresztény életmóddal kapcsolatban�” 
(99� o�) Természetesen Knight nem bizonyítja számos kijelentését, és úgy 
tűnik, reméli, hogy olvasói egyszerűen becsületszóként elhiszik neki, és meg 
lesznek győződve arról, hogy Jones népszerűsítette Hannah Smith könyvét 
az 1893-as konferencián�

A From 1888 to Apostasy című könyvében Knight további hasonló 
vádakat fogalmaz meg: „Jones és kollégái nagyon jól ismerték a vallási 
világ többi részének tendenciáit� Az adventisták például ismerték Hannah 
Whitall Smith könyvét: Christian’s Secret of a Happy Life� Jones az 1893-as 
Generál Konferencia ülésén kommentálta a könyvet, a Review and Herald 
pedig 1896-ban gyönyörűen meghirdette� Akkor már mind a Pacific Press, 
mind a Review and Herald Publishing Association árulta a könyvet, amely 
gyorsan szentség szabványszöveggé vált� 1898-ban Jones jelezte, hogy két 
vagy három évig tanulmányozta a Keswick-mozgalmat (a szentségmozgalom 
legfontosabb csoportja Angliában), valamint Frederick B� Meyer elképze-
léseit� A keresztény életmódról szóló tanításaik – mondta ő - egyszerűen 
helyes adventista gondolatok, amelyeknek szerzői hangzatos neveket adtak� 
Ugyanakkor Jones gyakran idézeteket foglalt bele a Review magazinba a The 
King’s Messenger-ből (a szentségmozgalom folyóirata metodista gyökerek-
kel)� Abban az időben, amikor Jones vezette a Review and Herald kiadót, 
a The King’s Messenger messze a legtöbbet idézett nem adventista folyóirat 
volt�” (168� o�)

De az 1893-as közlöny bármely pártatlan olvasója rájön, hogy Jones 
Hannah Smith könyvére tett utalásai egyáltalán nem támogatták vagy 
népszerűsítették� Jones-nak pedig semmi köze nem volt a Review magazin 
1896-os hirdetéséhez, amely Uriah Smith irányítása alatt jelent meg, sem 
pedig a könyv mindkét adventista kiadó általi eladásához� Hannah Smith 
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könyvét soha nem reklámozták, amig Jones 1897 és 1901 között vezette a 
Review kiadót� Ezt az aspektust Knight elfelejti említeni�

Jones 1898-as utalása a Keswick-mozgalomra, amelyre Knight 
hivatkozik, a Review magazin egyik szerkesztői megjegyzésében található, 
egyetlen bekezdéssel, amely minden volt, csak nem a mozgalom népszerűsí-
rése: „Nagy felhajtást csinálnak a keresztény életmóddal kapcsolatban azon 
a platformon, amit egyesek Keswick mozgalomnak hívnak� A mozgalom 
azért viseli ezt a nevet, mert Keswick-ben kezdődött, Angliában� Dr� F�B� 
Meyer Londonból, aki a közelmúltban érkezett az Egyesült Államokba, 
egyik vezető képviselője� Már két-három év óta figyeltük a mozgalmat, és 
tanulmányozzuk, mit mondanak róla a legfontosabb képviselői, támogatói� 
És személyesen tudjuk, hogy minden, amit a keresztény életmódról mon-
danak, évek óta a hetednapi adventisták világos tanítása; [���] Az a mód, 
ahogyan különleges «mozgalmakat» helyeznek előtérbe, a «felsőbbrendű 
keresztény életstílus» stb, teljesen téves felfogást árul el arról, hogy mit is 
jelent valójában a keresztény életstílus” (Review and Herald, 1898� március 
15�, 172� o�, kiemelések az eredetiben)� Egyszerűen fogalmazva, Jones és a 
szerkesztőség többi tagja körülbelül két éve „követte” a mozgalmat, hogy 
lássák, miről szól� 

Öt hónappal később Jones ismét megemlítette a Keswick mozgalmat 
egyik rövid cikkének végén, amely arról szól, hogy Dávid Saul páncélját 
viselte: „Ha azok a keresztények, akik megpróbálták utánozni a Keswick-
mozgalmat, az Üdvhadsereg mozgalmát, vagy akik vágyakoztak új Moody-
ik, Meyer-ek lenni vagy más sikeres munkásokhoz hasonlítani – az Úrhoz 
mennének útmutatásért, ahogy Dávid tette, akkor sokkal inkább többet 
tehetnének a kis csúzlijukkal, mint a világ legügyesebb embereinek összes 
módszerével� Az ember módszerei addig nem tekinthetők értékeseknek, 
amíg azokat gyakorlatban sikerrel nem alkalmazták� Gyakran nem az 
alkalmazott módszerek hoznak sikert valakinek, hanem Isten ereje, amely 
képessé teszi az embert a sikeres módszerek előállítására� Azok, akik annak 
az embernek a módszereit tanulmányozzák anélkül, hogy ismernék erejének 
forrását, nem érnek el kielégítő eredményeket�” (Review and Herald, 1898� 
augusztus 23�, 540� o�, kiemelések az eredetiben)� Itt megint semmi sem 
látszik, ahogy Knight állítja, amiből az tűnne ki, hogy Jones támogatta a 
Keswick-csoport fanatikus szentségmozgalmát�
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A The King’s Messenger című lap, amelyet Knight említ, negyedévente 
megjelenő folyóirat volt, amelyet 1896-ban Virginia Knight Johnson 
alapított és adott ki, aki az Első Metodista Egyház tagja volt� A magazin fő 
célja az volt, hogy felhívja a figyelmet Johnson erőfeszítéseire, hogy otthont 
hozzon létre Texasban olyan fiatal nők számára, akik vonzódtak vagy von-
zódnak a prostituált munkához� (http://www�tshaonline�org/handbook/
online/articles/ fjoal)� Jones soha nem idézett a The King’s Messenger folyó-
iratból egyetlen cikkében sem, amelyet írói pályafutása során írt� Azonban 
amíg a Review kiadót vezette, mégis publikáltak részleteket a The King’s 
Messenger folyóiratból� Például az első főszerkesztői évében tizennégy részlet 
jelent meg� Ezek közül öt rövid vers, gyakran az előlapra nyomtatva (1897� 
október 19�, 657� o�; 1897� november 9�, 705� o; 1897� december 21�, 
805� o�; 1898� január 4�, 1� o�; 1898� március 29�, 197� o�)� A másik kilenc 
kivonat rövid cikk volt, néha csak egyetlen bekezdéssel� („He has come”, 
1897� október 26�, 675� o�; „Hearken”, 1898� május 3�, 278� o�; „Guide”, 
1898� június 14�, 374� o�; „Careful for nothing”, 1898� június 21�, 390� o�; 
„Poor in Spirit”, 1898� június 28�, 406� o�; „The Secret”, 1898� július 5�, 
422� o� „His Counselor”, 1898� szeptember 6�, 566� o�; „The God-Man”, 
1898� szeptember 20�, 598� oldal; „Beware”, 1898� október 11�, 648� o�)� 
De e kivonatok egyike sem mutatja be a „szentségmozgalom” leghalványabb 
reklámozását sem, legyen az fanatikus, vagy nem� Egyébként Herbert E� 
Douglass más perspektívát mutat be, mint Knight elképzelése, miszerint 
Jones üzenete Hannah Smith könyvéből származott: „Továbbá, Ellen White 
üzenetei egyértelműen megmutatták, hogy a Jones és Waggoner által képvi-
selt «igen értékes üzenet» nem pusztán a XVI� század metodista hangvételű 
újjáéledése volt, mint például Hannah Whitall Smith Christian’s Secret of 
a Happy Life című könyve esetében� [���] Ellen White az «értékes üzenet» 
bizonyos aspektusait frissnek, a megfelelő időben érkezőnek mondta, amely 
része a növekvő világosságnak, és amelyet a «jelenvaló igazságnak» neve-
zett�” (Messenger of the Lord, 197� o�)� Sőt, Ron Clouzet egy másik értékes 
betekintést nyújt a Keswick-mozgalommal kapcsolatban az ébredésről és a 
reformációról szóló fejezetében „The Last Worldwide Revival” címmel: „A 
szentségmozgalom az őszinte keresztényektől indult ki, akik belefáradtak 
a legalista, száraz, intellektualista vallásba, nagyon hasonló módon ahhoz, 
amit a hetednapi adventisták az 1870-1880-as években tapasztaltak [���] 
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Talán Isten készítette fel a világot, hogy az Ő maradékának népe bemu-
tathassa a Lélek erejével az utolsó figyelmeztetést az Úr eljövetele előtt�” 
(Adventism Greatest Need: The Outpouring of the Holy Spirit, 65�, 67� o�) 
Sajnos Isten „maradék népe” nem volt felkészülve, hogy azt az üzenetet 
elvigye a világnak, amit ő maga sem akart teljesen elfogadni, túl gyakran 
szembe találva magát az Isten által küldött hírnökökkel�

Egy dolog biztos: Knight azon kísérletének, hogy Jones-t a szentség-
mozgalom fanatikusainak táborába helyezze az 1893-as Generál Konfe-
rencia ülésén, nincs történelmi alátámasztása� Ahogy százhúsz évvel ezelőtt 
a Jones elleni gyűlölet miatt egyesek diszkreditálták őt, úgy tűnik, hogy 
napjainkban Knight is erre törekszik�

8 A�T� Jones: „15� prédikáció”, A harmadik angyal üzenete, General 
Conference Daily Bulletin, 1893� február 23�, 359�, 361� o�

9 W�W� Prescott, „The Promise of the Holy Spirit, No� 7”, General 
Conference Daily Bulletin, 1893� február 23�, 368-369�, o�

10 Ellen G� White O�A� Olsennek, 81. Levél, 1896� május 31�, 1888 
Materials, 1565� o�

11 Ellen G� White J� Fargohoz, 50. Levél, 1889� május 2�, 1888 Ma-
terials, 296-297�, o

12 Ellen G� White to Children of the Household, 14. Levél, 1889, 
1888 Materials, 323� o� Lásd még: 140�, 278�, 298�, 308�, 322� és 517�, o� 
Meade MacGuire idézte G�B� Starr visszaemlékezéseit, ezekről az esemé-
nyekről L�E� Froomnak írt egyik levelében: „Egy másik érdekes tapasztalat, 
amelyet G�B� Starr testvér elmesélt, egy történet, amely 1888-ban történt 
Minneapolisban� Egy nagy épület alagsorát bérelték ki, és a küldöttek egy ré-
szét ott szállásolták el éjszakára� A szobát egy nagy függöny választotta ketté� 
Starr testvér és felesége az egyik oldalon aludtak, a másikon pedig négy-öt 
lelkész volt elszállásolva� Egyik este Jones testvér egy erőteljes prédikációt 
tartott, amit Starr testvér és felesége nagyra értékeltek� Mélyen lenyűgözve 
érkeztek a szobába, és miután imádkoztak, lefeküdtek� Egy idő után a lelké-
szek is visszajöttek a félszobájukba, beszélgettek, kacagtak, és gyakorlatilag 
kinevették Jones testvér kijelentéseit� Az egyik lelkész, C� testvér, valami 
csúnyát mondott Jones testvérről, ami sokkolta a Starr házaspárt� Starr 
testvér nem szólt erről senkinek, de másnap reggel White testvérnő beszélt a 
sokaságnak, és beszédében néhány megjegyzést tett egyesek magatartásáról� 



156

Megsebezve az Ő barátai házában • Ron Duffield 

Azt hiszem, ez volt az az alkalom, amikor azt mondta, hogy egy angyal vitte 
őt szobáról szobára� Mindenesetre végül C� testvérre mutatott, és így szólt: 
«C� testvér, szégyellek� Azt mondani az Úr hírnökéről, hogy ő egy [���]�» 
És azokat a szavakat mondta, amit Starr testvér hallott előző este�” (Meade 
MacGuire L� E� Froomnak, 1961� szeptember 7�)

13 I�D� Van Horn Ellen G� White-hoz, 1893� március 9�, Manuscripts 
and Memories of Minneapolis, 240� o�

14 Ellen White I�D� Van Hornnak, 61. Levél, 1893� január 20�, 1888 
Materials, 1136-1140, 1142�, o�

15 I�D� Van Horn Ellen G� White-hoz, 1893� március 9�, Manuscripts 
and Memories of Minneapolis, 240� o�

16  S�N� Haskell Ellen G� White-hoz, 1893� febr� 23�, Manuscripts 
and Memories of Minneapolis, 238� o�

17 I�D� Van Horn Ellen G� White-hoz, 1893� március 9�, Manuscripts 
and Memories of Minneapolis, 240-241� o�

18 W�W� Prescott, „The Promise of the Holy Spirit, No� 8�”, General 
Conference Daily Bulletin, 1893� február 24�, 384�, 386�, 388-389�, o�

19* A�T� Jones: „16� prédikáció”, A harmadik angyal üzenete, General 
Conference Daily Bulletin, 1893� február 24�, 377� o� A belső bizonyítékok 
azt mutatják, hogy ez az előadás valóban Prescott fentebb említett 8� pré-
dikációja után következett� Jones a Galata 3-ból idézett, ugyanúgy, mint 
Prescott (383�, 387� o�)�

20 G�B� Starr, „Increased Light Since 1888: A prediction in Process of 
Fulfillment Now”, Review and Herald, 1930� július 24�, o�

21 G�B� Starr, „Sixty-two Years in the Highest University: And Per-
sonal Experiences with the Prophetic Gift”, kiadatlan dokumentum, f�d�, 
8� o�, Document File 496C, Ellen� G� White Estate, Loma Linda Branch 
Office�

22 Ellen G� White, Manuscript 20, 1891� december 28�, Selected 
Messages, vol� 1, 156-157�, o�

23 Ellen G� White, „Power of the Holy Spirit Awaits our Demand 
and Reception”, Manuscript 20., 1891� december 28�, „Special Testimony 
to Our Ministers, No� 2” (1892), 24-25� o�, kiemelések az eredetiben�

24 Ellen G� White, „Pray for the Latter Rain”, Review and Herald, 
1897� március 2�, kiemelések az eredetiben�
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25  Ellen G� White, „The Need for Greater Consecration”, Manuscript 
2�, 1899� január 24�, Manuscript Releases, vol�, 1� 175-176�, o�

26* George Knight vitatja G�B� Starr kijelentését, azt állítva, hogy 
„az információ forrása nem Ellen White, hanem G�B� Starr volt” (A 
User-Friendly Guide to the 1888 Message, 112� o�)� Ehhez a ponthoz további 
részletekért lásd a 4� fejezet 29� lábjegyzetét�
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A tíz tanú

Február 25-én, szombaton délután egy „fontos üzenetet olvastak fel 
White testvérnőtől”� A Review magazin vezércikke szerint a bizonyságtétel 
„nagyon világossá tette annak az időnek a veszélyeit és kötelességeit, amely-
ben élünk� A mások hibáinak keresése és egymás kritizálásának bűne ki lett 
emelve� Örömmel jelentjük, hogy a jelenlévők válaszoltak ezekre a feddő 
szavakra, és sokan szívből jövő vallomást tettek, és többen elkötelezték 
magukat az Úr és a testvérek előtt, hogy nem segítik többé Sátán munkáját, 
és hogy többé nem lesznek «a testvérek vádolói»�”1

Este, a szombat kezdetén W�W� Prescott vezette a zenei istentiszteletet, 
beleértve a kórus vezénylését is, amely énekelt a hetente háromszor Battle 
Creek-ben tartott evangelizációs összejöveteleken� A Review magazinban az 
állt, hogy „e zenei szolgálat jól előadott gyönyörű himnuszai erős benyo-
mással voltak a gyülekezetre�”

E meghosszabbodott szolgálat után A�T� Jones „beszédet tartott a 
törvény és az igazság közötti kapcsolatról, bemutatva a törvény és az evan-
gélium közötti tökéletes egységet és elválaszthatatlan kapcsolatot, valamint 
azt, hogy miként fogunk végül átmenni a tíz tanú (Tízparancsolat) vizsga-
tesztjén�”2 Jones beszélt az élet során történő megszentelődés munkájáról, 
és arról, hogy „Krisztus jelenléte az, ami megszenteli azt a helyet, ahol Ő 
van”� Jones megemlítette a szombatot, mint a megszentelődési folyamat jele 
vagy pecsétje� „Tehát, nem épp most vagyunk az elpecsételés idejében?” – 
kérdezte Jones, mire a gyülekezet azt válaszolta: «Igen»� És ez „Isten igazsága 
által történik, amely Jézus Krisztus hite által van, nem igaz? «Igen, uram» 
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[���] Hálát adunk az Úrnak� Vannak próbák, amelyeken át kell mennünk, 
de testvéreim, amikor bírjuk Jézus Krisztus igazságát, akkor bírjuk azt, ami 
bármilyen próbát kiáll�”

Jones ezután rámutatott a két csoport közötti kontrasztra, amely az 
Úr napján fog kialakulni� Egyesek azt mondják: „«Sok csodálatos munkát 
végeztünk; mi cselekedtük őket; mi jók vagyunk; mi igazak vagyunk; mi 
igazságosak vagyunk, ezért nekünk jogunk van itt lenni� Nyissátok ki az 
ajtót�» De a «mi» egyáltalán nem számít, igaz? Ennek a csoportnak adott 
válasz a következő lesz: «Távozzatok tőlem mindnyájan, ti gonosztevők�» 
Mi a helyzet a második csoporttal? Mit fognak mondani?

Azon a napon ott lesz egy másik csoport is – egy megszámlálhatatlan 
nagy sokaság – minden nemzetből, törzsből, népből és minden nyelvből; 
és ők is be akarnak menni� És ha valaki megkérdezi tőlük: «Ti mit tettetek, 
hogy beléphessetek ide? Milyen jogotok van itt lennetek?» A válaszuk ez 
lesz:«Ó, én semmi olyat nem tettem, amivel ezt kiérdemeltem volna� Én 
bűnös vagyok, aki csak az Úr kegyelmétől függ� Ó, annyira nyomorult vol-
tam, teljesen fogságban és olyan rabságban, hogy senki sem szabadíthatott 
ki, csak maga az Úr� Annyira boldogtalan voltam, hogy minden, amit te-
hettem csak az volt, hogy szüntelenül az Urat bírjam, hogy megvigasztaljon 
engem; olyan szegény, hogy folyton az Úrtól kellett koldulnom; olyan vak, 
hogy az Úron kívül senki sem adhatott látást; olyan mezítelen, hogy senki 
sem ruházhatott fel, csak maga az Úr� Az egyetlen jogom az, amit Jézus tett 
értem� De az Úr szeret engem� Amikor sírtam nyomorúságomban, Ő meg-
szabadított; amikor boldogtalanságomban vigasztalásra vágytam, Ő mindig 
megvigasztalt; amikor szegénységemben koldultam, Ő gazdagságot adott; 
amikor vakságomban arra kértem, mutassa nekem az utat, hogy tudjam, 
melyik az, Ő végigvezetett és látást adott; amikor annyira mezítelen voltam, 
hogy senki sem ruházhatott fel, Ő nekem adta ezt a ruhát, amit viselek� 
Tehát minden, amit mondhatok, minden, amit bizonyítékként felmutatha-
tok, hogy beléphetek, minden igény, amely feljogosítana a belépésre - nem 
más, mint amit Ő tett értem; ha így nem tudok bemenni, akkor kint leszek 
hagyva; és ez is igazságos lesz� Ha kimaradok, nincs okom panaszra� De ó, 
ez nem ad jogot arra, hogy belépjek és birtokba vegyem az örökséget?»

De Ő azt mondja: «Nos, itt vannak néhányan, akik nagyon igényesek; 
teljesen elégedettek akarnak lenni mindazokkal, akik idejönnek� Tíz vizs-
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gáztatónk van itt� Amikor mindenki esetét kielemzik, és azt mondják, hogy 
minden rendben van, akkor az ember bemehet� Elhívhatjuk őket, hogy 
megvizsgálják az ügyedet?» Mi pedig azt fogjuk válaszolni: «Igen, igen, mert 
szeretnék belépni, és készen állok minden vizsgára� Mert ha kimaradok 
is, nem fogok panaszkodni semmiért; amúgy is el leszek veszve, amikor 
egyedül maradok�»

«Rendben – mondja Ő –, akkor hívjuk őket�» Így hát elhívják a tíz 
vizsgálót, és ők kijelentik: «Ó, igen, teljesen elégedettek vagyunk vele� Ó, 
igen, a nyomorult voltából való megszabadulás, amelyet megszerzett, a mi 
Urunk által kivívott szabadulás; az a vigasztalás, amelyet egész úton kapott, 
és amelyre annyira szüksége volt az, amit a mi Urunk adott neki; a gazdag-
ságát, mindenét, amije csak van, az Úr adta neki; és mindent, amit lát, azt 
az Úr láttatja vele, és ő csak azt látja, ami az Úré; és a ruhát, amelyet viselt, 
mivel mezítelen volt, az Úr adta neki, az Úr szőtte - és ez teljesen isteni� Ez 
csak Krisztus� Ó, igen, ő bemehet�»”3

Amikor Jones ehhez a ponthoz ért a prédikáció végén, a gyülekezet 
spontán módon énekelni kezdett: „Jézus mindent megfizetett, mindent 
Őneki köszönhetek� A bűn skarlátvörös foltot hagyott rajtam� Ő lemosta 
és fehérré tette, mint a hó�” Jones azzal zárta szemléltetését, hogy abban 
az időben „mint a legédesebb zene hangjaként hallatszik majd a kapu 
másik oldaláról egy hang, tele a Megváltóm szelídségével és együttérzésével� 
Belülről hallatszik majd a hang: «Gyere be az Úr áldottja»� (A gyülekezet: 
«Ámen�»)”

Jones azzal zárta beszédét, hogy testvérei előtt dicsérte az Urat: „Ó, Ő 
egy tökéletes Megváltó� Ő az én Megváltóm� Lelkem magasztalja az Urat� 
Ma este lelkem örül az Úrban, testvéreim� Ó, Dáviddal együtt mondom, 
jöjjetek és magasztaljátok velem az Urat – magasztaljuk együtt az Ő nevét� 
Ő teljes engesztelést szerzett� Nincs már semmi ellenünk, testvéreim� Az út 
szabad, az út nyitott� Krisztus igazsága engesztelést végez�”4

A Review magazin jelentése tudatta a szombati összejövetel többi részét: 
„Amikor elérték a csúcspontot, és Krisztus munkájának áldásos eredményei 
elénk tárultak, a prédikáció abbamaradt, és a számos gyülekezet - amely 
minden szabad helyet megtöltött - önkéntelenül dicsőítő gyülekezetté vált� 
A mintegy harminc-negyven fő lelkipásztor a tömegbe vegyült, felálltak és 
átvették a körülöttük lévő csoportok vezetését, és az épületben mindenhol 
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több száz dicsőítő bizonyság hallatszott, dicsőítették Istent az Ő jóságáért 
és üdvösségéért� Ilyen összejövetelre még soha nem volt példa Battle Creek-
ben�”5 Valóban, Isten ismét alászállt népe közé Battle Creek-ben�

Még több bizonyság

Február 27-én, hétfőn reggel a 8:30-as összejövetelen a lelkészeknek 
felolvasták Ellen White egyik frissen megjelent bizonyságtételének egy 
részét� A bizonyságtétel hangsúlya tökéletesen illett az addigi összejövetelek 
előtti hetek során felszólalók által elhangzott üzenetekhez:

„Veszélyes időben élünk, épp most� Már nem tekinthető jövő időnek� 
Az Úr munkájára kell használni bármely megszentelt elme erejét, hogy ne 
tétessenek akadályok az üzenetek útjába, amelyeket Isten küld az Ő népének, 
és az egységes munkálkodásért, egy olyan nép felkészítéséért, amely megáll 
az Úr nagy napján [���] Ha testvéreink előítéletmentesek lettek volna, és alá-
zatban jártak volna, akkor készek lettek volna bármilyen forrásból elfogadni 
a világosságot� Felismerve Isten Lelkét és Krisztus kegyelmét, ők is a világos-
ság valódi csatornái lettek volna� [���] A sorainkban lévő ellenkezés fáradságos 
feladatot rótt az Úr hírnökeire, ami próbára tette lelküket� Ugyanis olyan 
nehézségekkel és akadályokkal kellett szembenézniük, amiknek nem kellett 
volna létezni� Míg ezt a feladatot saját népünk körében kellett elvégezni, 
hogy hajlandóvá tegye elfogadni azt, hogy Isten munkálkodik hatalmának 
napján, mindeközben Isten dicsőségének világossága már nem ragyogott 
tiszta sugarakkal a világra� Ezrek, akik csatlakozhattak volna hozzánk, most 
a tévedés sötétjében vannak� Az üzenetet ellenző testvéreink befolyásának 
ellensúlyozására használt minden idő, gondolkodás és erőfeszítés el lett 
lopva abból a munkából, amely figyelmezteti a világot Isten ítéleteinek 
közelgő eljövetelére� Isten Lelke nagy erővel volt jelen népe között, de nem 
áradhatott ki rájuk, mert nem nyitották meg szívüket az Ő befogadására�

Nem a világ ellenállásától kell félnünk, hanem épp a köztünk munkál-
kodó elemek akadályozták az üzenetet� Az igazságot terjesztő mozgalmak 
hatékonysága azok harmonikus cselekvésétől függ, akik állítják, hogy 
hisznek ebben az igazságban� A szeretet és a bizalom olyan erkölcsi erőt 
képeznek, amely egyesítette volna gyülekezeteinket, és biztosította volna a 
harmóniát a cselekvésben, de a hidegség és a bizalmatlanság olyan megosz-
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tottságot idézett elő, amely meggyengítette hatalmunkat�”6

Ellen White a folytatásban azokról az üzenetekről írt, amelyeket Isten 
az Ő Szentlelke által adott, és amelyeket az egész világra el kellett vinni: 
„De a minneapolisi világosság és igazság iránti ellenkezésből származó 
hatás arra törekedett, hogy hatástalanná tegye Isten világosságát, amelyet 
népének adott a bizonyságtételek által�” Valójában Ellen White kénytelen 
volt kijelenteni, hogy a The Great Controversy című könyv 1888-as kiadása 
„nem kelt el akkora példányszámban, mint kellett volna, mert egyes felelős 
pozícióban lévő testvéreket áthatott a Minneapolisban uralkodó lelkület 
kovásza”� Ugyanúgy, mint az 1850-es években, amikor először hallatszott 
a laodiceai üzenet, Isten visszatartotta a négy szelet, hogy az üzenetet el 
lehessen vinni a világnak:

„Az igazság ellenzőinek munkája folyamatosan haladt előre, miközben 
az energiánk nagy részét az ellenség munkájának ellensúlyozására kellett 
fordítanunk, amely pont azok által lett elvégezve, akik közöttünk voltak� 
Egyesek közömbössége és mások ellenkezése korlátozta hatalmunkat és 
eszközeinket, általában azokra korlátozva befolyásunkat, akik ismerik az 
igazságot, de nem gyakorolják annak elveit� Ha Krisztus minden katonája 
megtette volna kötelességét, ha Sion falain minden őrszem megfújta volna 
a kürtöt, a világ meghallhatta volna a figyelmeztető üzenetet� De a műnek 
több éves lemaradása van� Hogyan adunk majd számot Istennek ezért a 
munkakésésért?

Míg az angyalok tartották a négy szelet, hogy ne fújjon, lehetőséget 
adva mindazoknak, akik elfogadták a világosságot, hogy ragyogtassák azt 
a világon, addig közöttünk érezhető volt egyesek befolyása, akik békét 
és biztonságot kiáltottak� Sokan nem értették, hogy rendelkezünk olyan 
idővel, erővel vagy befolyással, amely elveszhet a lassú munka miatt� Amíg 
az emberek aludtak, Sátán előnyt szerzett velünk szemben, kihasználva azt, 
és a maga kedvére alakítva a dolgokat�

Az Úr kinyilatkoztatta nekünk, hogy a laodiceai üzenet a mai idők 
egyházára vonatkozik, és mégis milyen kevesen alkalmazzák gyakorlatilag 
saját magukra� Isten elvégzett egy munkát értünk� Nem panaszkodhatunk 
az ég ellen, mert a leggazdagabb áldásokat kínálta, de népünk nagyon vo-
nakodott elfogadni azokat� Akik annyira makacsok és lázadók voltak, hogy 
nem alázták meg magukat Isten világosságának elfogadásáért, amelyet az Ő 
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nagy irgalmában lelküknek küldött, olyan szegények lettek Szentlélekben, 
hogy az Úr nem vehette hasznukat� Ha nem térnek meg, ezek soha nem 
mennek be az áldottak lakhelyére�”7

Kétségtelen, hogy a sorainkban lévők cselekedetei késleltették Krisztus 
visszatérését a Minneapolisi Konferencia kezdete óta� Most a laodiceai 
üzenet még nagyobb erővel vonatkozik Isten végidő egyházára� Amikor „a 
tunyaság és a lustaság szemrehányása el lesz távolítva az egyháztól, Isten 
Lelke kegyelemteljesen meg fog nyilvánulni” – mondta Ellen White - és 
„a föld megvilágosodik a menny angyalának dicsőségétől”� Az Úr „várja, 
hogy megáldja népét”, amely „felismeri az áldást, amikor az megérkezik, és 
világos és erős fénysugarakban viszi el másoknak”� Ilyesmit azonban csak 
és kizárólag „az Isten népére kiárasztott Szentlélek” által lehetett megtenni� 
A szomorú valóság, mondta Ellen White, hogy „a mennyeiek már régóta 
várnak a gyülekezeti tagokra, hogy együttműködjenek velük az elvégzendő 
nagy munkában� Ők rátok várnak�”

A Bulletin-ben az áll, hogy Ellen White levelének elolvasása után 
„egy különleges összejövetelre került sor, ahol számos testvér szívből jövő 
vallomással válaszolt, kifejezve eltökéltségüket, hogy egységben, szeretetben 
és a növekvő világosságban járjanak� Istennek jó Lelke nagy mértékben volt 
érezhető, a könnyek szabadon ömlöttek, és úgy tűnt, minden szívből az 
öröm és a hála kifejezése fakad�”8* A legvalószínűbb, hogy J�H� Morrison, 
az Iowai Konferencia volt elnöke, aki az 1888-as Konferencia delegáltja 
is volt, ezen az összejövetelen mondta el a már régóta várt vallomását� 
Morrison nagyon fontos szerepet játszott a Minneapolisi Konferencián 
az üzenet elleni küzdelemben, amelyet Isten küldött népének� Azóta El-
len White bizonyságtételeket küldött neki, és közvetlenül is beszélt vele, 
viszont szinte eredménytelenül�9 Végül 1892 novemberében Morrison írt 
Ellen White-nak (a levél már nem létezik), és legalább részben bevallotta 
múltbeli hibáit� Ellen White levélben válaszolt, amely minden bizonnyal 
közvetlenül a lelkipásztori értekezlet kezdete előtt érkezhetett meg, 1893-
ban� A levélben szomorúságát fejezte ki amiatt, hogy oly sokáig ellenállt a 
világosságbőségnek, és nem „ismerte fel Jézus hangját”, és nem is vetette alá 
magát „Isten Szentlelke vezetésének”� Ellen White emlékeztette őt, hogy 
néha a Szentlélek megérintette, és olyankor késztetést érzett „az igazság és 
a világosság elfogadására”, de a „büszkeség és makacsság” megakadályozta� 
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Most forrón kérte, hogy térjen meg, és ne végezzen félmunkát e tekintetben� 
Ha nem cselekszik határozottan, ha az igazság megváltoztató ereje nem ér 
el eredményt a szívében, és ha nem végez komoly munkát az örökkévalóság 
számára, akkor „bizonyára a Sátán hálójába esik�”10

Addig, a lelkipásztori értekezlet és a Generál Konferencia ülésszaka 
alatt a különböző előadók és a felolvasott bizonyságtételek folyamatosan 
emlékeztették Morrisont a minneapolisi lázadás szomorú eredményeire és 
a megtérésre való felhívásra� Gyakran O�A� Olsen vezette a lelkipásztori 
áhítatos összejöveteleket, és „nagyon kevés kivételtől eltekintve” mindig 
olvasott valamit Ellen White-tól az előző évben küldött anyagokból� Olsen 
később boldogan írta Ellen White-nak: „Úgy tűnt, hogy az üzenetek a 
megfelelő időben érkeztek [���] Még soha nem láttam, hogy pásztoraink 
annyi buzgalommal válaszoltak volna, mint ezekre az Úrtól jövő tanácsokra 
és feddésekre� Néhány cikkedben sokat utaltál Minneapolisra és az ott 
megnyilvánuló lelkületre� Igen, újraelemeztük a minneapolisi tapasztala-
tokat, és sokan bevallották az elkövetett hibákat és az érzéseiket, amelyeket 
megengedtek maguknak, mind azok közül, akik jelen voltak azon a konfe-
rencián, mind azok közül, akik nem voltak ott jelen�”11

A konferencia után C�H� Jones írt Ausztráliába W�C� White-nak 
hasonló eseményekről� Megjegyezte, hogy az összejövetelek során a min-
neapolisi kérdés „nagy hangsúlyt kapott”� Ellen White bizonyságtételei, 
„amelyeket küldött, különösen foglalkoztak ezzel a kérdéssel; és sok bűnval-
lomás hangzott el� Ez megnyitotta az utat, hogy az Úr munkálkodhasson; 
és valóban különleges módon munkálkodott” értük� Miközben C�H� Jones 
kijelentette, hogy ő „nem tévedett a Minneapolisban foglalt állásában”, 
mégis úgy érezte, hogy más jellegű, legalább ilyen súlyos hibákat követett el, 
és érezte annak szükségét, hogy meg kell vallania bűneit és megalázkodnia 
Isten előtt� De az összejövetel, amely őt a legjobban megérintette „az volt, 
amelyen Morrison testvér bevallotta a minneapolisi magatartását, és amit 
azóta tett [���] Nyíltan beszélt magáról a probléma gyökeréről, és mindez 
hatással volt minden jelenlévőre�”12

O�A� Olsen is hasonló tapasztalatról írt W�C� White-nak címzett 
levelében� Miközben a reggeli lelkész összejöveteleken bizonyságtételeket 
olvastak fel, „Isten Lelke csodálatosan munkálkodott, és Isten meggyőző 
és megtérítő ereje elképesztő mértékben nyilvánult meg�” Olsen számára 
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is a legérdekesebb és legfigyelemreméltóbb eset J�H� Morrison vallomása 
volt: „Sok vallomást hallottam, de azt kell mondanom, hogy még soha nem 
hallottam olyat, mint a Morrisoné� Bár higgadtan és megfontoltan mondta 
el - mint amilyen a temperamentuma is - nagyon részletes és mélyreható 
vallomás volt, amilyet még soha nem hallottam� És még soha nem láttam 
gyülekezetet, melyet ennyire érintett volna egy vallomás, mint amilyen az 
volt�”13 Több évvel később A�T� Jones is visszaemlékezett Morrison vallo-
mására: „Hogy tisztességesek legyünk J�H� Morrison testvérrel szemben, az 
igazság az, hogy valamivel a Minneapolisi Konferencia után megszakított 
minden kapcsolatot az akkori ellenkezőkkel� Utána testtel-lélekkel részese 
lett a hit által kapott igazságnak és áldásoknak, az egyik legszebb és legne-
mesebb vallomás által, amit valaha hallottam�”14*

Tehát, az ilyen vallomások a felolvasott bizonyságtételek gondviseléses 
eredménye volt, amelyek megerősítették a Laodiceához intézett megtérésre 
való felhívást, amelyről a különböző prédikátorok beszéltek a konferencián, 
már a lelkészértekezlet kezdete óta� Ez nem A�T� Jones „kritikus”, „durva” és 
„vehemens” prédikációjának a végeredménye volt, ahogy egyesek sugallják, 
hanem az igaz Tanú megtérésre való felhívására adott reakció�15*

Az 1893-as konferencia a végéhez közeledik

Végül február 28-án, kedden W�W� Prescott bemutatta a Szentlélekről 
szóló utolsó tanulmányát� Újra bemutatta a korai egyházat és a Lélek aján-
dékait, amelyből bőségesen kapott, hogy hirdethesse az evangéliumot az 
akkor ismert egész világ számára� Ugyanezen ajándékok és áldások ígéretét 
kapta meg a végidei egyház is� Amikor beszédében ehhez a ponthoz jutott, 
Prescott ismét rámutatott a sorainkban lévők hitetlensége miatti késede-
lemre: „Amikor arra gondolok, hogy már négy éve a késői eső idejében 
élünk, és hogy Isten ki akarta árasztani Lelkét, hogy ezek az ajándékok 
megerősödjenek munkájának hatalmas terjedéséhez; és hogy Ő azt akarja, 
hogy örömmel csatlakozzunk a munkához, és teljes szívünkből működjünk 
együtt Vele, akkor értem, hogy mi voltunk azok a kezek, amelyek visszatar-
tották, és a lábak, amelyek nem akartak menni; és hogy ahelyett, hogy több 
darabra vált volna, az egész test várakozó helyzetben maradt�

Tehát, megtudtuk, hogy többéves késésben vagyunk, és ha egyesek 
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kezei nem tartották volna vissza, és ha egyesek lábai nem tagadták volna 
meg a menést - így a test nem tudott előre haladni anélkül, hogy dara-
bokra ne váljon -, akkor tudott volna haladni tovább ebben a négy évben� 
De Isten ahelyett, hogy kitépte volna ezeket a végtagokat – vagyis titeket 
és engem –, hogy hátra hagyja azokat az út mentén, oly módon, hogy e 
négyéves útszakasz egyik végétől a másikig szétszórt testdarabokkal legyen 
tele, nos, ahelyett, hogy így cselekedett volna, az Úr az Ő nagy irgalmában, 
hagyta a testet, hogy várjon, hogy mi ne legyünk kitépve és az út szélén 
hagyva� De a test most továbbmegy� És azt mondom nektek, hogy minden 
kéz, minden láb, minden tag készen kell álljon az induláshoz, hogy a test 
ne váljon darabokra� Ez az, amit az Úr tenni akar és meg is fogja tenni 
épp most� És Ő, már négy év óta figyelmeztet bennünket, és folyamatosan 
mondogatta ezeket a dolgokat�”16*

A konferencia utolsó szombat estéjén A�T� Jones utoljára utalt a min-
neapolisi eseményekre, és az eltelt négy évre, amióta népünknek hirdettetett 
a hit általi megigazulás üzenete� Jones kijelentette, hogy kutatásaik feltárta, 
hogy „Isten népének adott igazsága az egyetlen dolog, az a minden min-
denkiben – a nép felkészítése a Szentlélek ígéretének és kiáradásának befo-
gadására�” És amikor ez az üzenet örömmel lesz elfogadva, akkor „Isten azt 
mondja nektek és nekem: «Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, 
és az Úr dicsősége rajtad feltámadt�» És amikor ti és én úgy teszünk, ahogy 
Isten mondja, és felkelünk az Őbelé vetett hit által, akkor Ő tenni fog, 
hogy világosodjunk� (A gyülekezet: «Ámen»)” De ahogy Jones rámutatott, 
továbbra is fennállt a veszélye annak, hogy mind a hit általi megigazulás 
üzenete, mind a késői eső üzenete továbbra is elutasításra kerüljön:

„Nos, az az üzenet: «Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, 
és az Úr dicsősége rajtad feltámadt» egy olyan üzenet, amelyet Isten mától 
kezdve olyan biztosan és egyértelműen intéz hozzátok és hozzám, és álta-
latok - mint pásztorok - a néphez is ugyanúgy, mint a négy évvel ezelőtti 
üzenet elhangzott Isten igazságáról, amelyet csak a Jézus Krisztusba vetett 
hit által lehet megszerezni� (A gyülekezet: «Ámen») És a népünk, amely ma 
elutasítja ezt az üzenetet - ami a jelenvaló üzenet - mint ahogy elutasította 
és félretette a négy évvel ezelőtti üzenetet, ezzel megteszik azt a lépést, 
amely egy örökkévalóságra hátra hagyja őket, azt a lépést, amelytől teljes 
mértékben függ az üdvösségük�
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Isten üzenetet küldött nekünk, és eltűrt minket a négy év alatt, hogy 
mi most elfogadhassuk a jelen üzenetet� Azok, akik nem tudják elfogadni 
azt az üzenetet, nincsenek felkészülve ennek befogadására sem, mert eluta-
sították az előzőt� És most, amikor Isten különleges mértékben küldi az 
előzőt, hogy befogadásra kerüljön a jelenlegi üzenet, és mindkettő elutasí-
tásra kerül – akkor mi lesz a sorsa azoknak a vak szemeknek? Mi lesz az ilyen 
szemekkel? Így, amint arra többször is figyelmeztetve lettünk az értekezlet 
és ezen munka alatt: most rémületes idő van�”17

Az 1893-as Generál Konferencia ülése valóban rémületes idő volt, 
amelyet az egyház átélt� Vajon továbbra is elutasításra került a mennyből 
küldött legértékesebb üzenet? Vagy talán Laodicea megértette szükségét és 
megtért?

Ó, mennyire örül a szívem

A Generál Konferencia 1893-as ülésszaka március 6-án, hétfőn este 
ért véget� O�A� Olsen „kifejezte háláját Istennek és köszönetét a Konfe-
rencia harmónia és szeretet lelkületéért, amely az ülésszakot jellemezte, és 
kijelentette, hogy ez volt a legjobb összejövetel, amelyen valaha elnökölt�”18 
Amikor a sok résztvevő szétszóródott szerte az országban, sőt az egész vi-
lágban, pozitív gondolatokat osztottak meg a konferenciával kapcsolatban� 
W�A�   Spicer „lakomának” jellemezte a konferenciát W�C� White-nak, 
kijelentve, hogy „sok tekintetben ez volt a valaha tartott legmagasztosabb 
összejövetel”� Spicer azt is megjegyezte, hogy a Bulletin-ben publikált bibli-
atanulmányokat „olvassák, de még jobban hangzottak” élőben�19

C�H� Jones egyetértett ezzel, kijelentve, hogy „a konferenciai ülés 
kivétel nélkül a legjobb összejövetel volt, amelyen valaha részt vettem”� 
Azt mondta W�C� White-nak, hogy „a jóság lakomájában részesültek, és 
az Úr Lelke nagy mértékben volt jelen�” Szerette volna, ha White részt 
tud venni, hogy örüljön a jótékony összejöveteleknek: „Amikor a Bibliát 
tanulmányoztuk, fénysugarak ragyogtak a szent lapokon, és sok lélek örült 
az Úrban�”20

O�A� Olsen is csatlakozott ezekhez a kijelentésekhez, értesítve W�C� 
White-ot a figyelemre méltó alkalomról� „Az Úr Lelke nagymértékben volt 
jelen� Soha nem láttam ehhez hasonlót eddig egyetlen összejövetelünkön 
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sem” – mondta ő�21 Olsen hasonló egyetértést fejezett ki a huszonöt oldalas 
Ellen White-nak címzett levélében� Ő úgy emlékezett erről, hogy „soha 
nem élt még olyan nyugtalan időket összejövetelen, mint a Generál Kon-
ferencia utolsó ülésszaka�” Tudta, hogy sok minden forog kockán, és mégis 
teljesen tudatában volt annak, hogy Isten „nagy dolgokat tud és akar is 
tenni” népe érdekében: „A legjobban az foglalkoztatott, hogy mi, mind-
annyian egyénenként, de kollektíven is olyan magatartást tanúsítsunk, 
hogy elfogadhassuk mindazt, amit Isten tervezett számunkra� Hogy olyan 
helyen legyünk, ahol úgy tanulhatunk, ahogyan Ő akarja, hogy tanuljunk� 
Nos, az értekezlet és a konferencia az elejétől a végéig figyelemre méltó 
időszak volt� Soha nem láttam még ilyen összejövetelt� Úgy tűnt, az em-
berek nagymértékben érezték az Úr jelenlétét� És sok esetben Isten ereje 
nagyon nyilvánvaló módon leszállt a népre� Minden egy figyelemre méltó 
harmóniában és egységben zajlott� Minden felmerülő kérdés megvitatása 
során azonban nagy volt a szabadság� Valóban, úgy gondolom, soha nem 
vettem még részt olyan konferencián, ahol akkora tökéletes szabadság van, 
emberi kényszer nélkül� Nem láttam még olyan összejövetelt, ahol minden 
előadó ennyire tiszteletben tartaná mások érzéseit és megéléseit� Ez egy na-
gyon érdekes jellemzője volt az összejövetelnek� Távozáskor az összes testvér 
nagyon bátorítva érezte magát – és a küldöttek még soha nem hagyták el 
egyik ülésünket sem ilyen érzéssel és lélekkel, mint ez utóbbit�”22*

W�W� Prescott is megosztotta véleményét a konferenciáról Ellen Whi-
te-nak írt levelében: „A konferencia alatt az Úr nagyon közel jött Lelke által, 
és mi úgy érezzük, hogy egy nagy jó tétetett mindazok számára, akiknek 
szíve nyitott volt a világosság és Isten áldásának befogadására�” Prescott azzal 
folytatta, hogy „soha nem látta a munkásokat távozni ilyen erős reménnyel 
az Úrban�”23 A konferenciáról szóló beszámolókat megosztották világszerte 
a munkaterületeken és az egyház által kiadott különféle folyóiratokban is� 
G�C� Tenney ezt mondta az ausztráliai és az új-zélandi testvéreknek: „Isten 
áldásának csodálatos megnyilvánulása volt, amely kezdettől fogva meg-
mutatkozott, és a vége felé a hatalma egyre erősödött� Még soha nem volt 
kiváltságom részt venni egy ilyen összejövetelen� A Vigasztaló eljött, hogy 
meggyőzzön minket a bűn, az igazság és az ítélet tekintetében�” Tenney ar-
ról számolt be, hogy Haskell, Jones és Prescott bibliatanulmányozásai „sok 
világosságot hoztak a szent igére”, és ennek a világosságnak a befogadása 
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„növelte az örömöt azok szívében, akik egyesültek a tanulmányozásban”� 
Tenney tudta, hogy a múltban nézeteltérések voltak a hit általi megigazulás 
témájában, de most mindannyian összegyűltek, hogy saját szemükkel lás-
sák, „és mély alázattal vallották be a téves érzéseiket, és a szívek, amelyek 
bizonyos mértékben elidegenedtek, most közeledtek, és a legszorosabb 
kapcsolatban egyesültek�” Tenney most kimondhatta: „A késői eső idejébe 
érkeztünk, abba az időbe, amikor az Úr azt mondja népének: «Kelj fel, vi-
lágosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt�»”24

W�C� White örült Tenney új tapasztalatának, melyet az értekezlet és 
a konferencia nyomán szerzett� Tenney-nek írt válaszlevelében felidézte 
saját tapasztalatát az 1888-as ülésszakon való részvétele óta, a nagy zavarral 
együtt, ahogy volt: „Abból, ami hosszú évek alatt történt, semmi sem ör-
vendeztetett jobban, mint olvasni, amit írtál erről a tapasztalatról� Ez volt 
leginkább az oka annak, amiért akartam, hogy elmenj a konferenciára – és 
ami arra késztetett, hogy szilárdan ragaszkodjak a véleményemhez, hogy 
visszatérésed után minden eddiginél jobb munkát végzel ezen a területen, a 
hit volt, hogy elfogadod ezt a nagyszerű világosságot és áldást�”25

Mrs� Peebles kifejező nyelvezetben írta le a konferencia áldásait a 
Review magazin olvasóinak: „Milyen szavak lennének megfelelőek kifejezni 
a fontosságát és értékét annak, amit az «igazsága szerinti igazság Tanítója» 
adott nekünk (Jóel 2:23 - széljegyzet)� Ő eljött, csatlakozott hozzánk, és 
megnyitotta elménket, ahogy a Szent tette, amikor elkísérte a tanítványokat 
Emmausba, és most velük együtt azt mondjuk: «Avagy nem gerjedezett-e a 
mi szívünk mi bennünk, mikor nekünk szóla az úton, és mikor magyarázta 
nekünk az írásokat?»” Mrs� Peebles örült az üzenetnek, miszerint tisztá-
talanságunk szennyes rongyait „le kell tépni, hogy felöltözhessük azt a 
menyegzői ruhát - az Ő igazságának ruháját -, amelyet maga az Úr készített 
mezítelenségünk elfedésére�” Mindez erre a kijelentésre késztette: „Esőt 
kérünk az Úrtól, mert itt az ideje a késői esőnek; és Ő villámlást szerzett, 
sok esőt adott, és szomjas lelkünk valóban felüdül; azonban annyira lágyan 
és csendesen esett ez az eső! Nem a szél zúgásával jött vagy földrengés kísé-
retében, hogy megrémítsen és meghökkentsen bennünket, hanem halk és 
csendes suttogással, súgva szólva a lélekhez, úgy, hogy szinte visszatartottuk 
a lélegzetünket, hogy egyetlen egy suttogást se veszítsünk el�”26

O�A� Olsen később a The Home Missionary részére megjegyezte, hogy 
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„a Generál Konferencia legutóbbi ülése és az azt megelőző bibliai értekezlet 
az Úr jelenlétében való felüdülés ideje volt� Isten Lelke kiáradt a pászto-
rokra és a népre�” Ám ez, - emlékezett vissza Olsen - a bűnök megvallása 
után történt: „Sokak számára azért jött, hogy megdorgálja őket a bűnükért� 
Nagy munka végeztetett a múlt tisztázásáért, valamint az új megtérés és a 
teljes odaszentelés keresése érdekében� Bűnvallomások hangzottak, sokan, 
akik sötétben voltak, megtörték Sátán varázsát, és beléptek a világosságba� 
Isten Lelke azzal fejezte ki jóváhagyását, hogy világosságot, békét és örömet 
adott ott, ahol azelőtt sötétség és a lélek pusztulása volt�”27

Természetesen a konferencia eseményeinek hírei és a minneapolisi 
üzenet több támogatójának bűnvallomása levél útján eljutott Ellen Whi-
te-hoz is� Levelében, amelyben bűnbánatát fejezte ki, I�D� Van Horn azt 
írta, hogy „soha azelőtt nem volt tanúja” ilyen konferenciának, „amelyen 
Isten Lelke és ereje megnyilvánult volna”� Most megértette, hogy ő egy 
„semmi”, és saját erejéből semmit sem tehet� „Minden hatalom Krisztusban 
van, és Őáltala, aki bennem lakik és vezet, mindent az Ő dicsőségére tehe-
tek” – mondta ő� Most az volt a vágya, hogy felálljon, és „az Úr félelmében” 
menjen előre „az üzenet egyre növekvő világosságával�”28

Az 1893-as konferencia után L�T� Nicola megértette, hogy Ellen 
White „négy vagy több éven át rendületlenül és határozottan hirdette a kü-
lönleges elveket”, amelyek az egyház javát szolgálják� Most örült a hit általi 
megigazulás világosságában, amely „mindig ragyog az 1888-as összejövetel 
óta�”29* Ellen White örült a jó híreknek, bár „sok álmatlan órát töltött az 
éjszaka folyamán”� Épp „az Amerikából való jó hírek tartottak ébren� Ó, 
mennyire örül a szívem, hogy az Úr az Ő népéért dolgozik” – mondta ő� 
A bűnök megvallásáról szóló beszámolók arról tájékoztatták Őt, hogy „az 
Úr Szentlelke által munkálkodott azok szívében, akik nagymértékben meg 
voltak győződve Isten előtti valódi helyzetükről�”30

A Bulletin példányainak birtokában Ellen White kijelentette, hogy 
„gazdag lakomát talált az aznapi prédikációk elolvasásában”�31 Valójában az 
ott elhangzott üzenetek olyanok voltak, hogy évekkel később Ellen White 
„utasítást kapott, hogy használja fel ezeket az előadásokat, különösen A�T� 
Jones prédikációit, amelyeket „az 1893-as és 1897-es General Conference 
Bulletin-ben publikáltak�” Jones prédikációi „erős érveket tartalmaztak a 
bizonyságtételek érvényességével kapcsolatban, melyek megerősítették kö-
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zöttünk prófétai ajándékát”� Ellen White kijelentette: „Megmutatták, hogy 
ezek a cikkek sokak segítségére lenne, különösen az újonnan megtérteknek, 
akikkel nem ismertették a népünk történelmét� Számodra áldás lenne, ha 
újra elolvasnád ezeket az érveket, amelyeket a Szentlélek ihletett�”32*

Lábjegyzet

1 Editorial note, Review and Herald, 1893� február 28�, 144� o�
2 Editorial note, „Memorable Meetings”, Review and Herald, 1893� 

febr� 28�, 144� o�
3 A�T� Jones, „18� prédikáció”, A harmadik angyal üzenete, General 

Conference Daily Bulletin, 1893� február 27�, 416-417� o�, kiemelések az 
eredetiben� (Olvasható az 1888 Minneapolis telefonos applikáción� - a 
ford�)

4 Uo�, 417� o�
5 Editorial note, „Memorable Meetings”, Review and Herald, 1893� 

febr� 28�, 144� o�
6 Ellen G� White W� Inghez: 77. Levél, 1893� január 9�, General Con-

ference Daily Bulletin, 1893� február 28�, 419� o� A teljes levél publikálva 
van az 1888 Materials 1118-1135� o�

7 Uo�
8* Uo�, 420� o� A konferencián William Ing tizennyolc oldalas levelé-

ből csak egy részt olvastak fel� A levél nagy része, amely a konferencián olva-
satlanul maradt, Uriah Smith-szel foglalkozott, aki 1892 közepén cikkeket 
közölt a Review magazinban válaszul Jones prédikációira a fenevad képének 
megformázásáról� Ellen White egyértelműen elítélte Uriah Smith tetteit, és 
támogatta Jones és Waggoner munkáját, amely ilyen nehéz körülmények 
között zajlott� Másrészt George Knight, aki mindig készen áll arra, hogy 
rossz színben tüntesse fel Jones-t, azt sugallja, hogy Ellen White levelei 
csak „látszólag támogatták Jones és Prescott meglátásait”, miszerint a végső 
események gyorsan teljesednek� Mivel Ellen White levele megvédte Jones-t, 
és megdorgálta azokat, akik továbbra is ellene dolgoztak, Knight igyekezett 
érvényteleníteni Ellen White jóváhagyását, azt sugallva, hogy „tudomást 
szerezve Ellen White bizonyságtételéről [amelyet felolvastak a lelkészek 
összejövetelén], kétségtelenül Jones bátorítva érezte magát hozzáállásában 
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és megjegyzéseiben Smith-szel és szövetségeseivel szemben a konferencia 
során”� (From 1888 to Apostasy, 93� o�, hozzáadott kiemelések) Azonban 
tanulmányozzátok a Bulletin-t, és nem fogtok egyetlen érvényes példát 
találni Knight hipotetikus állításainak alátámasztására�

9 Ellen White J�H� Morrisonnak, 49. Levél, 1889� április 4�; Ellen 
G� White, „My Dear Brethren”, 85. Levél, 1889� április; Ellen G� White, 
„Diary Entries”, Manuscript 22., 1889� október, 1888 Materials, 274�, 
277�, 468� o�

10 Ellen G� White J�H� Morrisonnak, 47. Levél, 1892� december 22�, 
1888 Materials, 1084-1085� o�

11 O�A� Olsen Ellen G� White-nak, 1893� márc� 21�, Manuscript and 
Memories of Minneapolis, 245� o�

12 C�H� Jones W�C� White-nak, 1893� március 30�, Manuscripts and 
Memories of Minneapolis, 248� o�

13 O�A� Olsen W�C� White-hoz, 1893� márc 17�, Manuscripts and 
Memories of Minneapolis, 242-243� o�

14* A�T� Jones Fr� Holmes-nak, 1921� május 12�, Manuscripts and 
Memories of Minneapolis, 330� o� Kevesebb mint egy évvel az 1893-as 
Generál Konferencia ülése után J�H� Morrison visszaköltözött a Nebraska 
állambeli Lincolnba, ahol élete hátralévő részében élt� Úgy tűnt, a vallomása 
őszinte volt, és feladta a keserűséget a minneapolisi üzenettel szemben� Le-
hetséges azonban, hogy soha nem változtatta meg egyes határozott nézeteit 
a doktrínáról� M�L� Andreasen megosztja Morrison élete utolsó éveinek 
néhány aspektusát� Frissen megtért ember lévén, Andreasen lehetőséget 
kapott, hogy részt vegyen a Union College ülésein és összejövetelein, ahol 
Morrison is jelen volt: „Csak nyolc év telt el [1896-ban] a híres 1888-as 
Minneapolisi Konferencia óta, de e konferencia gyakran vita tárgya volt� 
Az idős J�H� Morrison testvér, H�A� Morrison professzor apja Lincolnban 
élt� Ő fontos szerepet játszott a minneapolisi tárgyalásokon, és könyvet is 
írt a témáról� Különleges jelleme volt, a régi iskolához tartozott, és a kapott 
világosság szerint kompromisszummentes ortodox volt� Bár nem mindig az 
igazságosság oldalán állt, de legalább annak az oldalán állt, amit helyesnek 
tartott� Nagyon szeretett beszélni, én pedig nagyon szerettem hallgatni őt� 
Sajnáltam azokat, akik nem álltak az ő oldalán, mert könnyedén «le tudta 
győzni» őket, és ezt nagyon szerette is csinálni� Hozzá kell tennem azonban, 
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hogy soha semmi jogtalan nem történt ott� A régi beszélgetések keserűsége 
elmúlt – és mindannyian jó barátok maradtak távozáskor, mint amilyenek 
voltak érkezéskor�

Nekem megengedték, hogy részt vegyek a beszélgetéseken, főleg az 
idős Morrison testvér kedvessége miatt� Természetesen azért voltam ott, 
hogy hallgassam, nem pedig, hogy beszéljek� És nem is beszéltem� De sokat 
tanultam� Valójában egy csodálatos iskola volt� Bárcsak jegyzeteltem volna! 
Utólag visszagondolva kétlem, hogy azok az összejövetelek, amelyeken részt 
vettem, és amelyeken idősebb lelkészek gyűltek össze, a legalkalmasabbak 
lennének egy fiatal megtért számára, aki éppen adventista lett� Inkább ke-
mény eledelnek tartanám őket� Nem nagyon törődtek velem, egyenesen egy 
olyan témába mentek bele, amiről én nem tudtam semmit� De hamarosan 
el kezdtem utolérni őket, és lenyűgözött az a szabadság, amellyel különféle 
emberekről beszéltek� Úgy tűnt, hogy az idősebbek többsége - akik ismerték 
Ellen White-ot - nem nagyon kedvelték Morrisont� Véleményük szerint Mor-
rison túl makacs volt ahhoz, hogy jól tudjon együttműködni másokkal [���]

Néhányan a vezetők közül várták azt a napot, amikor változás történik 
az egyház működésében� Úgy vélték, hogy a Minneapolisi Konferencián 
sor kerülhetett volna egy ilyen változtatásra� Sok verziót hallottam a Min-
neapolisban történtekről� Egy nap, ha lesz időm, szeretném elmondani a 
történetet, ahogy a College View összejövetelein azoktól a vezető férfiaktól 
hallottam, akik ellenálltak White testvérnőnek� Úgy tartották, hogy az igazi 
probléma nem Jones és Waggoner üzenete volt� Azok szerint, akik infor-
máltak engem, az igazi kérdés az volt, hogy White testvérnő felülírhatja-e 
a művet irányító férfiak döntéseit és véleményét� Minneapolis egy kísérlet 
volt, hogy aláássák a prófétaság lelke pozícióját� És úgy tűnik, hogy azok a 
férfiak nyertek, akik akkor ellene voltak [���] Ahogy egyesek értelmezték, a 
Minneapolisi Konferencia egy lázadás volt White testvérnő ellen� Ha ez így 
volt, akkor ez rávilágít a végső hitehagyásra�” (M�L� Andreasen, a Virginia 
Steinweg-ben, Without Fear or Favor: The Life of M.L. Andreasen, 42-44� o�)

15 Sajnos az 1940-es évek óta számos adventista szerző számos 
vádat emelt Jones 1893-as előadásaival kapcsolatban� Talán őszintén azt 
gondolták, hogy megvédik az egyházat a kudarc vádjaival szemben – vagy 
Jones későbbi keserűségére hagyatkozva, úgy tűnik, hogy ezek az írók 
olyan módon értelmezik a történelmet, amelyen nem sikerül pontosan 
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bemutatniuk az 1893-as konferencia valóságát� N�F� Pease 1945-ös dok-
tori disszertációjában ezeket a rendkívüli állításokat teszi: „Jones a Generál 
Konferencia több ülésének egyik fő előadója volt 1888 után (���) Az 1893-as 
konferencián kijelentéseiben kemény, heves, szinte rosszindulatú volt� Csak 
néhány hónappal a Generál Konferencia ülése után Jones levelet kapott 
Ellen White-tól, amelyben figyelmeztette őt a szélsőséges kijelentések ve-
szélyeiről�” („Justification and Righteousness by Faith in the Seventh-day 
Adventist Church Before 1900” [kiadatlan doktori disszertáció 1945], 
81�o�) Ellen White levele, amelyet Pease említ, egy feddést tartalmazott 
Jones-nak a hit és cselekedetekkel kapcsolatos megjegyzései miatt, de nem 
vonatkozott az 1893-as konferenciára, és nem volt benne egyetlen szó sem 
a kemény, heves vagy rosszindulatú beszédéről�

További négy év elteltével A�W� Spalding folytatta Pease vádjait Jones 
ellen, hozzáfűzve néhány megjegyzést, de bizonyítékként egyetlen hivat-
kozásra sem tudott mutatni: „Ellen White figyelmeztető és helyreigazító 
bizonyságait pártatlanul írta, nemcsak azoknak, akik ellenezték az üzenetet, 
hanem a tüzes és néha kritikus Jones-nak is� Így, 1893-ban, amikor a Ge-
nerál Konferencián a «harmadik angyal üzenetéről» beszélt, megragadta az 
alkalmat, hogy a maga oldalára vonja a hallgatóságot, bírálva a vele szemben 
álló testvéreket� Ellen White írt neki Ausztráliából - ahová költözött - óva 
intve őt a kritikától�” (Captains of the Host [Washington, D�C�: Review and 
Herald Pub� Assn�, 1949], 598� o�)� De elolvashatjátok az 1893-as konfe-
rencia idejéről Ellen White összes levelét, és nem találtok ilyen bizonyítékot�

1956-ban a Generál Konferencia Nevelési Osztálya kiadott egy 
adventtörténeti könyvet The Story of Our Church címmel, hogy tankönyv-
ként szolgáljon egy féléves időszakra a középiskolai felekezeti iskolákban� 
Az egész könyv egyetlen bekezdése, amely megemlíti az 1893-as Generál 
Konferencia ülésszakát, sajnos téves adatokat közöl, és ugyanazokat az 
állításokat ismétli meg, mint Spalding korábban megjelent könyve: „Az 
1888-as Konferencia után fokozatosan létrejött az egység; a korabeli ve-
zetők [���] elfogadták Ellen White feddését, és bevallották a Konferencia 
utáni szerencsétlen hozzáállásukat� Ellen White figyelmeztető bizonyságai a 
másik tábornak is szólt� Az 1892-es Generál Konferencia ülésén [sic!] Jones 
testvér megpróbálta fellázítani a hallgatóságot azok ellen, akik ellenezték 
őt� Ausztráliából Ellen White írt neki, figyelmeztetve őt a kritikus hozzáál-
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lásával és szélsőséges kijelentéseivel kapcsolatban�” (247� o�) Itt sem tudott 
szolgálni bizonyítékot� Csodálkozunk tehát, hogy a fiatal adventisták miért 
nőttek fel tévhitekkel az adventtörténelmünkről?

A Robert J� Wieland és Donald K� Short „1888 Re-Examined” című 
kéziratának értékelésére kijelölt Generálkonferencia Bizottság hasonló torz 
leírást készített Jones és Waggoner szerepéről a Generál Konferencia több 
ülésén 1888 után� Az „1888 Re-examined” című könyvben talált állítások 
eltávolítására törekedve, miszerint Jones-t és Waggonert sokan utálták és 
elutasították, a bizottság védekezésképpen kijelentette: „Jones és Waggoner 
testvérek évekig szinte monopolizálták a bibliatanulmányozást a Generál 
Konferencia fontos ülésein�” (A�V� Olson, N�W� Dunn, H�L� Rudy, A�L� 
White, „Further Appraisal of the Manuscript «1888 Re-Examined»” [Tako-
ma Park, Washington, D�C�: General Conference, september 1958], 5-7�, 
o�, Al Hudson, compilator, A Warning and Its Reception [magán kiadás, 
f�d�], 263� o�)

Arthur White ugyanezeket a gondolatokat fejtette ki a White Estate 
levelezésében� Az „1888 Re-examined” című könyvvel kapcsolatos egyik 
kérdésre válaszolva White határozottan kijelentette, hogy Jones és Waggo-
ner monopolizálta a bibliatanulmányozási órákat a Generál Konferencia 
ülésein� Egyik évben, 1891-ben 17 bibliatanulmányt rögzítettek a Generál 
Konferencia közleményében, amelyek közül A�J� [sic!] Waggoner 16-ot 
mutatott be� 1893-ban A�T� Jones 24 egymást követő bibliatanulmányt 
tartott – és így tovább az évek során� Nos, Brainard testvér, értse meg, hogy 
azt a gondolatot, hogy Wieland és Short testvérek torz képet mutattak 
nekünk� A legtöbben, akik elolvassák a kéziratot, vagy nincs idejük, vagy 
nem állnak rendelkezésükre a források, és nem ellenőrzik a történelmi 
adatokat�” (Arthur L� White F� E� Brainardhoz, 1958� augusztus 28�; Ellen 
G� White Estate, Question & Answer File, 16-C-1a)� De Wieland és Short 
akár torz képet alkotott vagy sem, egy dolog biztos: ha Brainard testvér 
szabadon hozzáférhetett volna azokhoz a „forrásokhoz”, amelyekről White 
beszélt 1958-ban, nagy valószínűséggel Wieland és Short oldalán állt volna 
és pontosabb megértéshez jutott volna, mint amit maga White fejezett ki�

Hasonló vádakat emelt Jones-ra D�A� Delafield, az Ellen G� White 
Estate helyettes titkára is, legalább az egyik válaszában egy kérdésekről 
szóló levélre: „Szegény Jones� Az emberek olvasták a könyveit és hallgatták 
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a prédikációit – amely már így is túl sok volt, különösen a mi [a Generál 
Konferencia] nagy összejöveteleinken –, aztán tátott szájjal maradtak a döb-
benettől, hogy milyen széles körű ismeretei vannak és átfogó gondolatokkal 
rendelkezik ez az ember� Jones lenyűgözte őket [���] Gyakran beszélt olyan 
témákról, amelyeket ő sem értett� White testvérnő erre nagyon világosan 
mutatott egy 1890� május 19-ei levelében� Az a mód, ahogyan extravagáns 
kifejezéseket használt, amelyekben őt meghaladó témákról beszélt, siralmas 
volt [���] Jones jó munkát végezhetett volna, ha az evangélium egyszerű és 
könnyű megértésű igazságait közelítette volna meg� [���] De ehelyett be-
nyomást akart kelteni� Nagy teológusnak akart kinézni� És valóban voltak 
tulajdonságai, mint bibliakutató� Sok értékes igazságot megértett, ahogy 
White testvérnő is mondta neki� De ezek az igazságok fájdalmas hibákkal 
keveredtek� Nézzétek meg a Selected Messages, 1� kötet, 176-184�, o� Ott 
megtaláljátok azt az anyagot, amelyet White testvérnő írt A�T� Jones-nak a 
Kalifornia állambeli St� Helena-ból, 1890� május 19�” (D� A� Delafield L� 
Roy Blackburnnek, 1959� augusztus 11�, az Ellen G� White Estate Digital 
Resource Centerben)

Delafield válaszában legalább egy nagy probléma van� Azt a levelet, 
amelyet állítása szerint A�T� Jones-nak küldött, és amely a Selected Messages 
című könyvben található, valójában E�R� Jones-nak van címezve, és semmi 
köze A�T� Jones-hoz� A�T� Jones minden bizonnyal jelentős mennyiségű 
tanácsot kapott Ellen White-tól, különösen élete utolsó éveiben� A White 
Estate-nél dolgozók zavara azonban, akiknek jobban kellett volna tudniuk 
ezt, nem segített leírni pontosan történelmünk valóságát, beleértve az 
1893-as Generál Konferencia ülését is�

N�F� Pease megismételte a Jones elleni korábbi támadásait, amelyeket 
az 1945-ös disszertációjában írt, és új támadásokkal egészítette ki a By Faith 
Alone című könyvét: „1893 legrelevánsabb hozzájárulása egy huszonnégy 
prédikációból álló sorozat volt, amelyet Jones tartott az évi Generál Konfe-
rencia ülésszakán� Ezek a prédikációk óriási jelentőséggel bírnak a mai kuta-
tók számára, mert pontosan bemutatják Jones tanításait, valamint nyilvános 
beszédeiben tanúsított magatartását az 1888-as problémákkal kapcsolatban 
[���] 1893-ban, nyilatkozataiban kemény, heves, már-már rosszindulatú 
volt� Alig néhány hónappal a Generál Konferencia ülése után Jones levelet 
kapott Ellen White-tól, amelyben nagyon gyengéden figyelmeztette őt a 
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szélsőséges kijelentések veszélyére [���] Az 1895-ös Generál Konferencián 
Jones újra bemutatta a témát, de nem ugyanolyan dogmatikusan, mint 
1893-ban�” (By Faith Alone [Mountain View, CA: Pacific Press P� Assn�, 
1962], 157, 158, 160� o)

George Knight is közel harminc éven át vitte ugyanazt a bírálatfáklyát, 
a lehető legrosszabb megvilágításba helyezve Jones-t, függetlenül a törté-
nelmi bizonyítékok kontextusától: „Jones az 1893-as Generál Konferencia 
ülésén érte el magabiztosságának csúcsát� [���] A konferencia során az őt 
ellenzőknek elmondta, hogy ő bírja az igazságot [���] Jones, aki feketén-fe-
héren látta a dolgokat, egyáltalán nem volt szégyenlős, amikor emlékeztetni 
kellett másokat arra, hogy neki van igaza, és ők tévednek� Természetesen 
ez a megközelítés nem volt a legdiplomatikusabb módja annak, hogy meg-
nyerje ellenségeit�” (1888 to Apostasy, 94� o�) Úgy tűnik, Knight figyelmen 
kívül hagyta a tényt, hogy Jones csak egy volt a sok közül, akik bemutatták 
a laodiceai üzenetet, amely egyezett Ellen White az összejövetelek előtti ta-
nácsaival, és amelyet Ellen White folyamatosan támogatott számos bizony-
ságtételében� Azok, akik valóban megtértek az 1893-as összejöveteleken, 
valahogy nem vették észre Jones „heves” támadásait, és nem számoltak be 
semmi ilyesmiről vallomásaikról szóló leveleikben�

16* W�W� Prescott, „The Promise of the Holy Spirit, No� 10”, General 
Conference Daily Bulletin, 1893� március 3�, 463� o� Sajnos Prescott opti-
mizmusa, miszerint az egyház előre fog haladni a késői eső kiáradásával, 
nem valósult meg az életében, és még ma is beteljesülésre vár�

17 A�T� Jones, „22� prédikáció”, A harmadik angyal üzenete, General 
Conference Daily Bulletin, 1893� március 7�, 494� o� (Olvasható az 1888 
Minneapolis telefonos applikáción� - a ford�)

18 „General Conference Proceedings; Twentieth Meeting”, „General 
Conference Daily Bulletin, 1893� március 7�, 493� o�

19 W�A�     Spicer W�C� White-nak, 1893� március 24�, Ellen G� White 
Estate, Loma Linda Branch Office�

20 C�H� Jones W�C� White-nak, 1893� márc� 30�, Manuscripts and 
Memories of Minneapolis, 248� o�

21 O�A� Olsen W�C� White-nak, 1893� márc� 17�, Manuscripts and 
Memories of Minneapolis, 242� o�

22* O�A� Olsen Ellen G� White-hoz, 1893� márc� 21�, Manuscript 
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and Memories of Minneapolis, 244� o�, hozzáadott kiemelések� Úgy tűnik, 
Olsen figyelmen kívül hagyta, amit a modern történészek állítanak Jones 
modoráról a beszédei során� Lásd a 15� jegyzetet�

23 W�W� Prescott Ellen G� White-nak, 1893� március 23�, Ellen G� 
White Estate, Loma Linda Branch Office�

24 G�C� Tenney, „The General Conference”, The Bible Echo, 1893� 
május 1�, 152� o�

25 W�C� White G�C� Tenney-nek, 1893� május 5�, Manuscript and 
Memories of Minneapolis, 257� o�

26 Mrs� E�M� Peebles: „Thoughts Suggested at the Close of the Insti-
tute and Conference”, Review and Herald, 1893� márc� 21�, 189� o�

27 O�A� Olsen, „The Year’s Work and the Outlook”, The Home Missi-
onary Extra, 1893� november; 2� o�

28 I�D� Van Horn Ellen G� White-hoz, 1893� márc� 9�, Manuscript 
and Memories of Minneapolis, 239� o�

29* L�T� Nicola Ellen G� White-nak, 1893� márc� 24�, Manuscript and 
Memories of Minneapolis, 247� o� Sajnos úgy tűnik, hogy Nicola bűnbánata 
nem tartott sokáig� Ellen White fedte O�A� Olsent 1895 júniusáig, amiért 
„annyira támaszkodott A�R� Henryre, Leroy Nicolára és másokra, akiket 
megnevezhetnék, és akik válság esetén rossz oldalra állnának át�” (65. Levél, 
1895� június 19�,1888 Materials, 1404� o�)

30 Ellen G� White, „Diary”, 80. Manuscript, 1893� április 24�, 1888 
Materials, 1170� o�

31 Ellen G� White S�N� Haskellnek: 41a. Levél, 1893� május 12�, 
1888 Materials, 1184� o�

32* Ellen G� White A�T� Jones-nak, 230. Levél, 1908� július 25�, 
Manuscript Releases, 9� vol, 278� o, hozzáadott kiemelések� Lehetséges, hogy 
Ellen White mennyei tanácsadója nem tudta azt, amit a modern történé-
szek annyira készségesen találni vélnek Jones 1893-as prédikációiban? Lásd 
az 5� fejezet 5� lábjegyzetét�
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A Generál Konferencián történt újjáéledés eredményének 
megsokasodása

A Generál Konferencia ülését számos éves tábori összejövetel és kon-
ferencia követte az Egyesült Államokban és más országokban� O�A� Olsen 
nagyon jól tudta, hogy az 1893-as konferencia „a felüdülés ideje volt az 
Úr jelenlétében� Isten Lelke leszállt a pásztorokra és a népre�” Azt is tudta, 
hogy „az áldások nemcsak a küldöttekre és a konferencián egybegyűltekre 
korlátozódtak, hanem ugyanakkor sok más helyre is kiterjedtek”� Olsen 
arról számolt be, hogy addigra „a népünk többsége hallott a Generál Kon-
ferencia összejöveteleinek természetéről, és joggal számítottak arra, hogy 
azon áldások egy része a saját [tábori összejöveteleikre és] konferenciáikra 
is kiárad”� A tábori szezon végére Olsen kijelenthette, hogy „Istennek hála 
ez így is történt”�1

A következő hónapok során a tábori összejövetelekről és konferenciák-
ról szóló beszámolók megjelentek az egyházi folyóiratokban� W�W� Stebbins 
a kansasi összejövetelekről számolt be: „Az Úr csodálatos áldását adta ránk, 
egyesítve szívünket a szeretet és a béke köteléke által, eloszlatva a hibákat 
és a megosztottságot Lelke erejének jelenléte előtt�” Azt is elmondta, hogy 
„egyesek most találtak békét először, és mi tanúskodhatunk a késői eső 
hullásáról”�2 Amikor elhagyta Battle Creek-et, D�T� Shireman jobban tudta 
értékelni az Isten által teremtett természet szépségét� Amikor hazaérkezett 
Észak-Karolinába, testvéreinek arca „ragyogott az Úr áldásától”� Ez a követ-
kező kijelentésre késztette Shiremant: „Megkapták a késői esőt�”3
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Miután meglátogatta Iowát, Nebraskát, Dakotát és Minnesotát, L� Jo-
hnson kijelentette, hogy egyesek az egyháztagok közül „örülnek az Úrban, 
és megkapják a késői esőt”�4 N�P� Nelson Dél-Dakotából írva így emlékezett 
vissza: „A legutóbbi tábori összejövetelünk óta hullott még néhány csepp a 
késői esőből, sőt, erősebben is hullott�” De, kérdezte ő, „nem számíthatunk 
bizalommal egy sokkal nagyobb áldásra az 1893-as évi ünnepségünkön?”5

Az utána következő sötétség

Az ilyen jelentések örömmel kellene, hogy eltöltsenek bennünket, 
amikor történelmünket elemezzük, ha itt véget érne a történet� Minden 
bizonnyal tanulhatunk a megszerzett győzelmekből, de végül is, ha a késői 
eső elkezdődött, és ha nem akadályozták volna meg, akkor Krisztus nem 
jött volna el már régen? Így Sátán saját létét féltve és folytatva alattomos 
lázadását, néhány stratégiát dolgozott ki az egyház ellen 1893-ban, hogy 
semmissé tegye a késői eső kezdetének és az azt követő hangos kiáltásnak a 
hatását:

1� Az egyház elleni fanatikus kritikákkal�
2� Világi hatások által az egyházban és iskoláinkban�
3� A hírnökök saját hibái által�
4� A farizeusi vakság által, a minneapolisi üzenet és a hírnökök el-

leni küzdelem folytatása által, - sőt azáltal, hogy a Szentlélek munkáját is 
szélsőségességnek, uszításnak és fanatizmusnak tulajdonították - Sátánnak 
sikerült késést előidéznie� Röviden áttekintjük e stratégiák mindegyikét� 
Ebben a fejezetben az első két sátáni stratégiát fogjuk megvizsgálni – a 
másik kettőt pedig a következő fejezetben�

1. „Az egyház Babilon”: az egyház elleni fanatikus kritikák

1892 nyár folyamán A�W� Stanton, a Montana Tract Society titkára 
undorodni kezdett az adventista munkások bizonyos helytelen cselekede-
teitől� Ez az undor hamarosan az egyház nyílt kritikájává nőtte ki magát, 
egészen addig a pontig, amikor el kezdte hirdetni, hogy az adventista egyház 
„Babilon” részévé vált� 1893 elején Stanton kiadott egy 64 oldalas brosúrát 
„A hangos kiáltás!” címmel, amely az adventista egyház lelki csődjét kívánta 
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bemutatni, és azt a felhívást hirdetni, hogy „Fussatok ki belőle!”� Brosú-
rája nagyrészt Ellen White rosszul alkalmazott bizonyságtételeiből állt, 
amelyből úgy tűnt, hogy saját magára vonatkoztatta Ellen White néhány 
pozitív megjegyzését, amelyet tulajdonképpen a minneapolisi üzenetről és 
hírnökeiről írt� Stanton széles körben terjesztette brosúráját� Egyes támoga-
tói gondoskodtak arról, hogy az 1893-as Generál Konferencia valamennyi 
küldötte is kapjon egy példányt a brosúrából�

Másrészt W�F� Caldwell egy aktív laikus tag volt, aki nemrég tért meg az 
adventista egyházba� Egy intenzív bibliatanulmányozást követően Caldwell 
megbizonyosodott arról, hogy az egyház „halálos álomba” lépett, és nem a 
rendelkezésére álló világosság szerint él� Az 1893-as konferencián Caldwell 
megkapta Stanton „A hangos kiáltás!” című brosúráját, amely megerősíteni 
látszott következtetéseit� Hamarosan találkozott Stantonnal, és mindketten 
biztosították egymást arról, hogy jó úton járnak� Ennek eredményeként 
Caldwell azonnal Ausztráliába indult, Stanton kérésére és költségére, hogy 
hirdesse a „hangos kiáltásról” szóló üzenetüket�6

Ellen White gyorsan reagált az új mozgalomra, megmutatva ezen 
emberek állításainak teljes hamisságát, különösen az 1893-as Generál Kon-
ferencia ülésén Isten Lelke kiáradásának világosságában� Ellen White feddő 
bizonyságtételeinek helytelen használata - amelyet eredetileg azért írt, hogy 
egyeseket megtérésre és reformra hívjon, nem pedig azért, hogy kihívja 
őket az egyházból – csak néhány embert gyűjtött össze Stanton és Cald-
well zászlaja alatt� De sokkal nagyobb kárt okozott Ellen White tanácsai 
valódi céljának hatástalanítása által, amelyeket a végletekig kiforgattak� Egy 
Stantonnak, Caldwellnek és barátaiknak címzett levelében Ellen White 
feltett nekik néhány kérdést, hogy megvizsgálja a szívüket� Ezek a kérdések 
rávilágítanak arra is, hogy mi is történt valójában az 1893-as Generál Kon-
ferencia ülésén:

„Megtudtam, hogy mindketten részt vettek az 1893-as Generál 
Konferencián [���] Vajon nem tudták ott felismerni Isten Lelkének kinyilat-
koztatásait? Nem látták, hogy Isten kinyitja a menny ablakait, és kiárasztja 
az áldást? Miért nem láthatták? Bizonyságtételek hangzottak el az egyház 
helyreigazítására és tanácsolására� Sokan pedig gyakorlatilag a laodiceai 
gyülekezetre alkalmazták az üzenetet, és megtört lélekkel megbánták bűne-
iket� Ők meghallották Jézust, a mennyei Kereskedő hangját [���]
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Ezeknek a testvéreknek, akik azt állították, hogy rendelkeznek ezzel a 
csodálatos világossággal, ugyanazt a bűnbánat és vallomás munkáját kellett 
volna elvégezniük, kitisztítva szívük ajtaja elől a szemetet, és kinyitva szívük 
ajtaját, hogy örömmel befogadják a mennyei Vendéget� Ha világosságba 
helyezték volna magukat, a legdrágább áldást kapták volna a mennytől� 
Akkor látták volna, hogy az Úr, az Ő kegyelme által valóban megmutatta 
magát népének, és hogy az igazság Napja felkelt felettük� Ez volt a mennyei 
Kereskedő által javasolt ajánlat beteljesülése� Mindazok, akik érezték sze-
génységüket, követték Krisztus tanácsát, melyet a laodiceai gyülekezetnek 
adott, és aranyat (hitet és szeretetet), fehér ruhát (Krisztus igazságát) és 
szemgyógyító írt (igazi lelki különbségtételt) vásároltak�

Miért nem tették ugyanezt ezek a testvérek is, miért nem helyezték 
magukat a világosságba? A szegénység sújtotta őket, és nem tudtak róla� 
Nem Krisztusért dolgoztak, nem alázkodtak meg és nem engedelmeskedtek 
a Szentlélek által, és annyira el voltak vakítva, hogy nem látták a világosság 
erős fénysugarait, amelyek Isten trónjáról áradtak az Ő népére�

Ó, miért nem nyitották ki szívük ajtaját Jézusnak? Miért nem tá-
volították el még ott mindazt, ami az igazság Napjának ragyogó sugarait 
megakadályozza abban, hogy megvilágítsa a világot? Miközben Isten áldása 
mindenütt áthatott, miközben Jelenléte lelkeket szentelt meg és átadták 
magukat Neki, akkor azok miért nem helyezték lelküket a világosságba? 
[���] Hogyan mehettek el arról az összejövetelről, ahol Isten ereje ilyen 
nyilvánvaló módon megnyilatkozott, és azt hirdessék, hogy a hangos kiáltás 
arról szól, hogy a nép, amely megtartja Isten parancsolatait, az Babilon?”7

A következő nyár folyamán Ellen White folytatta a cikkek írását, hogy 
szembeszálljon Stanton és Caldwell munkásságával és a hamis „hangos 
kiáltásukkal”� Ellen White arról tett bizonyságot, hogy Sátán ezen munkája 
„éppen abban az időben hangzik, amikor Isten mondja népének: «Kelj 
fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltá-
madt�»”8 Ellen White azt is tudta, hogy az írásainak ilyen téves értelmezése 
„a bizonyságtételekben való bizalmatlanságot eredményezi, és amennyire 
csak lehetséges, ők semmissé teszik munkájának hatását”, amelyet évek óta 
végez� Mert – mondta Ellen White – „amikor kiderül, hogy ezen emberek 
üzenete téves, akkor a téves        üzenetükhöz társított bizonyságtételeimet 
ugyanabban az elítélésben fogják részesíteni, és a világiak [���] bizonyíték-



185

9� Sátáni stratégiák a késői eső és a hangos kiáltás ellen

ként fogják használni ezeket a dolgokat, hogy az én munkám nem Istentől 
vagy az igazságból való, hanem hamis�”9

Az erőteljes bűnbánatra való felhívások, amelyeket Ellen White a 
minneapolisi üzenet elleni lázadás miatt küldött, erejüket veszítették, mert 
a bizonyságtételeket szélsőségesen értelmezték, akik Babilonnak nevezték 
az egyházat�10* Tehát, Ellen White elgondolkodtató kérdéseket tett fel a 
Review and Herald magazin cikkeiben:

„Ezek az emberek, akik annyira buzgalomteljesek az Isten ügyéért, 
miért nem voltak jelen az 1893-as Battle Creek-i Generál Konferencián, 
ugyanúgy, mint ahogyan az elkötelezett zsidók voltak jelen Jeruzsálemben 
a Szentlélek kiáradása idején? A mű központjában az emberek kinyitották a 
világosság kincstárait, de miközben az Úr kiárasztotta Lelkét a népre, vajon 
elfogadták a mennyei kenetet? Miközben a nép között Isten Lelkének mé-
lyen megindító ereje nyilvánult meg, lelkek tértek meg, és megkeményedett 
szívek törtek össze, voltak olyanok is, akik hallgattak Sátán sugallataira, aki-
ket az alulról jövő buzgalom inspirált, hogy fennhangon azt hirdessék, hogy 
épp a többiek, akik elfogadják a Szentlelket, akik megkapják a késői esőt 
és azt a dicsőséget, amelynek meg kell világítania az egész földet, pontosan 
azok képezik Babilont� Vajon az Úr adott üzenetet ezeknek a hírnököknek? 
Nem; mert ez nem az igazság üzenete volt�”11

„Féljetek azoktól, akik felállnak azt állítva, hogy üzenetük van Istentől, 
de ahelyett, hogy tusakodnának a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok 
ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, ők harci állásba állnak, és ha-
difegyvereiket a küzdő egyház ellen fordítják� Ezek nem viselik az isteni 
jeleket� Isten nem adott nekik ilyen megterhelő munkát� Ők rombolni 
akarják azt, amit Isten helyre akar állítani a laodiceai üzenet által� Isten 
csak olyan sebeket ejt, melyeket meg fog gyógyítani, nem olyan sebeket, 
amelyek pusztuláshoz vezetnek [���]

Milyen örömet szerzett a szívemnek az 1893-as Generál Konferencia 
ülésének jelentése, hogy sok szív meglágyult és engedelmeskedett, hogy 
sokan alázatosan vallomást tettek, és eltakarították a szemetet a szívük ajta-
jától, amely megakadályozta a Megváltó belépését� Milyen boldog voltam, 
megtudni azt, hogy sokan állandó vendégként fogadták Jézust� Hogyan 
lehet az, hogy ezek a brosúrák [«A hangos kiáltás»], amelyek a Hetednapi 
Adventista Egyházat Babilonnak mondják, mindenütt terjesztve lettek kül-
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földön, épp akkor, amikor az egyház megkapta Isten Lelkének kiáradását? 
Hogy lehet az embereket ennyire megtéveszteni, hogy azt képzeljék, hogy 
a hangos kiáltás Isten népének kihívásából áll, egy olyan egyházból, amely 
a felüdülés időszakának örvend? Ó, bárcsak ezek a megtévesztett lelkek a 
világosságra jönnének, hogy elfogadják az áldást, és hogy kapjanak erőt 
felülről�”12

2. Világi vonások az egyházban

Bár a hamis „hangos kiáltás” negatívan hatott az egyházra, egy még 
nagyobb negatív hatást okozott a helyzet romlása a mű központjában, Batt-
le Creek-ben� Egy dolog biztos volt Ellen White szemében – Isten valóban 
bőséges mértékben árasztotta ki Lelkét az adventista intézményekre, isko-
lákra, tábori összejövetelekre és az 1893-as Generál Konferencia ülésére� 
Felmerült azonban a kérdés: hogyan reagáltak az emberek erre a kiáradásra, 
és mik lesznek a hosszú távú eredmények?

1893 júliusában W�W� Prescott arról számolt be, hogy „az 1892-es 
Battle Creek-i újjáéledés után a főiskolán egy negatív reakció történt� 
Egyes tanárok között egy bizonyos egység és lojalitás hiánya a diákokra is 
átterjedt�”13 Valójában közvetlenül az órák végén és a főiskola nyári bezárása 
előtt Prescott kijelentette, hogy a helyzet „a hallgatók körében és az egész 
főiskolán vallásilag rosszabb, mint valaha”� Sőt, az egyik kijelentette, hogy 
„minden diák, aki a téli különleges főiskolai szezonban lelki előrehaladást 
könyvelt el, most mindegyik visszaesett, és rosszabb állapotba került, mint 
korábban volt�”14

Bár e visszaesés okáról különböző vélemények születtek, Isten megmu-
tatta Ellen White-nak a probléma valódi okát� „Isten kegyelme és irgalma” 
1893-ban „kiáradt bőségesen” a Battle Creek-iekre „a kegyelem esője által 
felülről küldött felüdülésben” - ahogyan ő fogalmazott� Ám miközben a 
„Szentlélek megindította a fiatalokat, hogy részesülhessenek a bőséges 
áldásban és a világosságból a még nagyobb világosság felé haladhassanak, 
aközben a Battle Creek-i főiskola szinte minden oktatója elveszítette lelki 
tisztánlátását, mert nem őrizték meg elszánt éberséggel a győzelmet�” Ellen 
White szánta azt, hogy „milyen könnyen eltávolítják a Szentlelket, megszo-
morítva Őt azáltal, hogy ellenállnak az Ő nemesítő, megszentelő és szent 
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befolyásának� Ó, milyen rosszul bántak a kapott ajándékkal!”15

A következő nyár folyamán Ellen White attól tartott, hogy a Szentlé-
lek közelmúltbeli kiáradása a konferencián, valamint a reform és az éledési 
mozgalmak nehogy stagnáljanak, mert az emberek újra visszaesnek világi 
állapotukba, és hiányozni fog belőlük a világszéles missziómunka iránti 
érdeklődés� Különösen Battle Creek miatt aggódott, amely a mű központ-
jában állt� Az Amerikában élő testvéreknek írva Ellen White hosszasan 
fejezte ki aggodalmát:

„Ha férfiak és nők nagy világosságot kaptak, mit csinálnak most? Mit 
tesznek azért, hogy figyelmeztessék azokat a férfiakat és nőket, akik nem 
értik, hogy az Úr hamarosan eljön? [���] Ki hagyja el a kellemes otthonát, és 
szakad el a szeretteihez fűződő kötelékektől, hogy az igazság drága világossá-
gát távoli országokba vigye [���] Megnyitotta nektek az Úr a menny ablakait, 
kiöntötte áldását rátok az utolsó konferencián? Hogyan használtátok Isten 
ajándékát? Ő adta a mozgatóerőt, amelyet a szívetekbe helyezett, hogy így, 
türelemmel, reménnyel és fáradhatatlan éberséggel magasztalni tudjátok Jé-
zus Krisztust, mégpedig, mint megfeszítettet, hogy elvihessétek a figyelmez-
tetést, miszerint Krisztus eljön másodszor hatalommal és nagy dicsőséggel, 
felszólítva az embereket, hogy bánják meg bűneiket� Ha a Battle Creek-i 
testvérek most nem indulnak a misszióterületekre, akkor halálos álomba 
merülnek� Hogyan munkálkodott a Szentlélek a szívetekben?”16

A nyár folyamán publikált cikkeiben Ellen White továbbra is ugyan-
ezt az aggodalmát fejezte ki� Vajon Isten maradék népe kihasználja azt a 
nagy világosságot, amely neki adatott, vagy aludni fog, elítélve ugyanakkor 
a nem adventista egyházat maga körül?

„Az Úr várja, hogy megkönyörüljön népén, hogy nagyobb ismeretet 
adjon neki Atyai jelleméről, jóságáról, irgalmáról és szeretetéről� Arra vár, 
hogy megmutassa nekik dicsőségét; és ha továbbra is igyekeznek megismer-
ni az Urat, tudni fogják, hogy az Ő terve kész [���]

Sokan, mint nagy bűnösökre tekintettek más egyházhoz tartozókra, 
miközben az Úr nem így tekint rájuk� Azok, akik így tekintenek más egy-
házak tagjaira, meg kell alázniuk magukat Isten hatalmas keze alatt� Azokat, 
akiket így elítélnek, talán csak kevés világosságuk volt, kevés lehetőségeik 
és kiváltságaik voltak� Ha azzal a világossággal rendelkeztek volna, amellyel 
az egyházunk sok tagja rendelkezett, akkor gyorsabban haladhattak volna 
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előre, és hitüknek jobb nagykövetei lettek volna a világban� Krisztus azt 
mondja azokról, akik dicsekednek világosságukkal, de nem járnak abban: 
«De mondom nektek: Tirusnak és Sidonnak könnyebb dolga lesz az ítélet 
napján, hogynem nektek�  

Te is Kapernaum, (hetednapi adventisták, akik sok világossággal 
rendelkeztek) aki az égig felmagasztaltattál, a pokolig fogsz megaláztatni; 
mert ha Szodomában történnek vala azok a csodák, amelyek te benned 
lőnek, mind e mai napig megmaradt volna� De mondom nektek, hogy 
Szodoma földének könnyebb dolga lesz az ítélet napján, hogynem neked�» 
(Mt 11:22-24)”17

A cikk folytatásában Ellen White azokról az adventista intézmények-
ről írt, amelyeket Isten azért hozott létre, hogy megosszák a világosságot a 
világgal, de akik elutasították azokat a feddéseket és tanácsokat, hogy ne 
világi módra legyenek vezetve� Ezután hosszú részeket idézett Jeremiásból, 
beleértve Jer 3:3-4 is: „Noha megvonattak a korai záporok, és késői eső sem 
volt [���] Nemde mostantól így kiáltasz nekem: «Atyám! Ifjúságomnak te 
vagy vezére�»”18

A Signs magazinban megjelent egyik hasonló cikkében Ellen White 
ismét idézte Krisztus Kapernaumhoz intézett szavait, és ezekkel a gondo-
latokkal zárta: „Napjaink gonoszságának legszörnyűbb jellemzője az erő 
nélküli kegyességnek látszata� Azok, akik azt állítják, hogy nagy világos-
ságuk van, a gondatlanok és közömbösek között találtatnak, és Krisztus 
ügyére azok házában mértek csapást, akik állítják, hogy szeretik Őt� 
Az üdvözülni vágyók ébredjenek a letargiából és fújják meg a kürtöt; mert 
mindennek a vége elközelgett�”19 1893-ban Krisztust ismét megsebezték 
azok házában, akik szerették Őt� 

Versenysportok

De a történet folytatódik� 1867-ben, nem sokkal az amerikai polgár-
háború után, a Princeton College volt az első, amely bizonyos szabályokat 
hozott létre arra, ami később az amerikai futball lett� Ahogy a sportprogram 
fejlődött a világ iskoláiban, el kezdett bekúszni az adventista főiskolákba 
is, leginkább Battle Creek-be 1893 nyarán� Például, amikor a Battle Creek 
College labdarúgócsapata döntetlent játszott a helyi középiskolai csapattal, 
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a játékvezetőtől az utolsó pillanatban kapott büntetőpont lassan felébresz-
tette a világi versenyszellemet� Mivel nem voltak hajlandók döntetlennel 
befejezni, a főiskola csapata és adventista drukkolói hevesen tiltakoztak a 
döntés ellen, bár eredménytelenül� Visszavágót terveztek, a diákok pedig 
visszatértek a kollégiumba, és a játékvezető igazságtalan döntését elmesélték 
azoknak, akik nem tudtak elmenni a meccsre�

A helyi lapok cikket írtak a mérkőzésről, különösen fókuszba emelve 
a végén kialakult heves nézeteltérést� Az újságok egy különleges futballver-
senyről is beszámoltak, amelyet a Battle Creek-i főiskola amerikai és brit 
diákjai között játszottak� Amikor ezt a játékot játszották, sok adventista és 
a Battle Creek-i közösség tagjai is megnézték� Miután a britek megnyerték 
a meccset, az újságcikk szétkürtölte az eredményt, „A nemzetközi nagy 
futballmeccs” címmel� Az egyik brit diák hazaküldte szüleinek Ausztráliába 
a meccset ismertető újságot, valamint az egyetem kampuszán rendezett 
bokszmérkőzésekről szóló beszámolókat� A szülők, akik nagy költségek árán 
küldték gyermeküket erre a „szent” főiskolára, enyhén szólva nyugtalanok 
lettek, és megmutatták Ellen White-nak az újságcikkeket�20

Nem sokkal később Ellen White ihletést kapott, hogy számos levél és 
kézirat által válaszoljon ezekre az eseményekre� Isten Lelkének késztetését 
érezte figyelmeztetéseket írni arról, hogy hová vezetnek az ilyen tevékeny-
ségek� Prescottnak, valamint a Battle Creek-i tanároknak és diákoknak írt 
levelekben ennek az aggodalmának adott hangot, különösen a Szentlélek 
közelmúltban történt - az előző év folyamán - megnyilvánulásainak fényé-
ben: „Megnyitotta számotokra az Úr a menny ablakait, és kiárasztotta az 
Ő áldását? Ó! Akkor épp az volt az a megfelelő idő, hogy megnevelje a 
tanárokat és a diákokat, hogyan őrizzék meg Isten drága kegyét, harmóniá-
ban munkálkodva a megnövekedett világossággal, és elküldve másoknak is 
annak értékes sugarait� A menny világossága megadatott? És milyen célból 
adatott? Hogy az igazság gyakorlati tettekben tündököljön [���] Vajon a 
lejátszott meccsek, a kupák és a bokszkesztyűk nemde Sátán vezetése alatt 
végzett nevelési és képzési eszközök voltak, amelyek az övéhez hasonló 
jellemek kialakulásához vezetnek? Mi lenne, ha ők meglátnák Jézust, a 
kálvária emberét, amint fájdalmasan néz rájuk, ahogy én láttam [���] Min-
den bizonnyal rossz minta van használva, ami ellensúlyozza az isteni erő 
munkáját, amely jóságosan adományozva lett [���]
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Az idők, amelyben élünk, már túlságosan tele vannak a közelgő 
konfliktusok jeleivel ahhoz, hogy szórakozás és játék által neveljük a fia-
talokat� Fáj a szívem, amikor olyan leveleket olvasok, amelyek ezekről a 
sportokról szólnak, és amelyekben a szerzők olyan kifejezéseket használnak, 
mint: «Ó, milyen jól szórakoztunk!» és ehhez hasonló kifejezéseket�21

Mózes felment a hegyre, hogy utasításokat kapjon az Úrtól, és az egész 
gyülekezetnek alázatos magatartást kellett volna tanúsítania Isten előtt� De 
ahelyett, hogy ezt tették volna, ettek, ittak és felkeltek játszani� Vajon a 
Battle Creek-i tapasztalat hasonló volt? [���] Sátán és angyalai így készítik 
csapdáikat a lelketekért� Sátán bizonyos módon dolgozik a tanárokon és a 
diákokon, hogy rávegye őket, hogy olyan sportokban és szórakozásokban 
vegyenek részt, amelyek magával ragadják őket, de természetük megerősíti 
az alantas erőket, és olyan étvágyat és szenvedélyeket ébreszt, amely átveszi 
az irányítást, és minden kétséget kizáróan ellensúlyozza Isten Szentlelkének 
az emberi szívre gyakorolt cselekedeteit és munkáját�

Mit üzen nektek a Szentlélek? Milyen volt az Ő hatalma és befolyása 
a szívetekre az 1893-as Generál Konferencia ülésén és a más államokban 
tartott konferenciákon? Fordítottatok-e különös figyelmet magatokra? 
Érezték-e az iskola tanárai, hogy ezt kell tenniük? [���] Leginkább a szóra-
kozások tesznek legtöbbet a Szentlélek munkájának ellensúlyozásáért, mint 
bármi más, és ez megszomorítja az Urat�”22

„Isten Lelkének Battle Creek-re való kiáradása után [1892 végén és 
1893 elején] a főiskolán bebizonyosodott, hogy egy nagy lelki világosság 
időszaka ugyanolyan mértékben egy lelki sötétségnek időszaka is� Sátán 
és a sátáni ügynökökből álló légiók jelen vannak erejükkel nyomásokat 
gyakorolva minden lélekre, hogy hatástalanítsák a kegyelem záporainak 
hatását, amelyek a mennyből hullottak, hogy felfrissítsék és felébresszék a 
szunnyadó energiát, arra késztetve az embereket, hogy határozottan csele-
kedjenek, hogy másokkal is megosszák azt, amit Isten megosztott velük� 
Ha minden lélek – akik sokan voltak és akkor megvilágosodva -, azonnal el 
kezdtek volna dolgozni, hogy megosszák másokkal azt, amivel Isten éppen 
erre a célra ajándékozta meg őket, akkor még több világosságot és még több 
erőt kaptak volna�”23

1893 októberében Ellen White ismét levelet írt W�W� Prescottnak, 
sajnálatát fejezve ki a helyzet miatt, mondván, hogy „fájdalommal töltötte 
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el, amikor látta, hogy a Generál Konferencia utolsó ülése [1893] alkalmával 
a Battle Creek-nek küldött értékes világosságot nem értékelték kellőképpen 
ahhoz, hogy minden lámpást égve tartsanak, amint az Úr megtöltötte a 
kegyelem olajával�” „Az ellenség szabad utat kapott, hogy behatoljon 
az elmékbe, és oly módon uralja azokat [���], hogy hátat fordítsanak az 
értékes világosságnak és Isten Lelke mély befolyásának”� Figyelembe véve 
a vasárnapi törvény válságát és „e föld történelmének oly közeli lezárását, 
mindenkinek az adott világosságnak megfelelő cselekedeteiknek kellett 
volna látszódnia”� Ehelyett - mondta Ellen White - „a fiatalok körében a 
futballmeccsek iránti szenvedélyt és más ehhez hasonló megtévesztő hatást 
gyakoroltak”� Ellen White azonban világosan megértette, hogy ez nemcsak 
a diákok hibája, hanem a tanároké is:

„Az oktatóknak rendelkezniük kellett volna azzal a bölcsességgel, hogy 
kövessék a Szentlélek utasításait, mindig növekedve a kegyelemben, és így 
vezetve a fiatalokat, hogy a lehető legnagyobb mértékben részesüljenek a 
kapott világosságból és kegyelemből� Meg kellett volna tanítaniuk a fiata-
lokat, hogy a bőséges mértékben kapott Szentlélek segít, hogy idejüket és 
képességeiket az Úr legmagasabb szolgálatára fordítsák, dicsérve Azt, aki a 
sötétségből az Ő csodálatos világosságába hívta ki őket� De ehelyett sokan 
még nagyobb buzgósággal indultak el örömet keresni [���]

Nagy hiba tétetett azzal, hogy a kikapcsolódás tekintetében a világ 
terveit és elképzeléseit követték az örömök szeretete és kielégítése által� Ez 
mindig is veszteségekhez vezetett [���] Olyan könnyű belecsúszni a világi 
tervekbe, módszerekbe és szokásokba, és nem gondolni azokra az időkre, 
amelyekben élünk, és a nagy munkára, amelyet el kell végezni, pont ahogy 
tették a Noé korában élő emberek is� [���] Mindennek a vége közel van� 
Most van szükség felfegyverzett és Istenért harcra kész emberekre� Kérem, 
olvassátok el Ezékiel 9� fejezetét� Kik viselik Isten pecsétjét a homlokukon? 
Azok az emberek, akik sóhajtanak és nyögnek mindazokért az utálatosságo-
kért, amelyeket Jeruzsálem közepette követnek el - azok között, akik Isten 
népének vallják magukat - nem pedig azok, akik önző szórakozásukban 
mérkőzéseken vesznek részt�”24

Egy hónappal később Uriah Smith-nek küldött egyik levelében Ellen 
White megismételte ugyanezt az aggodalmát� Ellen White-nak „egyetlen 
kétsége sem volt” afelől, hogy Isten bőségesen megáldotta az iskola és a 
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gyülekezet tanulóit� De „a nagy világosság és a Lélek kiáradásának idejét 
gyakran követi a nagy sötétség ideje”� Miért? Mert a Sátán közbelépett 
„minden megtévesztő erejével, hogy semmissé tegye Isten Lelkének mély 
befolyását�” Tehát, Ellen White néven nevezte a dolgokat:

„Amikor a főiskola tanulói belekezdtek mérkőzéseikbe és focimecs-
cseikbe, amikor belemerültek a szórakozásba, Sátán látta, hogy itt az ideje, 
hogy közbelépjen, és semmissé tegye Isten Szentlelkének munkáját, hogy 
formálni és használni tudja az embert� [���] Ha ezek a tanulók megengedték 
volna, hogy a Szentlélek használja őket, akkor élettel teli misszionáriusként 
indultak volna, hogy Krisztus oldalán dolgozzanak� Így, csak egyéni felelős-
ségükre gondolhattak volna, hogy minden lehetséges módon, Krisztussal, 
Példaképükkel összhangban munkálkodjanak a pusztuló lelkek megmen-
tésén� Ehelyett [���] szélesre tárták a kapukat, és behívták az ellenséget�”25

A Review magazinban röviddel ezután publikált egyik cikkében Ellen 
White továbbra is ezt jelentette ki: „Az Úr jóindulatában megajándékozott 
benneteket az Ő Szentlelkének kiáradásával� A tábori összejöveteleken és 
különböző intézményeinkben nagy áldás áradt ki rátok�” Azonban – nehez-
ményezte Ellen White - „a szórakozás és a játék szelleme megengedett volt 
a diákok körében� Olyan nagy érdeklődést mutattak a meccsek iránt, hogy 
elméjükben már nem volt hely az Úr számára�” Majd a zsidó nemzet előtt 
elhangzott ünnepélyes szavakból idézve Ellen White kijelentette: „Jézus 
köztetek volt a futballpályán, és ezt mondta: «Vajha megismerted volna 
te is, csak e te mostani napodon is, amik neked a te békességedre valók!» 
De «láttatok is engem, még sem hisztek�» Igen; Krisztus kinyilatkoztatta 
magát nektek, és nagy hatással volt rátok, amikor a Szentlélek megindította 
a szíveteket, de olyan utat követtetek, amelyen elveszítettétek ezeket a szent 
befolyásokat, és nem sikerült győztesnek maradnotok�”26*

Tehát, a probléma nemcsak a főiskolai személyzet és a hallgatók 
körében volt megtalálható, hanem még az egyházban is „Amerikában, külö-
nösen Battle Creek-ben” – az adventizmus központjában és a mű szívében� 
Ez a hely, mondta Ellen White, „ahol a legnagyobb világosság ragyog a 
mennyből a népre, a legnagyobb veszélynek és sötétségnek helyévé válhat, 
mert a nép nem folytatja az igazság gyakorlását és a világosságban való 
járást”� Ha az az egyház, „amely nagy világosságban részesült, [���] nem jár 
a világosságban, nem ölti fel szép ruháját, nem kel fel és nem világosodik, 
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akkor a sötétség elhomályosítja látását, és így a világosságot sötétségnek 
nézi, a sötétséget pedig világosságnak�”27

Így Ellen White megértette, hogy a probléma részben az iskola veze-
tésének és más Battle Creek-i hatásoknak tudható be� Biztos volt abban, 
hogy Istennek más tervei vannak, ha az egyház vezetői nyitottak lettek 
volna az Ő elveire: „A Generál Konferencia munkája irányt adhatott volna 
a Battle Creek-i iskolának, ha minden a Szentlélek befolyása alatt állt volna, 
a próféták iskolájához hasonlóvá téve azt� [���] Most az elejétől kell kezde-
nünk� Elengedhetetlen az iskolák alapjainak lerakása a próféták iskolájának 
mintájára�”28

Mások is megértették, hogy Isten milyen nagy áldásokat tartogatott 
az egyház számára, és milyen következményekkel jár, ha nem fogadják el 
azokat teljes mértékben� O�A� Olsen, amikor az 1893� decemberi imahét 
anyagát írta, emlékezett arra, hogy „a Generál Konferencia utolsó ülése és a 
hozzá kapcsolódó lelkipásztori értekezlet az Úr jelenlétében való felüdülés 
időszaka volt� Isten Lelke kiáradt a pásztorokra és a népre�” Mégis így ke-
sergett: „El kell ismernünk, hogy sokkal nagyobb áldások voltak fenntartva 
számunkra, mint amennyit kaptunk� Túl könnyen elégedettek vagyunk� 
Nem kapaszkodunk már Isten karjába� Még mindig túl sok a hitetlenség, 
amit értékes dologként őriznek a szívben [���] Hitetlenségünk megaka-
dályozta Istent, hogy többet tegyen értünk�” Az akkori világeseményekre 
utalva Olsen azt sugallta, hogy az egyetlen dolog, ami gátolja a fejlődést, 
az az, hogy Isten kénytelen volt várni, hogy népe «el legyen pecsételve a 
homlokán»� Ha ez a dolog már megtörtént volna, akkor ennek a földnek 
a története is azonnal véget ért volna� Isten vár ránk�” Utána profetikus 
szavakkal Olsen kijelentette, hogy bár Isten hosszútűrő, „hamarosan a 
lehetőség elveszhet örökre� Hamarosan úgy cselekedhet velünk, mint Izrael 
fiaival”, ami „a lelkük elgyengüléséhez” vezetett a pusztai vándorlásuk negy-
ven esztendeje alatt�29

W�A�   Spicer, aki ugyanarra az imahétre írva, és Ellen White 1892-es, 
S�N� Haskellnek írt leveléből30 idézve, nyíltan kijelentette: „A késői eső 
eljött, és most ragyog az igazi világosság, és az Úr csak el akarja mondani 
minden nemzetnek�” Spicer ezután Ellen White 1893� július 11-ei Review 
magazin ban megjelent cikkéből idézett: „Ha azok, akikhez a világosság 
eljutott, elfogadták volna, értékelték volna és cselekedtek volna, akkor 
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kapcsolatba kerültek volna Istennel, és csatornák lettek volna, amelyeken 
keresztül az Ő áldásai elárasztották volna a világot [���]� Egy ilyen kijelen-
tésre Spicer egyszerűen azt válaszolta: „Ez az, ami megtörténhetett volna�”31
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3. Kísértés által legyőzött követek

Sátán egyik stratégiája, amellyel mindig megpróbálta lejáratni Isten 
üzenetét, maguk a hírnökök kudarcai és hibái voltak� Így volt ez 1888 után 
is, nemcsak Jones és Waggoner esetében, akik a 20� század elején hagyták 
el az egyházat, hanem Jones és Prescott esetében is, akik elfogadták Anna 
Rice-ot a maradék egyház második prófétájának�1*

1892 nyarán Ellen White legalább két levelet írt, melyekben megem-
lítette annak a lehetőségét, hogy Jones és Waggoner kísértésbe esnek� O�A� 
Olsennek írva a legértékesebb üzenettel szembeni folyamatos ellenállás mi-
att, Ellen White azt kérdezte: „Ha az Úr hírnökei, miután egy ideig bátran 
az igazság oldalán álltak, kísértésbe esnének és szégyent hoznának Arra, aki 
megbízta őket az üzenettel, ez azt bizonyítaná, hogy az üzenet nem igaz?” 
Ellen White válasza nyomatékos volt: „Nem, mert a Biblia igaz [���] Az 
Isten hírnöke által elkövetett bűn örömet okozna Sátánnak, és azok, akik 
elutasították a követet és az üzenetet, győzedelmeskednének�” Ellen White 
azonban azt is jelezte, hogy a hiba legnagyobb része hol található: „Nagy 
fájdalmat viselek a szívemben, hogy láttam, milyen gyorsan kritizálják 
Jones vagy Waggoner testvér egy-egy szavát vagy tettét� Sok elme milyen 
gyorsan figyelmen kívül hagyja mindazt a jót, ami az elmúlt néhány évben 
rajtuk keresztül történt, és egyetlen bizonyítékot sem látnak arra, hogy Isten 
ezen eszközök által munkálkodik� Az emberek mindig valami elítélendőre 
vadásznak�”2

Ellen White Uriah Smith-nek is hasonló gondolatokat írt: „Az el-
lenség kísértései legyőzhetik Jones vagy Waggoner testvért�” Tehát, Ellen 
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White előre látta, milyen szomorú következmények várnak azokra, akik 
harcoltak a mennyei üzenet ellen� Ha Jones és Waggoner elesnének, „az 
nem bizonyítaná, hogy üzenetük nem Istentől volt, vagy hogy az egész 
munkájuk téves volt� De, ha ez így történne, mennyien fogadnák el ezt a 
pozíciót és lépnének a végzetes megtévesztés mezejére, mert nincsenek Isten 
Lelke irányítása alatt [���] Tudom, hogy sokan ezt a pozíciót fogadnák el, ha 
valamelyik ezen emberek közül elesne�”3

Közvetlenül a Generál Konferencia 1893-as ülése előtt írva Ellen 
White ismét felvetette ezt a témát: „Nem a mennyei ihlet készteti az embe-
reket arra, hogy gyanakvók legyenek, hogy leselkedjenek egy-egy alkalom 
után, majd mohón megragadják azt annak bizonyítására, hogy azok a test-
vérek, akik különböznek tőlünk a Szentírás egyik részének értelmezésében, 
azoknak nincs szilárd hitük� Fennáll annak a veszélye, hogy ez a hozzáállás 
pontosan azokat a következményeket vonja maga után, amelyeket ők el 
akarnak kerülni, és a felelősség nagyrészt azokra esik majd, akik leselked-
nek a gonoszra�” Nem a világ ellenkezése, hanem „a saját sorainkból való 
ellenkezés rakott az Úr hírnökeire [Jones-ra és Waggonerre] egy fáradságos 
és lelket facsaró feladatot� Mert olyan nehézségekkel és akadályokkal kellett 
szembenézniük, amelyeknek nem kellett volna létezniük�”4 Mindezt szem 
előtt kell tartanunk, amikor az Anna Phillips Rice-epizóddal foglalkozunk�

Anna Phillips 1865� május 6-án született Angliában� Amikor hatéves 
volt, elkísérte özvegy édesanyját az Ohio állambeli Clevelandbe, ahol hú-
széves kora után a Signs of the Times című kiadvány révén megismerkedett 
az adventizmussal� Rossz egészségi állapota miatt szinte rokkant volt, amíg 
1891 nyarán a Mt� Vernon tábori összejövetelen imájára kapott válaszként 
teljesen meg nem gyógyult� Helyreállt egészséggel és nagyobb elemzési és 
tanulmányozási képességgel rendelkezve Anna úgy döntött G�A� Irwin 
javaslatára, hogy beiratkozik a chicagói bibliaiskolába, amely 1891 novem-
berében kezdődött, és három hónapig tartott�5

Abban az időben E�J� Waggoner, Miss Parmelee, J�N� Loughborough, 
W�W� Prescott és G�B� Starr tanítottak a chicagói bibliaiskolán�6 Annának 
az iskolában olyan csodálatos tapasztalatban volt része, hogy a három hónap 
eltelte után bibliamunkás szeretett volna lenni� Meghívást kapott az Ohio-i 
Konferenciától, valamint Rice testvértől, aki lelkész volt az Utah állambeli 
Ogdenben� Hosszas önmagával való küzdelem után úgy döntött, hogy 
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nyugatra megy, de miután 1892 tavaszán megérkezett Utah-ba, Rice testvér 
nagyon hidegen fogadta� Ahelyett, hogy bibliamunkásként foglalkoztatta 
volna a régióban, inkább házilányként dolgoztatták Rice testvér háztartá-
sában, aki saját használatra vette fel Anna fizetését és bibliai anyagait� Bár 
Rice testvérnő nagyon kedves volt, és ő ösztönözte végül, hogy a családjukba 
fogadják örökbe a fiatal nőt, félt a férjétől, és csak azt tette, amit mondott 
neki� Ez a helyzet több hónapon át folytatódott, egészen augusztusig, Anna 
első álmáig vagy látomásáig, amely pont Rice testvérrel volt kapcsolatban� 
Anna így írja le az eseményt és annak következményeit: „Küzdöttem saját 
magammal, mert nem tudtam, mit tegyek� Elmondtam Rice testvérnőnek, 
és ő azt tanácsolta, hogy írjam le a látomást, imádkozzak, utána adjam oda 
Rice úrnak, és ha Isten azt akarja, hogy elfogadja, akkor felkészíti erre� Így 
tettem, és egy-két nap múlva odaadtam neki� Ő azt mondta, hogy mindez 
igaz, és mintha valami megváltozott volna a munkájában�” Nem sokkal 
ezután Anna „több látomást” kapott, amelyeket szóban elmondott Rice 
testvérnőnek, azzal a gondolattal, hogy majd a férjének is elmondja� Az 
útmutatások és a feddések a lehető legpraktikusabbak voltak, és azonnal 
elfogadta őket, aminek következtében Rice testvér viselkedése megváltozott 
az otthonában is� Áhítatokat kezdett tartani a családjával, olvasni a bizony-
ságtételeket, az egészséggel kapcsolatos üzenet szerint jobban kezdett élni, 
lefeküdni „tíz órakor, éjjel egy vagy kettő helyett” és reggel ébredni, nem 
délben� És a feleségével is jobban kezdett viselkedni�

Bár Mrs� Rice élete békésebb lett, mégis Anna számára ez rövid ideig 
tartott, mert Rice testvér hamarosan elmondta a közelmúltban történteket 
egy Harper nevű testvérnek Kaliforniából, valamint Lamb testvérnek és 
Shaffer testvérnek Salt Lake-ből� Hamarosan Harper azt akarta, hogy Anna 
Rice hagyjon fel az Utah-i munkájával, kezdjen el útmutatásokat írni, és 
menjen el vele Kaliforniába� Még fényképezkedni is akart vele, ami úgy 
tűnik, az utolsó csepp volt a pohárban� Anna mindezt nem volt hajlandó 
megtenni� Néhány hónapig nagyon zaklatott volt, mivel Rice testvér és má-
sok arra buzdították, hogy írja le az álmait, hogy ők megoszthassák azokat 
másokkal is�7

Pontosan ez volt az a pillanat, amikor Anna „annyira lenyűgözve 
érezte magát”, hogy „beszélni akart néhány vezető testvérrel, hogy taná-
csot, útmutatást kérjen tőlük”� Így saját szavaival kijelentette, hogy „1892� 
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december 14-én” Chicagóba megy�8 Nagyon fontos megjegyezni az esemé-
nyek sorrendjét és Anna Rice érkezésének időpontját, hiszen az 1892-es 
tábori összejövetelek újjáéledése már megtörtént, a Battle Creek-i főiskolán 
pedig már elkezdődött a tanítás és az imahét, amelyet szintén újjáéledés 
kísért� Ellen White két fontos bizonyságtételét is már publikálták� Novem-
ber elején publikálták a Special Testimony to Our Ministers No. 2�, amely 
jelezte, hogy itt az ideje imádkozni a Szentlélek kiáradásáért, „várja, hogy 
kérjük és befogadjuk Őt”9, és november 22-én jelent meg a cikke a Review 
magazinban, amely megerősítette a harmadik angyal hangos kiáltásának 
kezdetét „Krisztus igazságának kinyilatkoztatása által”10� A�T� Jones és 
sok más testvér már ugyanerre a következtetésre jutott a késői esővel és 
a hangos kiáltással kapcsolatban� A Review magazinban november 22-én 
megjelent Ellen White cikke után, november 26-án Jones „két megindító 
és hasznos prédikációt” tartott Battle Creek nagyszámú hallgatóságának, 
amely meghaladta a tabernákulum befogadóképességét� Az első prédikáció 
a késői esőről és a hangos kiáltásról szólt, rámutatva arra, hogy mostantól 
„az egyház kötelessége és kiváltsága esőt kérni az Úrtól erre az időre”� A má-
sodik prédikáció Krisztus igazságáról szólt, „melyet a keresztény az Őbelé 
vetett hit által nyer el”�11

Így, amikor Anna Rice december közepén Chicagóba érkezett a 
bibliaiskolára, már a fenti események mindegyike megtörtént – és sem ő, 
sem az ő „látomásai” nem lehetett az oka az érkezése előtti gondviseléses 
megmozdulásoknak� Tulajdonképpen nyilvánvalónak tűnik, hogy az ördög 
olyan helyzetet próbált előidézni, amely hitelteleníti és megakadályozza 
a Szentlélek által ihletett valódi megmozdulásokat, amelyek akkor már 
javában zajlottak� Sajnos adventista történelmünkben ezeket az autentikus 
megmozdulásokat mind e mai napig lejáratják�12*

Amikor Anna Rice megérkezett, A�T� Jones és J�N� Loughborough 
voltak a bibliaiskola fő oktatói� Jones azonban csak a hétvégéig volt jelen, 
hogy időben visszatérhessen Battle Creek-be a december 17-én kezdődő 
imahétre�13 Anna beszámolt „tapasztalatairól A�T� Jones és Loughborough 
testvéreknek, megkérdezve őket, mit gondolnak, és hogy mit kellene 
tennie”� Mindketten azt tanácsolták neki, hogy írja le tapasztalatait, 
„mondván, hogy a teszt azok leírásából áll”� Anna körülbelül ekkortájt írt 
S�N� Haskellnek, a Kaliforniai Konferencia elnökének - korábban F�M� 
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Wilcoxnak is - és küldött neki egy dokumentumot, ha netalán a gyermek 
szombatiskolai anyagban szeretné publikálni azt� Ám amikor a Harper, 
Lamb és Shaffer testvérek hírt kaptak arról, hogy Anna Chicagóba ment 
ahelyett, hogy Utah-ban és Kaliforniában maradt volna dolgozni; azt 
üzenték Annának, hogy „megszállta őt az ördög”� Elmentek a Rice család 
otthonába is, és levelet írtak Haskellnek, kritizálva Annát és a látomásait� 
Cselekedeteik olyan hevesek voltak, hogy úgy tűnt, valójában alátámasztják 
álmai valódiságát, amiért most üldözték�14

Bár A�T� Jones elhagyta Chicagót, Anna még hat-hét hétig a bibli-
aiskolában maradt, amíg véget nem ért� Bár az iskolában arra biztatták, 
hogy írja le az álmait, ő mindig elodázta egészen 1893� január közepéig, 
amikor leírt egy személyes tapasztalatot és az egyik álmát, amely segítette 
őt abban, hogy jobban bízzon Istenben� Bár Isten művének régi munkása 
volt, és ismerte az adventizmus kezdeti éveinek fanatikus mozgalmait, J�N� 
Loughborough-nak nem volt kifogása az ellen, hogy január 17-én, kedden 
az utolsó tanítási napon felolvassa Anna beszámolóját a bibliaiskola minden 
diákja előtt� Így, míg Harper, Lamb és Shaffer testvérek a lehető legnegatí-
vabb színben tüntették fel Annát – Anna állítása szerint - Loughborough, 
Johnson, Haskell, a Jones testvérek és „még néhányan” biztatták őt� Érdekes 
azonban az, hogy egy évvel később Ellen White-tal folytatott hosszú levele-
zésében Anna egyáltalán nem említette W�W� Prescottot, amikor felvázolta 
az események részleteit�15*

1893� január elején Haskell írt Ellen White-nak, és a néhány oldalas 
levelében felsorolt témák között megemlítette Anna Rice-t is� Haskell azt 
mondta, hogy az elolvasott cikk - amelyet Anna küldött a szombatiskola 
osztályának - „nagyon jó volt, és nem lehet benne hibát találni; de úgy 
ítélték meg, hogy az emberek nem fogják értékelni, ezért nem publikálták”� 
De Haskell kapott néhány negatív jelentést is Harper testvértől� Haskell 
véleménye szerint Anna „őszinte, naiv és ártalmatlan keresztény” volt, de 
Harper jelentése alapján ő „mindenre bizonyos gyanakvással nézett”�16 Ellen 
White azonban 1893 végéig soha nem említette Anna Rice-t a Haskellnek 
írt leveleiben�

Bár A�T� Jones is bíztatta Annát, hogy írja le, amit mutatott neki az 
Úr, és küldjön neki egy másolatot, Anna ezt csak 1893� február 7-én tette 
meg� Még így is, amikor február 5-én, a lelkipásztori értekezleten beszélt, 
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előadása végén, amelyben a pünkösdi eseményeket a késői eső idejéhez 
hasonlította, Jones a Jóel 2� fejezetéből idézett: „És lészen azután, hogy 
kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok; 
véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat látnak� Sőt még 
a szolgákra és szolgálóleányokra is kiöntöm azokban a napokban az én 
lelkemet�” (Jóel 2:28-29) Mivel Péter apostol pünkösdkor ezt a próféciát 
idézte (ApCsel 2:17-18), és mivel olyan időket éltek, amelyben éltek, Jones 
magabiztosan kijelentette: „Hála az Úrnak! Ő nem elégszik meg hosszú 
távon egyetlen prófétával! Neki több prófétája lesz� Az egyikkel csodálatos 
munkát végzett� És mivel csak egyikkel végzett ilyen nagyszerű munkát, mit 
fog tenni, amikor sok prófétája lesz?” Kétségtelen, hogy Jones előre jelezte 
Jóel 2� fejezetének beteljesedését, bár Ellen White később óva intette őt 
ennek a próféciának az ilyen túlságosan általános értelmezésétől, mivel, aki 
„prófétál”, nem mindenki tölt be feltétlenül hivatalos prófétai pozíciót is�17

Két nappal később, február 7-én Anna Rice írt A�T� Jones-nak, és 
elküldte neki a kettő közül az egyik „bizonyságtételét”� Azonban az első 
bizonyságtétele az volt, amit 1892 augusztusában a Rice testvérpárról 
„mutattak” neki, és ennek lényegében személyes jellege volt� Bár lehetséges, 
hogy Jones meg volt győződve arról, hogy ez a „bizonyságtétel” valódi a Rice 
családban történt eredmények miatt, amelyeket Anna már elmondott neki, 
nem valószínű, hogy ezt az eléggé személyes „bizonyságtételt” nyilvánosan 
meg akarta volna osztani a konferencián�18

Végül február 21-én, mindössze két héttel a Generál Konferencia 
összejöveteleinek vége előtt Anna Rice megírta második „bizonyságtételét”, 
és elküldte A�T� Jones-nak� Ez a „bizonyságtétel” sokkal általánosabb jellegű 
volt, és az egész egyházhoz szólt� Bűnbánatra és reformra szólított fel, a 
világiasságról való lemondásra és a második eljövetelre való felkészülésre 
az Isten műve támogatása által�19 C� McReynolds szerint valószínűleg ez 
volt az a bizonyságtétel, amelyet Jones fel szeretett volna olvasni az 1893-as 
konferencián, de O�A� Olsen nem értett ezzel egyet, amikor Jones engedélyt 
kért tőle�20 Bár A�T� Jones és mások akkor talán azt hitték, hogy Anna Rice 
a Biblia próféciáinak beteljesülése, miszerint Isten látomásokat fog adni 
fiatal férfiaknak és nőknek, nincs egyetlen hiteles bizonyíték sem arra, hogy 
előadásaik – amelyek hat hónappal előre meg lettek tervezve – vagy a Szent-
lélek megnyilvánulásai a lelkipásztori értekezleten és az 1893-as Generál 
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Konferencia ülésszakán ilyen meggyőződés eredményeként születtek volna, 
vagy netelán Anna Rice befolyása révén� Hasonlóképpen nincs bizonyíték 
arra sem, hogy az 1892-1893-as újjáéledés a szélsőségesség, az izgatottság 
és a fanatizmus eredménye volt, amelyet az Anna Rice bizonyságtételeibe 
vetett hit váltott ki�21* Arra sincs bizonyíték, hogy abban az időben W�W� 
Prescott terjesztette volna Anna Rice bizonyságtételeit, ami egyértelműen 
csak a konferencia után történt�22*

1893 nyarán Jones és Prescott el kezdte népszerűsíteni azt a néhány 
„bizonyságtételt”, amelyet Anna Rice leírt� Bár később L�T� Nicola kijelen-
tette, hogy „a gyakori említéseket leszámítva, miszerint «személyesen kell 
ismernünk a hangot», nem sok mindent mondtak Anna Rice bizonyságté-
teleiről�23 Jones mégis idézett belőlük körülbelül két tábori összejövetelen, 
de anélkül, hogy a közönség tudta volna, hogy mit idéz�

Az Anna Rice-epizód 1893� december 30-án tetőzött a Battle Creek-i 
tabernákulumban� Miután olvastak a Home Missionary Extra magazin-
ból,24 - Ellen White „The Call from Destitute Fields” című imahétre írt 
szövegét - A�T� Jones olvasott abból, amit ő „kiadatlan bizonyságtételnek” 
nevezett, amely valójában az a „bizonyságtétel” volt, amelyet Rice február 
21-én küldött el a Generál Konferencia ülésszaka alatt� Jones elmondta, 
hogy „a felolvasott, kiadatlan bizonyságtétel nyomatékosan buzdít a vi-
lágtól és a világiasságtól való teljes elszakadásra, a büszkeségtől és a külső 
ékességtől, mondván, hogy a ruházatnak nagyon egyszerűnek kell lennie, és 
leginkább, hogy az aranyat «le kell tépni» stb�, nem pedig úgy viselni azt, 
mint «ahogy a pogányok szokták»”� A két anyag elolvasása után egy újjáé-
ledési istentisztelet következett – mert az emberek el kezdték levenni arany 
ékszereiket és Isten ügyére adományozni�25 Az összejövetel eredményeként 
hetvenen kérték a keresztséget, és ez a szám a következő héten százötvenre 
emelkedett� A következő szombat délután W�W� Prescott vezette a dicsőítő 
istentiszteletet a tabernákulumban, „a székek szinte teljesen megteltek” a 
keresztségi istentisztelet alatt�26

Egy ilyen tapasztalat megerősíteni látszott Anna „bizonyságtételeinek” 
valódiságát� Prescott továbbra is finoman folytatta a bizonyságtételek 
népszerűsítését az 1894 januárjában és február elején tartott összejövetel-so-
rozaton, melynek témája „A prófétaság lelke az egyházban”� Itt bemutatta 
azt az elgondolást, miszerint mindenkinek rendelkeznie kell a prófétaság 
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ajándékával, nem feltétlenül oly módon, hogy saját maguk gyakorolják, 
hanem hogy képesek legyenek felismerni, bárhol is nyilvánulna meg�27 A 
mozgalom azonban hirtelen megtorpant, amikor február közepén Ellen 
White bizonyságtétele megérkezett A�T� Jones postaládájába� Ezzel Ellen 
White ismét rendet akart teremteni:

„Kaptam néhány levelet amerikai személyektől, amelyekben azt 
mondják, hogy támogattad Anna Rice bizonyságtételeit, és elolvastad őket 
az embereknek, azt a benyomást keltve bennük, mintha White testvérnő 
bizonyságtételeiből olvasnál [���] A hamis és a hamisítás létezik, és az elmé-
nek Isten Lelke állandó irányítása alatt kell lennie, hogy megkülönböztesse 
a hamisítványt a valóditól [���]

Isten különleges módon használt fel téged és Waggoner testvért egy 
különleges munka elvégzésére, és én tudtam ezt� Minden befolyásommal 
kiálltam mellettetek, mert Isten munkáját végeztétek erre az időre� Minden 
tőlem telhetőt megtettem Jézus Krisztusban, hogy közel legyek hozzátok, 
és minden módon segítselek benneteket� De elszomorít, amikor olyan dol-
gokat látok, amelyeket nem tudok támogatni, és ez a probléma elszomorít� 
[���] Nos, sem te, sem Waggoner testvér ne legyetek óvatlanok és ezáltal 
nem a megfelelő dolgokat népszerűsítitek, amelyek nincsenek összhangban 
az Isten által küldött igaz üzenettel� Ha bármilyen módon félre lennétek 
vezetve, akkor ez arra a munkára is tükröződne, amellyel Isten engem meg-
bízott, valamint az általatok eddig elvégzett munkára is, amelyre bizonyos 
emberek mindig gyanakodva és ellenkezéssel néztek� Ha valamilyen téve-
désbe esnétek, ők igazolva éreznék     magukat a múltbeli elképzeléseikben, 
az irigységükben, a módban, ahogyan ők mindent figyeltek, és minden 
gyanakvásukban�”28*

A�T� Jones azonnal megbánta� A postát sem hagyta el anélkül, hogy 
előbb meg ne osztotta volna O�A� Taittel Ellen White feddő levelét� A 
következő szombaton Jones felolvasta a gyülekezetnek a Battle Creek-i 
tabernákulumban a bizonyságtétel egyes részeit, amelyeket Ellen White 
küldött neki� Nyíltan bevallotta: „Tévedtem és elismerem�”29* Röviddel 
ezután O�A� Olsen levelet írt Ellen White-nak, amelyben arról számolt be, 
hogy „azt mondták neki, hogy Jones testvér sírt, mint egy gyermek, amikor 
megkapta az üzenetet”�30 F�M� Wilcox pedig kijelentette, hogy „amikor 
megkapta a leveleket, Jones testvér valóban nagyon rosszul érezte magát”�31*
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Jones azonban nem állt meg itt, hanem mindent megtett, hogy 
személyesen kijavítsa az elkövetett hibát� Miután megkapta Ellen White 
bizonyságát, „azonnal el kezdte leállítani Rice bizonyságtételeinek terjeszté-
sét azzal a kéréssel, hogy gyűjtsék össze és égessék el”�32 Ugyanakkor Jones 
a Battle Creek-i gyülekezet számos vezető testvéréhez is elment, és kijelen-
tette: „White testvérnő elítélte Rice testvérnő munkáját�” Jones tervezte, 
hogy publikálja Ellen White-tól a kapott teljes bizonyságtételt, de végül 
bölcsebbnek tartotta, ha előbb kikéri a vezető testvérek véleményét a tavaszi 
Tanács idején, nehogy „megpróbálva kijavítani a problémát még nagyobb 
hibát kövessen el, mint amikor ajánlotta Anna Rice bizonyságtételeit�33

W�W� Prescott is ugyanígy reagált, amikor február végén megkapta 
Ellen White levelének másolatát, amikor a Washington állambeli Walla 
Walla-ban volt� S�N� Haskell elmondta, hogy Prescott „azonnal elfogadta 
a bizonyságtételt, és azt mondta: «Most azonnal visszavonom, amennyire 
csak tudom, mindazt, amit a bizonyságtételért tettem�»”34* Jones és Pres-
cott is levelet írtak Ellen White-nak bocsánatot kérve az általuk okozott 
problémákért, útmutatást kértek tőle, és hogy olyan bizonyítékokat mu-
tasson nekik Rice bizonyságtételeiben, amelyeknek figyelmeztetniük kellett 
volna őket a veszélyre�35* Később Ellen White emlékeztette Jones-t arra, 
hogyan fejezte ki „mélységes megbánását” a szerepért, amelyet ebben a nem 
bölcs dologban vállalt, és arra, hogy „útmutatásért fordult hozzá”, hogy „a 
jövőben elkerülhesse az ilyen hibákat”�36

Ellen White azt válaszolta, hogy nem voltak „különösen kifogásolható 
benyomások” Anna Rice bizonyságtételeiben, és „nem volt semmi kirívó 
abban, amit leírt”� Ellen White azzal folytatta, hogy „a megtévesztés majd 
eljön – és olyan természetű lesz, hogy elhitesse még a választottakat is, ha 
lehetséges� Ha ezekben a megnyilvánulásokban markánsan látszódna a 
következetlenség és kirívó valótlan állítások, akkor már nem lenne szükség 
a nagy Tanító ajkáról származó szavakra�”37 Azt is elmondta Jones-nak, hogy 
„sok dolog igaznak tűnik ezekben a látomásokban és álmokban, azoknak a 
dolgoknak a megismétlése, amelyek már sok éve jelen vannak Isten művé-
ben� De – folytatta – ezekbe hamarosan be lesz csempészve itt egy cseppnyi 
hiba, ott csak egy kis morzsa tévedés, csupán egy kis mag, amely gyökeret 
ver és kivirágzik, és ezáltal sokakat beszennyez”� Így Sátán arra törekedett, 
hogy behozza csalásait az egyházba, egyúttal aláásva és hiteltelenítve a 
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Szentlélek hiteles megnyilvánulásai által előidézett újjáéledés és reform 
munkáját� Jones-nak és Prescottnak most már az volt a feladatuk, hogy 
megpróbáljanak visszatérni, és elhárítani az általuk okozott zavart�

Sajnos mindent nem lehetett semmissé tenni, beleértve a Jones-ra, 
Waggonerre és Prescottra bízott munkával kapcsolatos kritikákat sem� Azok 
a „bizonyos emberek”, akik „mindig gyanakodva és ellenkezéssel szemlélték 
munkájukat”, Ellen White szerint igazolva érzik magukat „a múltbeli 
elképzeléseikben, az irigységükben, a módban, ahogyan mindent figyeltek, 
és minden gyanakvásukban�”38 Mégis néhányan, mint például F�M� Wilcox 
és S�N� Haskell, hajlandóak voltak elismerni, hogy ők is ugyanúgy hibáz-
hatnak, mint mindenki�39 Haskell még azt is mondta, hogy ha Prescott 
és Jones, - akiknek hiányzott az adventizmus első éveinek tapasztalata - 
konzultálni tudtak volna Uriah Smith-tel vagy más idősebb testvérekkel, 
talán nem követték volna el a hibát�40 Eleinte azonban J�N� Loughborough 
támogatta Anna Rice „bizonyságtételeit”, és ő épp az úttörők egyike volt� 
Másrészt Uriah Smith azon testvérek egyike volt, aki még mindig annyira 
ellenezte Jones-t, Waggonert és Prescottot, hogy amikor tudomást szerzett 
a helyzetről és Ellen White feddéséről, megörült, és azt mondta Jones-ról, 
hogy „öröm volt látni, hogy az a figura kapott egyet a pofájába�”41 Battle 
Creek-ben sokakban ugyanilyen érzések uralkodtak�

F�M� Wilcox aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy Jones és Prescott 
hibáját ürügyül fogják felhasználni arra, hogy továbbra is „harcoljanak” 
a hit általi megigazulás és a vallásszabadság elvei ellen, amelyekről Jones 
prédikált� Wilcox kijelentette, hogy már sokan így gondolkodtak, mind-
össze két héttel azután, hogy Jones megkapta Ellen White feddő levelét�42 
O�A� Olsen is hasonló aggodalmakról írt W�C� White-nak, kijelentve, hogy 
„egyesek a másik táborból maximálisan kihasználnak bármilyen hibát, 
amit Jones és Prescott elkövetnek, [���] És természetesen az ellenség eltökélt 
szándéka, hogy a legtöbbet nyerjen minden ilyen jellegű dologból�”43 Olsen 
tájékoztatta Ellen White-ot is arról, hogy úgy véli, hogy „ebben az esetben 
semmi sem okozna nagyobb örömet Sátánnak, mint az, hogy megsemmi-
sítse” Jones és Prescott erőteljes bizonyságtételét�44

S�N� Haskell is hasonló gondolatokat fogalmazott meg, és azt írta 
Ellen White-nak: „Nem hiszem, hogy létezik más két férfi, akik mélyebben 
megbánták volna a dolgokat, mint Jones és Prescott testvérek� Úgy gondo-
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lom, hogy őszintén megbánták bűneiket, és lelkiismeretük szerint mindent 
megtettek, hogy visszavonják befolyásukat� És szívem mélyéből őszintén 
remélem, hogy testvéreinknek nem lesz megengedve, hogy rárohanjanak 
erre a két testvérre�”45 Ellen White válaszolt ezekre az aggodalmakra, és 
tizenöt oldalas levelet írt S�N� Haskellnek, hogy próbálja megállítani az 
ilyen hatásokat: „Csak meleg érzéseim vannak Anna Rice iránt� Őszintén 
sajnálom Prescott testvért és Jones testvért is [���] A jelenben jobban bízom 
bennük, mint a múltban, és teljes mértékben hiszek abban, hogy Isten lesz 
a segítségük, vigasztalásuk és reményük [���]

A legmelegebb érzéseim vannak testvéreink iránt, akik elkövették ezt a 
hibát, és azt mondom, hogy azok, akik megvetik a feddés elfogadóit, olyan 
megpróbáltatásokon fognak keresztülmenni, amelyek napvilágra hozzák 
saját gyengeségeiket és jellembeli hibáikat� Jones és Prescott testvérek az Úr 
választott hírnökei, akiket Isten szeret� Együttműködtek Istennel az erre az 
időre szóló munkában� Bár nem tudom helyeselni hibáikat, együtt érzek 
velük, és átfogó munkájukban velük vagyok [���] Ezek a testvérek Isten 
követei� Ők gyorsan elfogadták az igazság Napjának ragyogó sugarait, és 
válaszul megosztották a mennyei világosságot másokkal is� Ha féltek meg-
tagadni, ami világosságnak látszott, ha túlságosan buzgón ragadták meg, 
ami becsapó volt, azt gondolva, hogy ez Isten útmutatása, van-e valaki, aki 
kész hibát találni bennük, kritizálni őket vagy panaszkodni ellenük most, 
amikor beismerik, hogy nem voltak annyira óvatosak, mint kellett volna 
abban, hogy megkülönböztessék egy isteninek tűnő bizonyságtétel valódi 
jellegét?”46

Ellen White arra is utalt, hogy ez a tapasztalat nagy nyereség lehet 
Jones-nak és Prescottnak, valamint másoknak is, akik olyan helyre magasz-
talták őket, „ahol csak Istennek kellene lenni”� Egyesek túl könnyen fogadták 
el mindazt, amit mondtak, anélkül, hogy alaposan tanulmányozták volna 
és keresték volna maguknak Isten útmutatását� De, amikor Ellen White 
összehasonlította Jones és Prescott tetteit azokéval, akik oly rég harcoltak az 
igazság ellen, akkor ő nem biztosított egyetlen mentséget sem az utóbbiak 
folyamatos lázadására:

„Vajon azok, akik mindig is nyíltan elutasították az igazi világosság 
elfogadását, akik nem voltak hajlandók elfogadni a Szentlélek erejét, azok 
még keményebbé válnak a világossággal szembeni ellenállásukban, és ment-
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séget találnak szívük megkeményedésére, ami nem hozott nekik mást, csak 
sötétséget és Isten nemtetszését; mert néhány testvér, akik megkapták Isten 
Szentlelkének világosságát, egy rossz lépést tettek? [���]

A jelen üzenet hirdetésében meg kellett küzdenünk minden egyes 
centiméterért, és egyesek nem békültek meg Isten gondviselésével, amikor 
kijelölte azokat, akiket e különleges üzenet hordozásával bízott meg� Ők 
azt kérdezik: «Miért nem választott Isten olyan embereket, akik régóta 
dolgoznak a műben?» Ennek az az oka, hogy Isten tudta, hogy azok az 
emberek, akik nagy tapasztalattal rendelkeznek, nem fognak Isten módja 
és terve szerint dolgozni� Isten éppen azokat választotta ki, akiket akart, és 
okunk van megköszönni Neki, hogy ezen emberek hűséges munkája által 
a mű előre haladt, és eszköz voltak, amely által Isten szólt� Nos, mivel nem 
láttak mindent tisztán, és amiért veszélyben voltak, az Úr figyelmeztetést 
küldött nekik [���] Adjunk hálát az Úrnak, hogy nem álltak ellent a figyel-
meztető üzenetnek, amelyet Ő jónak látott rájuk bízni - és hogy ezáltal nem 
ismételték mások súlyos hibáját, hogy évekig ellenálltak Isten Lelkének [���]

Akik elhanyagolták befogadni a világosságot és az igazságot, azok ne 
húzzanak hasznot testvéreink tévedéséből, ne mutogassanak ujjal és ne szól-
janak büszke szavakat, amiért Isten választottjai túlságosan buzgók voltak 
az elgondolásaikban, és túl nagy lelkesedéssel közelítettek meg bizonyos 
kérdéseket� Szükségünk van ilyen buzgó emberekre� Mert a mi munkánk 
nem egy passzív munka� A munkánk aktív [���]

Isten kiválasztott hírnökei szívesen egyesültek volna azokkal az 
emberekkel, akik távol tartották magukat tőlük, kételkedve, kritizálva és 
ellenállva nekik� Ha egység létezett volna ezen testvérek között, ahogyan 
tanításaiban Krisztus megparancsolta tanítványainak, akkor elkerülhettek 
volna egyes hibákat és tévedéseket� De ha azok az emberek, akiknek a 
munka előmozdítására kellett volna használniuk tapasztalataikat, valójában 
igyekeztek megakadályozni azt – és ezért olyan hibák tétettek, amelyek nem 
következtek volna be, ha kijelölt helyükön maradtak volna - akkor lesznek 
olyanok, akik Istent fogják felelőssé tenni ezekért a hibákért? Az Úr fogja 
felelősnek tekinteni azokat az embereket, akiknek össze kellett volna gyűj-
teni a világosságot, és egyesülniük kellett volna a hűséges őrökkel e veszély 
napjaiban� De hol voltak ők? Azok táborában álltak, akik nem fogadják be 
a világosságot saját maguknak, sőt, gátolják azt a világosságot, amelyet Isten 
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másoknak akar küldeni�”4 Így a felelősség azokra került, akik oly sokáig el-
lenálltak az igazságnak, és akiknek segíteniük kellett volna tapasztalataikkal 
Jones-t és Prescottot� Volt azonban egy szempont, amely jobban aggasztotta 
Ellen White-ot, mint bármely más aspektus – nevezetesen, hogy a Szentlé-
lek megnyilvánulásait fanatizmusnak tekintették, és hogy Jones és Prescott 
tévedésével próbálták mentegetni hozzáállásukat:

„Az igazság hirdetéséhez elengedhetetlen a Szentlélek ajándéka, Aki-
nek vezetnie, irányítania és óvnia kell a lelket Sátán megtévesztő hatalmától 
ezekben az utolsó napokban, amely tele van csapdákkal és becsapással� A 
Szentléleknek olyan munkát kell elvégeznie az emberi elméért, amelyet 
az ember még távolról sem ért� Az igazság új aspektusai kell nyíljanak a 
szemünk előtt� Ó, milyen kevésre értékelik Isten szavának gazdagságát� Ha 
a Szentlélek az emberi szívben nem végzi el munkáját, akkor a jellem sem 
fejlődik isteni hasonlatosságra [���]

A Szentlélek keresztsége, csakúgy, mint pünkösd napján, az igaz vallás 
felelevenedéséhez vezet, valamint az angyalok eljöveteléhez és sok csodála-
tos cselekedet megvalósításához� Mennyei angyalok jönnek el közénk, és az 
emberek Isten Szentlelke által indíttatva fognak szólni� Ha azonban az Úr 
elvégezné az emberekben azt a munkát, amelyet Pünkösd napján és azután 
végzett, sokan, akik most azt állítják, hogy hisznek az igazságban, valójában 
olyan keveset ismernének a Szentlélek cselekedeteiről, hogy azt kiáltanák: 
«Óvakodjatok a fanatizmustól!»� Azt mondanák azokról, akik megteltek 
Szentlélekkel, hogy «Édes bortól részegedtek meg!» [���] A magukat keresz-
ténynek vallók nagy bűne az, hogy nem nyitják meg szívüket a Szentlélek 
befogadására� Amikor a lélek Krisztus után vágyakozik és eggyé akar válni 
Vele, akkor azok, akik a kegyesség látszatával elégszenek meg, felkiáltanak: 
«Vigyázzatok, nehogy túlozzatok!» [���]

Tudom, hogy maga az Úr az Ő ereje által munkálkodott Battle Cre-
ek-ben� Ezt senki ne próbálja tagadni, mert ezzel vétkeznek a Szentlélek 
ellen� Senki ne gondolja, hogy Isten nem fogja megmutatni hatalmát népe 
között, azért, mert talán szükséges lehet mindenkit óvatosságra inteni és 
imádságra buzdítani, hogy az ellenség megtévesztő befolyása ne távolítsa el 
az embereket a Bibliától,; [���] «És ezek után láték más angyalt leszállani a 
mennyből, akinek nagy hatalma vala; és a föld fénylett annak dicsőségétől�» 
Lesznek lelkek, akik meglátják és befogadják a világosságot, de azok, akik 
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régóta ellenállnak a világosságnak, mert az nemigen egyezett az elképze-
léseikkel, abban a veszélyben lesznek, hogy a világosságot sötétségnek, a 
sötétséget pedig világosságnak nevezik� ”48

Abból, amit Ellen White akkoriban mondott, sajnos semmi sem 
akadályozott meg egyeseket, hogy továbbra is kifejtsék véleményüket, 
miszerint az 1892-es és 1893-as ébredések a Szentlélek megnyilvánulásaival 
együtt csak a fanatizmus és a túlfűtöttség következményei voltak� Sajnos 
ugyanezt a koncepciót hangoztatják napjainkban is�49*

4. A Szentlélek kiáradása fanatizmust jelent!

A késői eső és a hangos kiáltás kezdetének aláásására Sátán összes al-
kalmazott taktikái közül, amely ördögi terveinek legnagyobb sikerét hozta, 
az a mód volt, hogy hogyan ösztönözte arra a felelős pozícióban lévőket, 
hogy az 1892-es imahetet és az 1893-as Generál Konferencia ülésén az 
újjáéledést egyszerűen túlfűtöttségnek, szélsőségességnek és fanatizmusnak 
tekintsék� A Szentlélek munkájának fanatizmussal való összetévesztése 
1888-ban Minneapolisban négy évig tartó küzdelemhez, viszályhoz, 
lázadáshoz és késlekedéshez vezetett� Nos, Laodiceának a megtérésre való 
felhívását a Szentlélek megnyilvánulásai kísérték, különösen 1892-ben és 
1893-ban� Az Isten maradék mozgalmára nézve károsnak bizonyult a Lélek 
megnyilvánulásait túlfűtöttségnek, szélsőségességnek és fanatizmusnak 
mondani�

Uriah Smith, J�H� Kellogg és sokan mások ilyen vádakkal illették az 
újjáéledéseket�50 Egyesek valószínűleg osztották ezt a nézetet, mivel bizo-
nyos személyek, mint például Stanton és Caldwell a végletekig mentek, 
amikor 1893-ban Babilonnak nevezték az egyházat� Egyesek késztetve let-
tek fanatizmussal vádolni a világi aspektusok miatt, amelyek megjelentek az 
egyházban az 1892-1893-as újjáéledés után� Mások 1894-ben emeltek ilyen 
vádakat A�T� Jones és W�W� Prescott hibája miatt Anna Rice látomásainak 
népszerűsítéséért� Sokan azonban egyszerűen kedvük szerint helyeselték az 
ilyen vádakat, Jones, Waggoner és Prescott elleni szüntelen lázadásukban, 
valamint az 1888 óta hirdetett hit általi megigazulás üzenete ellen� Ellen 
White válaszolt mindezekre a kifogásokra�

1893 júliusában J�H� Kellogg panaszkodott W�C� White-nak az 1893-
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as Generál Konferencia ülését megelőző és az ülés alatti események miatt, 
megemlítve Jones, Waggoner és Prescott iránti folyamatos aggodalmát is� 
Kijelentette, hogy „nem sokkal a konferencia előtt egy nagyon izgalmas és 
szenzációs időszak volt a főiskola hallgatói számára, és egy ideig minden 
nagyon nagy nyomás alatt zajlott”� Természetesen Kellogg „nem támogatta 
az ilyen erőfeszítést” a szanatóriumban, mert „soha nem látott jó eredményt 
az ilyen munkából, és a főiskolán sem produkált jobb eredményeket a szo-
kásosnál”� A kollégium hanyatló lelkiállapotára reagálva Kellogg elmondta 
White-nak, hogy szerinte mi az oka: „Biztos vagyok abban, hogy ha a vasat 
izzóvá hevítik, a kemencetüzet a lehető legnagyobb mértékben fellobbantva, 
azt nagyon nehéz még jobban felhevíteni� Lehetetlen a vallási érdeklődést 
örökké forrásban tartani� Léteznie kell reakciónak�” A valóságban Kellogg 
az elmúlt hónapok megmozdulásait az izgalom és a fanatizmus eredményé-
nek tekintette�51

Kellogg nézetei azonban részben a közte és lelkipásztor testvérei kö-
zötti folyamatos feszültségnek tulajdoníthatók az orvosi missziómunkával 
kapcsolatban� W�C� White-nak írt levelében megragadta az alkalmat, hogy 
kifejezze nemtetszését a közelmúltban W�C� White-tól és annak anyjától 
kapott levelei miatt, amelyek figyelmeztették őt Jones, Waggoner és Prescott 
iránti negatív hozzáállásával kapcsolatban� Például 1893 januárjában Ellen 
White világosan kifejezte aggodalmát, amikor azt írta Kelloggnak: „Test-
vérem, nem tetszik, hogy azt érzed, amit érzel Waggoner, Jones és Prescott 
testvérek iránt� Ha ezek az emberek élvezték volna a lelkipásztor testvéreink 
együttműködését, és ha ugyanolyan támogatásban részesültek volna, mint a 
mű többi részlege, akkor a munka egésze már évekkel előrehaladottabb lett 
volna, mint most� Istennek nem tetszik, hogy magadban tartod ezeket az 
érzéseket� Te a mű egyik speciális ágával lettél megbízva, amely a szőlősből 
rád eső rész, és amelyet képességeid szerint kell művelned� És az Úr ezeket 
az embereket is megbízta saját munkájukkal�”52

Kellogg válasza W�C� White-nak mindent jelentett, csak elfogadást 
nem: „Sajnálattal olvastam a leveledből, hogy valamilyen módon téves 
benyomást formáltál magadban befolyásomról [���] Én nem voltam Jones 
testvér és Prescott professzor munkája ellen� [���] Soha nem voltam az el-
lenkezők oldalán� Abból, amit írtál nekem, valamint édesanyád leveléből, 
nyilvánvalónak tűnik, hogy valaki hamis benyomást keltett bennetek az én 
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álláspontomat illetően [���] Nem szeretem, ha ellenkezőnek és békét megza-
varónak mondanak, tele keserűséggel és irigységgel, amikor egyáltalán nem 
ez a magatartásom� Lehet, hogy annyira vak vagyok, hogy nem látom a 
valóságot� Ha igen, örülnék, ha megmutatnák nekem ezt a valóságot�” De a 
probléma épp az volt, hogy W�C� és Ellen White is megmutatta Kelloggnak 
a „valóságot”, és ő valójában nem akarta meghallani�53*

Voltak mások is hasonló helyzetben� Ellen White-nak a Review ma-
gazinból való cikkei, amelyeket egy hónappal a Generál Konferencia ülése 
után publikáltak, rámutattak a Battle Creek-i problémák valódi okára, 
azonban Kelloggnak és a többieknek nem volt fundamentumuk, amire 
támaszkodjanak� Ellen White aggódott az amerikai gyülekezetek miatt, kü-
lönösen a Battle Creek-i miatt, ahol „a nép gazdag lakomákban részesült”� 
Az emberek meg voltak győződve arról, hogy Istenért kell dolgozniuk, de 
nem feltétlenül voltak megtérve is ehhez az eszméhez� Az arra az időre szóló 
igazság be lett mutatva, és „a Szentlélek ereje tanúbizonyságot tett róla� 
Világosan be lett mutatva, hogy az Atyához való eljutás egyetlen reménye 
Krisztus igazságában rejlik� Milyen egyszerűen, milyen világosan mutatták 
be az élet útját azoknak, akik járni akarnak azon�” És mégis, változtak volna 
a dolgok, ha több bizonyíték létezett volna? Változott volna a zsidók hely-
zete, ha több bizonyíték létezett volna?

„A több bizonyíték és az erősebb megnyilvánulások eltávolították 
volna az igazság és a lélek közé felállított akadályokat? Nem! Megmutatták 
nekem, hogy elegendő bizonyítékok adattak� Akik elutasították a már meg-
lévő bizonyítékokat, azokat nem győzne meg még több érv sem� Olyanok, 
mint a zsidók [���] Napjainkban kevesebb kifogás van a makacsságra és a 
hitetlenségre, mint a zsidóknak Krisztus idejében� Nem állt előttük egy 
olyan nemzet példája, amely elszenvedte volna hitetlenségének és engedet-
lenségének büntetését� De előttünk áll Isten választott népének története, 
akik elszakadtak Tőle és elutasították az élet Fejedelmét [���]

Sokan mondják: «Ha Krisztus idejében éltem volna, nem forgattam 
volna ki szavait, és nem értelmeztem volna hamisan a tanításait� Nem 
utasítottam volna el, és nem feszítettem volna meg, mint a zsidók tették�» 
De egy ilyen kijelentés igazságát csak az bizonyíthatja, ahogyan ma bántok 
az Ő üzenetével és hírnökeivel� Napjainkban az Úr éppúgy próbára teszi az 
embereket, mint annak idején a zsidókat� Amikor elküldi irgalmasságának 
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üzenetét, Igazságának világosságát, akkor elküldi nektek az igazság Lelkét 
is, és ha elfogadjátok az üzenetet, akkor elfogadjátok Jézust is� Napjainkban 
próbára tétetnek, akik kijelentik, hogy ha Krisztus idejében éltek volna, 
nem tették volna ugyanazt, mint azok, akik elutasították irgalmát� A ma 
élők nem felelősek azok tetteiért, akik keresztre feszítették Isten Fiát� De 
mivel most előttünk van az a világosság, amely régen az Ő népére ragyo-
gott, és mi ugyanazon az úton járva ugyanazt a lelket őrizzük, megtagadva 
a feddést és a figyelmeztetést, akkor a vétkünk sokkal nagyobb lesz� Azzal 
az ítélettel, amellyel megítéltettek, mi is megítéltetünk, de a miénk annál 
nagyobb lesz, amennyivel a mi világosságunk ebben a korban nagyobb, 
mint az ő világosságuk volt az ő korukban�”54

Egy héttel ezután jelent meg Ellen White cikkének vége, amely a 
zsidók történetét vetette össze azzal, ahogyan akkoriban bántak Isten üzene-
tével és hírnökeivel� Nagyrészt Krisztusnak a zsidókhoz intézett felhívásából 
idézett, amikor a hegy tetején állt, ahonnan látszott Jeruzsálem� És mégis 
a hitetlen zsidók figyelmen kívül hagyták Krisztus felhívását, akik csak egy 
csalót láttak benne� De hogyan álltak a dolgok Isten maradék népe esetében?

„Azok, akik tele vannak hitetlenséggel, a legapróbb dolgot is felisme-
rik, amiben valamit kifogásolhatnak, és csak arra a negatív tulajdonságra 
tekintve szem elől tévesztik mindazokat a bizonyítékokat, amelyeket Isten 
adott nekik kinyilatkoztatva bőségesen kegyelmét és hatalmát, felfedve az 
igazság értékes gyöngyszemeit az Ő szavának kimeríthetetlen bányájából� 
Képzeletük nagyítóján keresztül nézhetik a kifogásolható atomot, amíg az 
olyan nagynak nem tűnik, mint a világ, elzárva látásukat, és többé nem 
látják a menny drága világosságát� De ahelyett, hogy szemük elé rögzítenék 
azt, ami kifogásolhatónak tűnik, miért nem viszik a lelkük elé Isten értékes 
dolgait? Miért csinálnak felbecsülhetetlen értékű dolgokból értéktelen 
dolgokat, miközben értéktelen dolgokból nagy ügyet kerekítenek? Miért 
foglalkoztok annyira azzal, amiről úgy gondoljátok, hogy a hírnökök 
szemére lehetne vetni, eltávolítva mindazokat a bizonyítékokat, amelyeket 
Isten adott, hogy az elmét az igazsághoz terelje?

Előttünk lévén Izrael gyermekeinek története, vigyázzunk, hogy ne 
találtassunk vétkesnek ugyanazon bűnök elkövetésében, valamint a hitet-
lenség és a lázadás ugyanazon útjainak követésében�”55

Az Isten által küldött üzenetben való ily hitetlenséget gyakran túlzott 
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buzgalom és fanatizmus vádja kísérte, ami nem tett mást, mint elmélyítette 
a laodiceai állapotot� 1893 októbere előtt Ellen White írt W�W� Prescottnak, 
válaszolva aggodalmára, miszerint a főiskola állapota és a Battle Creek-i 
munka hanyatlik� Kitérve az 1893-as Generál Konferencián történt Szent-
lélek kiáradása hitelességének kérdésére habozás nélkül kijelentette: „Isten 
minden megnyilatkozását a konferencián én Tőle származónak mondom� 
Nem merem mondani, hogy az a megnyilvánulás a túlzott buzgalomnak és 
az indokolatlan lelkesedésnek tulajdonítható� Nem, nem� Isten közeledett 
hozzátok, és Szentlelke kinyilatkoztatta nektek, hogy Neki egy áldásokkal 
teli egész mennyországa van, sőt még világossága is, hogy megvilágítsa a 
világot�”56* Ellen White azonban elmagyarázta, hogyan lopakodott be a 
világiasság, és utána „megjelent egy reakció – és sokak elméjében a megvetés 
érzése maradt, az a benyomás, hogy netalán becsapták őket, és hogy túl 
lelkesek voltak”� Természetesen ezeket az elképzeléseket felerősítették azok, 
akik mindig is megkérdőjelezték a mozgalmat:

„Ha a Szentlélek megnyilvánulását úgy értékelték volna, ahogy illett 
volna, akkor az megvalósította volna az elfogadójában azt, ami Isten tervében 
volt: egy jó munka a jellem tökéletesítésében Krisztushoz való hasonlósága 
érdekében� Ám hiányzott az Istennek való odaszentelés vágya, hiányzott az 
önmegtagadás és az alázat� A helytelen elfogadás és a helytelen alkalmazás 
révén a munka kétséget és hitetlenséget szült� Még azt is megkérdőjelezik, 
hogy egyáltalán Isten munkája volt-e, vagy a fanatizmus hulláma� Ó – és 
mennyire ujjong Sátán!”57

Ellen White röviddel ezután írt Uriah Smith-nek, - aki támogatta az 
1892-1893-as ébredések elleni fanatizmus vádját - szigorúan óva intette őt 
attól, hogy ilyen álláspontot képviseljen: „Néhány dolgot írtak nekem a 
legutóbbi konferencián és a főiskolán történt Isten Lelkének cselekedeteivel 
kapcsolatban, ami világosan jelzi, hogy mivel az emberek nem emelkedtek 
fel ezen áldások magasságára, zűrzavar támadt elméjükben, és azt, ami 
mennyből való világosság volt, ők túlzott bugalomnak nevezték� Elszo-
morodtam, amikor láttam ezt a kérdést ebben a megvilágításban� Nagyon 
óvatosnak kell lennünk, nehogy elszomorítsuk Isten Szentlelkét, kijelentve, 
hogy az Ő Szentlelke által adott segítség fanatizmus�” Ellen White tudta, 
hogy „Isten látható módon munkálkodott”, és figyelmeztette, hogy senki 
se „merészelje azt mondani, hogy ez nem Isten Lelke”� Valójában ez volt a 



217

10� Egy másik próféta? Fanatizmussal való vádolás

tanácsa: „Ez nem más, mint amire felhatalmazva vagyunk hinni és imád-
kozni, mert Isten jobban akarja adni a Szentlelkét azoknak, akik kérik, mint 
a szülők, hogy jó ajándékokat adjanak a gyermekeiknek�”

Ellen White elmagyarázta Smith-nek, hogy a Sátán sokakat kísértésbe 
vitt, hogy „sok elmének sugallhassa azt, hogy a mennyből küldött világos-
ság nem más, mint fanatizmus és izgalom”� De a Battle Creek-i hanyatlás 
„nem a fanatizmusnak volt köszönhető, hanem annak, hogy azok, akik 
áldásokban részesültek, nem dicsérték Őt, aki a sötétségből az Ő csodálatos 
világosságára hívta őket”� Ellen White most azért aggódott, hogy amikor Is-
ten elküldi Szentlelkét, „egyesek nem értik az Ő munkálkodásának módját, 
és azt sem, hogy hogyan értékeljék Isten rájuk ragyogó dicsőségét� Ha pedig 
nem ismerik fel Isten Szentlelkének cselekedeteit, akkor a világosságot 
sötétségnek fogják nevezni, és a sötétséget választják a világosság helyett�” 
Ellen White sajnálkozott egy ilyen helyzet miatt: „Féltem, rettenetesen 
féltem attól, hogy azok, akik megérezték az igazság Napjának ragyogó 
sugarait – mert nincs kétségem afelől, hogy megkapták a Szentlelket –, arra 
a következtetésre jutnak, hogy a mennyből küldött Isten áldásai nem más, 
mint egy megtévesztő illúzió�”58

A Review magazinban több, 1894 elején megjelent cikkben publi-
kálták Ellen White utasításait a Battle Creek-i oktatási munkáról� Ebben 
a cikksorozatban – melyeket természetesen 1893-ban írt -, Ellen White 
folytatta Isten útmutatásának a leírását arról a veszélyről, hogy a Szentlélek 
valódi munkáját összetévesztik a fanatizmussal, viszont az útmutatást most 
az egész egyháznak címezte� Ellen White leírta, hogy „a világ” látni akarja 
„milyen lesz az 1892-1893-as újjáéledési munkának az utóhatása, amely 
a főiskolán, a szanatóriumban, a kiadóban és a Battle Creek-i gyülekezet 
tagjai között történt”� Jelezte, hogy egyesek már „megkérdőjelezik azt a 
munkát, amely annyira jó volt, és amelyet a legmagasabb fokon kellett 
volna értékelni� Ők egyfajta fanatizmusnak tekintik ezt�” Ellen White elfo-
gadta, hogy nem lenne meglepő, ha létezne valamilyen mértékű fanatizmus 
is, amelyet az ördög megpróbált becsempészni, „mivel bármikor és bárhol 
munkálkodik az Úr valódi áldást osztva, a hamisítvány is megjelenik”�59

De a valóság az volt, hogy Isten „adott Szentlelket azoknak, akik 
megnyitották szívük ajtaját, hogy elfogadják a mennyei ajándékot”� Nem 
annak az ideje volt, hogy „utólag engedjenek annak a kísértésnek, misze-
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rint becsapták őket”� Ellen White mélyen aggódott amiatt, hogy egyesek 
hogyan fognak visszatekinteni az 1892-1893 években az egyházra kiáradt 
Szentlélek csodálatos megnyilvánulásaira: 

„A bűn, amiért Krisztus megfeddte Korazint és Bethsaidát, a bizonyí-
ték elutasítása volt, amely meggyőzte volna őket az igazságról, ha alávetették 
volna magukat annak a hatalomnak� Az írástudók és a farizeusok bűne az 
volt, hogy a hitetlenség homályába helyezték az előttük véghezvitt mennyei 
munkát, így kétségbe vonták azt a bizonyítékot, amelynek szilárd hitre 
kellett volna vezetni őket, és a szent dolgokat, amelyeket értékelniük kellett 
volna, teljesen értéktelennek tekintették�

Attól tartok, a nép megengedte, hogy az ellenség ugyanúgy munkál-
kodjon, így egyesek fanatizmusnak tekintik az Istentől érkezett jót, az Általa 
küldött bőséges áldást� Ha ez a hozzáállás megmarad, amikor az Úr újra 
megragyogtatja világosságát az Ő népére, ők hátat fordítanak a mennyei 
megvilágosodásnak, mondván: «Ugyanezt éreztem 1893-ban is, és egyesek, 
akikben megbíztam, azt mondták, hogy az a munka fanatizmus volt�» 
Vajon azok, akik részesültek Isten gazdag kegyelmében, és akik elfogadják 
azt az álláspontot, miszerint a Szentlélek munkája fanatizmus volt, nemde 
készek lesznek-e a jövőben is kritizálni Isten Lelkének cselekedeteit? [���]”60

A következő héten, ugyanezt a vonalat folytatva, Ellen White elma-
gyarázta, hogy Sátán elesésre és eltávolodásra akarja vezetni azokat, akik 
életükben megtapasztalták a Szentlélek erejét� Utána azt sugallja nekik, 
hogy nincs értelme „keresztény életet élni”� Sátán ráadásul azt is sugallta, 
hogy „az a tapasztalat, amelyet Istentől származónak hittetek, csak indo-
kolatlan érzelmek és késztetések eredménye volt”� Elfogadásuk után ezek 
a gondolatok - mondta Ellen White - „kezdenek elfogadhatónak tűnni, és 
akkor azok, akiknek nagyobb tudásuk kellene, hogy legyen, akik nagyobb    
tapasztalattal rendelkeznek Isten munkájában, támogatni fogják Sátán su-
gallatait, és a Szentlélek mélyen elszomorodik”� Akkor Ellen White hangot 
adott egy figyelmeztetésnek, amely mind a mai napig érvényes:

„Egyetlen mennyei fénysugarat se kérdőjelezzetek meg, és ne ké-
telkedjetek benne! A kegyelem Ura nagy erővel nyilatkoztatta ki nektek 
irgalmát és szeretetét, és aki Isten munkáját indokolatlan túlzással vádolja 
és fanatizmusnak nevezi, az minden bizonnyal veszélyes talajon áll� Ha 
ezek az emberek nem lépnek vissza, akkor lelkiismeretük egyre kevésbé lesz 
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érzékeny, egyre kevésbé fogják értékelni Isten Lelkét, és egyre nehezebb 
lesz megérteniük Isten üzenetét� Miért? Mert vétkeznek a Szentlélek ellen� 
Ellenállásuk eredményeként pedig olyan helyzetbe kerülnek, ahol már nem 
tudják felismerni Isten Lelkét, hanem ellenállnak minden módszernek, 
amellyel Isten megmentheti őket a pusztulástól [���]

Veszélyes kételkedni a Szentlélek megnyilvánulásaiban� Mert ha kétel-
kedsz ebben az erőben, nincs más erőtartalék, amely által az emberi szívben 
munkálkodni lehetne� Azok, akik a Szentlélek munkáját emberinek tulaj-
donítják, mondván, hogy helytelen befolyásnak lettek kitéve, azok elvágják 
a lelkük kapcsolatát az áldás forrásától� Ha a lélek megtér és hisz, bármi is 
legyen a bűne, a vétek lemosható Krisztus vérének engesztelése által� De 
az, aki elutasítja Isten Lelkének kinyilatkoztatásait, és azzal vádolja, hogy 
Isten munkája emberi eszközöknek köszönhető, olyan helyzetbe kerül, ahol 
többé nem érzi a bűnbánatot és a hitet�

Nem lesz hajlandó megengedni, hogy a Szentlélek meglágyítsa szívét 
szeretettel és bűnbánattal töltve azt, és fanatizmusként tekint arra, ami 
meglágyította volna őt� Ezáltal elutasítja a mennyei ajándékot� Bárhogyan is 
próbálná az Úr, hogy lenyűgözze a szívét – Sátán e sugallatai miatt az ember 
meghiúsítja azt� A gonosz a lélek és Isten közé veti ördögi árnyékát, és Isten 
munkáját eltúlzott buzgalomnak és csalásnak tekintik� A Lélek hiába küzd, 
mert az evangélium minden gazdagsága sem tudja leigázni a lelket és kija-
vítani a tévedést� Az ellenállás szokása olyannyira meggyökerezik, az ember 
olyan sokáig nevezte sötétségnek és fanatizmusnak a világosságot, hogy 
Isten Szentlelkének legtisztább munkája is számára nem azt jelenti, hogy az 
élet illata az életre, hanem a halál illata a halálra, és mindez a hitetlensége 
miatt [���] Teher nehezedik a lelkemre, ami úgy érzem, nem lesz könnyebb, 
hanem egyre nehezebb, miközben a Battle Creek-i megbízható férfiakkal 
és nőkkel beszélgetek� Este azzal vagyok elfoglalva, hogy a legkomolyabb 
felhívásokat intézzem azokhoz, akiknek az Úr által adott irgalmassága és 
kegyelme miatt sokkal előrébb kellene tartaniuk, mint most�”61

Ellen White mennyből kapott útmutatásai nem is érkezhettek volna 
jobbkor, mivel az adventista egyház és különösen a Battle Creek-i központ 
ismét próbára tétetett a mennyből küldött valódi üzenettel kapcsolatban� 
Nem csoda, hogy Ellen White terhe egyre nehezedett�
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Egyre súlyosabb teher

Ellen White aggodalma a Battle Creek-iek miatt, maga a mű szíve 
miatt, a hónapok múlásával sem csökkent� Az 1893-as imahét újjáéledése 
során - amely december 30-án Anna Rice „kiadatlan bizonyságtételének” 
felolvasásával ért véget - nagy pénzösszeg gyűlt össze, mivel az emberek 
levették magukról az extravagáns aranydíszeiket, és odaadományozták a 
világszéles missziómunka támogatására� Az újjáéledési összejövetelek a 142 
fő keresztségre jelentkezővel tetőzödtek, amelyre a következő szombaton 
a tabernákulum medencéjében került sor� A legtöbbeknek ez volt az első 
megkeresztelkedésük�62

Miután megkapták Ellen White útmutatásait, miszerint Jones és 
Prescott túlságosan elsiették Anna Rice „bizonyságtételeinek” támogatá-
sát, egyesek azt mondták, hogy az egész imaheti újjáéledés a fanatizmus 
következménye volt, ezért vissza akarták kapni az adományaikat� Ahogy 
F�M� Wilcox kifejtette az O�A� Olsennek írt levelében, hogy mások megkér-
dőjelezték megtérésük tapasztalatának legitimitását, ami a keresztelkedések 
nagy számát eredményezte:

„Elég sokan kezdik úgy ítélni, hogy a nagy adomány [az imahét végén 
összegyűjtött adomány] White testvérnő bizonyságtételének a következmé-
nye volt, és most, ha a bizonyságtétel csalás volt, az azt jelenti, hogy nem 
korrekt módon lettek befolyásolva, hogy adakozzanak, és vissza kellene 
kapniuk az adományaikat� Ezen elv alapján egyesek már kérték is vissza az 
általuk adományozott dolgokat�

Ennek a vitának a legrosszabb aspektusa az, hogy ugyanazon logika 
szerint és ugyanazon az alapon azok, akik abban az időben el kezdték 
szolgálni az Urat, kétségbe fogják vonni az Úrtól érkezett elhívásukat, mert 
felhő fogja borítani a vallási tapasztalataikat� Úgy gondolom, hogy nagyon 
határozottnak kell lennünk ebben a kérdésben, és továbbra is fenntartjuk, 
hogy az itt végzett munka Istentől származott, nem pedig Anna Rice testvér-
nő bizonyságtételeinek tulajdonítható� Az utolsó szombat megmozdulása 
nem volt más, mint az egész imahét összesítése� Az emberek készen álltak a 
haladásra, és nem hiszem, hogy Rice testvérnő bizonyságtétele felelős azért, 
ami kétségtelenül ugyanúgy megvalósult volna, ha nem olvasták volna fel�”63

L�T� Nicola egyetértett abban, hogy az imahét összejövetelei már az 
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újjáéledés eredményével rendelkeztek még Anna Rice bizonyságtételének 
felolvasása előtt is: „Az imahét nagyon jól telt, a mű különböző részlegeinek 
összes vezetője teljes szívvel bekapcsolódott abba az erőfeszítésbe, hogy kö-
zelebb kerüljenek az Úrhoz� Különleges ifjúsági összejöveteleket tartottak, 
látogatásokat tettek házról házra, az igazság sokakat meggyőzött a fiatalok 
közül, visszahívták azokat, akik eltávolodtak Istentől, és minden elő volt 
készítve egy sikeres újjáéledési összejövetelhez�”64 O�A� Olsen tájékoztatta 
Ellen White-ot egyesek óhajáról, hogy „visszakapják adományaikat”� De 
biztosította arról, hogy „semmi ilyesmit nem tettek”, mert „a probléma el 
lett fojtva” néhány testvér erőfeszítése által�65

Mielőtt hírt kapott volna arról, hogy egyesek megkérdőjelezték az 
imahét adománygyűjtését és a megtéréseket, Ellen White vezetve lett, hogy 
útmutatásokat írjon válaszul ezekre a reakciókra� Az 1893-as év végén 
megírt és a Review magazinban publikált cikksorozatában Ellen White 
figyelmeztette azokat, akik megkérdőjelezték abban az évben a Szentlélek jó 
munkáját Battle Creek-ben és fanatizmusnak tulajdonították� Ugyanakkor 
azt mondta, hogy „nem lenne meglepő, ha lennének néhányan”, akik 
különbségtétel nélkül beszélnének vagy cselekednének; „mivel bármikor és 
bárhol munkálkodik az Úr valódi áldást adva, a hamisítvány is megjelenik, 
hogy semmissé tegye Isten igaz munkáját�”66

Amikor a következő hetekben Ellen White többet megtudott Anna 
Rice helyzetéről, megismételte ugyanezeket az útmutatásokat, kijelentve, 
hogy ha lehetséges, Sátán megpróbálja „összekeverni a hamisítványt az ere-
detivel, hogy a lelkek veszélybe kerüljenek, amikor erőfeszítéseket tesznek, 
hogy különbséget tegyenek azok között� Bárhol és bármikor munkálkodik 
Isten – mondta Ellen White –, Sátán és angyalai is jelen vannak�”67 Ellen 
White néhány héttel később Jones-nak írt a „szellemi gyötrelem mély kín-
járól”, amelyen keresztülment, amikor megmutatták neki, hogy „egyesek 
javukra fordítják a helyzetet, és így veszélybe sodorják a lelkeket, mert 
hamis álláspontot képviselnek a Szentlélek emberre gyakorolt   hatásával 
kapcsolatban”, Jones és Prescott hibája miatt�68

Ugyanazon a héten S�N� Haskellnek írt levelében, amelyben meg-
védte Jones-t és Prescottot, akik megtértek, Ellen White habozás nélkül 
kijelentette: „Tudom, hogy az Úr az Ő hatalma által munkálkodott Battle 
Creek-ben� Ezt senki ne próbálja tagadni� Mert ezzel vétkezik a Szentlé-
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lek ellen�” Nincs ok azt feltételezni, hogy Isten nem fogja kinyilvánítani 
hatalmát hűséges népe körében, csak azért, mert szükség volt „mindenkit 
figyelmeztetni, hogy óvatosan és imádkozva járjanak, nehogy az ellenség 
megtévesztő befolyása eltávolítsa az embereket a Bibliától�” Ellen White 
figyelmeztette őket, hogy „egyetlen fénysugárnak se álljanak ellent, Isten 
Lelkének egyetlen cselekedetét se értelmezzék sötétségnek�”69

Amikor Ellen White értesült arról, hogy egyesek megpróbálják visz-
szaszerezni az imahét végén adománygyűjtéskor adományozott dolgaikat, 
válaszlevelet küldött a Battle Creek-ieknek� Elsősorban írt a „kerékpárő-
rületben” megnyilvánuló extravaganciáról, amely addigra Battle Creek-et 
is elérte, arra utalva, hogy még „az újságunkban megjelent kerékpárokat 
dicsérő közleményeket is jobb lenne eltávolítani, és helyettük bemutatni 
a szegényes külföldi munkaterületeket�” Utána az imahét nagy adomány-
gyűjtési témájáról írt� Ő nem kérdőjelezte meg a Szentlélek cselekedeteinek 
valódiságát, amelyek arra késztették az embereket, hogy önfeláldozóan 
adakozzanak az ügyért, és nem tulajdonította ezeket a cselekedeteket fana-
tizmusnak:

„Amerika és különösen Battle Creek, ahol a mennyből a legnagyobb 
világosság ragyogott a népre, a legnagyobb veszély és sötétség helyévé válhat, 
mert az emberek nem folytatják az igazság gyakorlását és a világosságban 
való járást� Mi volt a jelentősége a tavaly télen megtett cselekedetnek [1893-
1894], amikor az emberek lemondtak az ékszerek és dísztárgyak viseléséről? 
Az, hogy leckét adjon népünknek? A Szentlélek késztette őket az adakozásra, 
és hogy az összegyűjtött adományokat felhasználják Isten ügyének előmoz-
dítására a külföldi országokban? És vajon a Sátán megpróbálta ellensúlyozni 
a Szentlélek munkáját az emberek szívében, hogy ellenálló reakció szülessen 
és eggyel több gonoszság legyen? Napjaink megnyilvánulásai [a kerékpárő-
rülettel kapcsolatosak] feltűnően összeegyeztethetetlenek az aranydíszekről 
és az önző örömökről való lemondással, amelyek magukba szippantják az 
eszközöket, az elmét és a ragaszkodást, hamis csatornákba terelve azokat [���]

Eljött az idő, hogy Battle Creek-ben megváltozzanak a dolgok, kü-
lönben Isten ítéletei biztosan a népre fognak hullani� Az Ő áldása bőséges 
mértékben áradt ki rátok� Ez az áldás az Ő munkatársaivá tett titeket? Vajon 
a népünk Battle Creek-ből nem azt bizonyítja a hitetleneknek, hogy nem 
hisznek abban az igazságban, amelyet állítólag támogatnak? Isten arra szó-
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lítja őket, hogy határolódjanak el minden önkényeztetéstől és mindenféle 
extravagáns dologtól� Amikor az egyháznak nagy világossága van, akkor 
veszélyben van, ha nem jár a világosságban, és nem ölti magára szép ruháját, 
ha nem kel fel és nem világosodik� A sötétség elhomályosítja látását, ezért a 
világosságot sötétségnek, a sötétséget pedig világosságnak tekintik�”70*

Lábjegyzet

1* A teljes Anna Rice-epizód részletesen be lesz mutatva A késői eső 
visszatérése sorozatban� Itt csak röviden foglalkozunk ezzel a témával�

2 Ellen G� White O�A� Olsennek, 19d. Levél, 1892� szeptember 1�, 
1888 Materials, 1025-1026� o�

3  Ellen G� White U� Smith-nek, 24. Levél, 1892� szeptember 19�, 
1888 Materials, 1044-1045� o�

4 Ellen G� White W� Ingsnek, 77. Levél, 1893� január 9�, 1888 Mate-
rials, 1127-1128� o�

5 Glen Baker, „Anna Phillips – A Second Prophet?”, Adventist Review, 
1986� febr� 6�, 8� o�; Anna C� Rice Ellen G� White-nak, 1894� március 18�, 
Document Files, Ellen G� White Estate, Loma Linda Branch Office

6 G�B� Starr, „The Central Bible School in Chicago”, Review and 
Herald, 1891� november 3�, 686� o�; Uriah Smith, „Close of the Conferen-
ce”, Review and Herald, 1891� március 31�, 200� o�

7 Anna C� Rice Ellen G� White-nak, 1894� március 18�, Document 
File 363, Ellen G� White Estate, Loma Linda Branch Office

8 Uo�, 15� o�
9 Ellen G� White: „Power of the Holy Spirit Awaits our Demand and 

Reception”, 20. Manuscript, 1891� december 28�, Special Testimony to Our 
Ministers, No. 2, (1892), 24� o�

10 Ellen G� White, „The Perils and Privileges of the Last Days”, 
Review and Herald, 1892� nov� 22�, 1888 Materials, 1073� o�

11 Editorial Notes, Review and Herald, 1892� november 29�, 752� o�
12 Amint látni fogjuk, az Anna Rice-epizód fontos szerepet játszik 

George Knight 1888-ról szóló és az azt követő tézisében� Valójában az 1888-
as év történetéről szóló számos könyvében több helyen utalás található az 
Anna Rice incidensre, de túl kevés vagy akár eltorzított részlettel� Az epizód 
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felhasználásának célja természetesen Jones (és Prescott) hiteltelenítése, 
különösen az 1892-es és 1893-as események kapcsán� Az első aspektusok 
közül, amit Knight megpróbált ráerőszakolni, az volt, hogy Jones és Pres-
cott gondolatai a hangos kiáltásról és a késői esőről annak az eredménye 
volt, hogy elfogadták Anna Rice-t második prófétának�

1897-ben Knight a következőket írta a Jones életrajzáról szóló köny-
vében: „Kezdetektől fogva Jones Anna Rice bizalmasa volt� Anna az első 
bizonyságtételében utalt Jones-ra, mint az egyház tekintélyes személyére, 
és 1892 decemberének második felében az ő jóváhagyásával Anna próbálta 
igazolni prófétai mivoltát�” (From 1888 to Apostasy [1987] 108� o�, hozzá-
adott kiemelések)� A könyv végjegyzeteiben Knight hivatkozik Anna Rice 
Ellen White-nak írt levelére, amelyben Anna a decemberi hónap pontos 
dátumát írta le, amikor Chicagóban meglátogatta Jones-t és a többi testvért� 
Két évvel később Knight az új könyvében a következő kijelentést teszi: „Az 
ötödik dolog, amiben biztosak lehetünk az, hogy A�T� Jones már az 1893-as 
összejövetelek kezdete előtt elfogadta Anna Rice-ot [���] második adventista 
prófétának [���] 1892 végén Anna Rice Chicagóba utazott, hogy megtudja, 
valóban prófétanő-e” (Angry Saints [1989], 124� o�, hozzáadott kiemelések)� 
Knight megváltoztatta Anna utazásának dátuma leírására használt szavakat 
„december második feléről” „1892 végére”, és már nem említi Anna Rice 
levelét, amelyben a pontos dátum szerepel�

Majdnem egy évtizeddel később, az 1888-ra vonatkozó összes kér-
dés megválaszolására írt könyvében Knight még jobban finomít Anna 
elutazásának dátumán: „1892 körül Anna Rice látomásokat kezdett 
kapni� Természetes volt, hogy azon töprengett, a látomások valódiak-e� 
Ennek megfelelően 1892 második felében a nyugati partról Chicagóba 
utazott, hogy találkozzon Jones-szal, és kiderítse, igaz próféta-e vagy sem” 
(A User-Friendly Guide to the 1888 Message [1998] 125� o�, hozzáadott 
kiemelések)� Kijelentéseiben, amikor Anna Rice a Jones-szal való találkozás 
időpontjára utalt, Knight a „december második felét” módosította „1892 
végére”, most pedig „1892 második felére” változtatta� Miért?

A válasz Knight következő kijelentéseiben található, ugyanabban a 
könyvben: „Ellen White november 22-ei kijelentése a hangos kiáltásról, 
a General Konferenciai ülés összejöveteleinek vezér «szövegévé» vált� De 
nem a vasárnapi válság és Ellen White kijelentése a hangos kiáltásról volt 
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az egyetlen oka annak, hogy az 1893-as újjáéledés prédikátorai (Jones és 
Prescott) lelkesek voltak a késői eső miatt� Egy nő bizonyságtételét is meg-
kapták, akit már prófétaként fogadtak el”� (Uo�, kiemelések az eredetiben) 
A következő oldalon Knight így folytatja gondolatmenetét: „Nem sokkal 
azután, hogy Jones 1892-ben elfogadta Anna Rice munkáját, Ellen White 
kijelentette, hogy a hangos kiáltás már elkezdődött� Csak természetes volt, 
hogy Jones ennek a kijelentésnek a világosságában szemlélje Anna Rice 
látomásait, és arra a következtetésre jusson, hogy elkezdődött a késői eső�” 
(Uo�, 26� o�, hozzáadott kiemelések)

Így Knight hajlandó szándékosan áthelyezni Anna Rice Jones-szal 
való találkozásának időpontját december végéről november elejére, hogy 
megpróbálja alátámasztani hipotézisét; nevezetesen, hogy az 1892-es és 
1893-as újjáéledés elsősorban Jones és Prescott fanatizmusán és túlbuzgó-
ságán alapult, miután elfogadták Anna Rice-ot második prófétának� Kö-
vetkezésképpen félreértelmezték Ellen White kijelentését, amely a hangos 
kiáltásról szól, és a november 22-ei Rewiew magazinban publikált cikkéből 
való� Miféle joga van George Knightnak, hogy ilyen kirívóan becstelen 
legyen és átírja az adventista történelmet? Vannak más helyek is, ahol szán-
dékosan tisztességtelen, amikor megpróbálja újraértelmezni az adventista 
történelmünket?

13 J�N� Loughborough, „Chicago Training School”, Review and 
Herald, 1892� május 17�, 317� o�; „Chicago Training School”, Review and 
Herald, 1892� okt� 18�, 656� o�

14  Anna C� Rice Ellen G� White-nak, 1894� március 18�, Document 
File 363, Ellen G� White Estate, Loma Linda Branch Office

15  Uo� Nincs egyetlen közvetlen bizonyíték sem arra, hogy Prescott 
„elfogadta” Anna Rice-ot prófétának az 1893-as konferencia ülése előtt� Bár 
úgy tűnik, hogy George Knight több korábbi, 1888-ról szóló könyvében 
ezt felismerte, mégis néhány évvel később hozzáteszi a listához Prescottot is, 
A User-Friendly Guide to the 1888 Message (1998) című könyvében: „Ezzel 
az értelmezéssel ellentétben a tények azt mutatják, hogy Jones és Prescott 
„be lettek csapva” az 1893-as összejövetelek kezdete előtt [���] Újra hangsú-
lyoznunk kell, hogy sem Jones, sem Prescott már nem voltak megbízható 
útmutatók a Szentlélekkel kapcsolatban az 1893-as összejöveteleken” (128� 
o�, kiemelések az eredetiben)� „Fontos azonban megjegyezni, hogy Jones-
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nak és Prescottnak más okuk volt azt hinni, hogy a késői eső az 1893-as 
Generál Konferencia ülése előtt kezdődött� Végül is éppen akkoriban egy 
második adventista prófétától kaptak bizonyságtételeket, amiket remélték, 
hogy használni tudnak arra, hogy elhozzák a Szentlélek kiáradását az 
ülésszak vége előtt�” (Uo�, 112� o�)

16 S�N� Haskell Ellen G� White-nak, 189[3]� január 4�, Document 
Files, Ellen G� White Estate, Loma Linda Branch Office

17 A�T� Jones, „7� prédikáció”, A harmadik angyal üzenete, General 
Conference Daily Bulletin, 1893� február 5�, 153� o� (Magyar nyelven 
olvasható az „1888 Minneapolis” telefonos applikáción – a ford�)

18 Anna Rice A�T� Jones-nak, 1893� február 7�; Anna Rice Ellen G� 
White-nak, 1894� márc� 18�, 13� o�; Anna Rice, Rice testvérnek és testvér-
nőnek, 1892� augusztus 10-ei keltezésű, 1893 februárjában írt, Document 
File 363, Ellen G� White Estate, Loma Linda Branch Office

19 Anna Rice A�T� Jones-nak, 1893� febr� 21�; Anna Rice Ellen G� 
White-nak, 1894� március 18�, 13� és 23� o�, Document File 363, Ellen G� 
White Estate, Loma Linda Branch Office

20 C�M� Reynolds L�T� Nicolának, 1894� március 22� George 
Knight Jones életrajzáról szóló könyvében hamisan ábrázolja a konferencia 
történéseit és eseményeinek sorrendjét: „A konferencia közepén Jones egy 
bizonyságtételt kapott Anna Rice-tól, amelyet kétségbeesetten szeretett vol-
na bemutatni az összegyűlt küldötteknek� O�A� Olsen azonban megtiltotta 
neki, hogy nyilvánosan elolvassa� Így Jones csak utalni tudott a hamarosan 
bekövetkező magasztos dolgokra� «Hála Istennek» – mondta Jones a kül-
dötteknek körülbelül egy héttel az összejövetelek kezdete után – «Isten nem 
sokáig elégszik meg egyetlen prófétával! [���]»„ (From 1888 to Apostasy, 98� 
o�, kiemelések az eredetiben)� Van azonban egy nagy probléma� Jones nem 
kapott „bizonyságtételt” Anna Rice-tól, csak február 5-ei prédikációja után 
– és nem létezik egyetlen bizonyíték, még Knight utalásaiban sem - amely 
alátámasztaná azt, hogy Jones beszélt volna O�A� Olsennel február 21� előtt, 
miután megkapta Rice második levelét� Arra sincs közvetlen bizonyíték, 
hogy Jones „kétségbeesetten” akarta volna a kettő közül bármelyik levelet 
bemutatni a konferenciának� Honnan származhat a tények helytelen be-
mutatásának kényszere, sőt azok kitalálása? Úgy tűnik, egyetlen lehetőséget 
sem akart elmulasztani, hogy a legsötétebb megvilágításba helyezze Jones-t, 
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ezért Knight így foglalja össze ezt az incidenst: „Az adventisták hálásak le-
hetnek, hogy Jones-nak nem volt szabad keze az 1893-as ülésen [vagyis nem 
engedték, hogy felolvassa Anna Rice levelét], hiszen addigra már nem volt 
megbízható útmutató� Valóban, Jones «késői eső újjáéledése» különös utakra 
vezethette volna az adventizmust, és megváltoztathatta volna a Hetednapi 
Adventista Egyház természetét azáltal, hogy közelebb vitte az akkoriban 
virágzó pünkösdista egyházhoz� (Ugyanebben a gondolatmenetben többet 
érdemel, mint csak átfutó figyelmet az a tény is, hogy Jones utolsó vallási 
hovatartozása egy nyelveken beszélő csoport volt, a pünkösdista szombato-
sok� Soha nem sikerült megszabadulnia a karizmatikus megnyilvánulások 
iránti vágyától�)” (A User-Friendly Guide to the 1888 Message, 127� o�)

E kijelentések után Jones Jóel 2� fejezetéből levont következtetései 
világosságában érdekes, mit mond maga Knight erről a szövegről – kü-
lönösen azután, hogy Jones-t rossz színben tüntette fel: „Az egyháznak 
vigyáznia kell, nehogy ellentétes hibába essen, ha a lelki ajándékok újra 
megnyilvánulnak benne� Nem lehetetlen például, hogy Isten újra aktiválja 
a prófécia autentikus ajándékát, hogy megváltoztassa vagy kijavítsa a hagyo-
mányt vagy az adminisztratív tekintélyt� Valójában a Jóel 2:28-32 alapján 
úgy tűnik, hogy a jövőben még a prófétai ajándékra is számíthatunk� Ilyen 
helyzetben különösen értékes lesz Jones és Prescott 1894-es tapasztalatának 
megértése�” (From 1888 to Apostasy, 115-116� o�) De hogyan profitálhatunk 
a „Jones és Prescott-tapasztalatból”, ha a történészek rettenetesen tévesen 
mutatják be az Anna Rice-ról szóló tényeket? Knight hasonló állításokat 
fogalmazott meg a 2000-es torontói Generál Konferencia előadásában: „Ha 
én lennék az ördög, félelmet keltenék az adventistákban a Szentlélekkel 
szemben� Amikor a Szentlélekre gondolunk, közülünk túl sokan félnek a 
pünkösdizmustól [���] Néhány évvel ezelőtt a Generál Konferencia egyik 
előadásán észrevettem, hogy az adventisták nem igazán hisznek a 27 hitelv-
ben� Főleg a lelki ajándékokkal kapcsolatosan nem� Inkább egyetlen lelki 
ajándékban hiszünk, mintsem a lelki ajándékokban, és legtöbbünk ezt az 
ajándékot egyetlen személyre korlátozza, aki körülbelül 85 éve a sírban van� 
Milyen lenne, ha ma, a szószéken, hirtelen megkapnám a nyelveken szólás 
igazi ajándékát? A hullám elragadhatna� De mi van akkor, ha valódi prófétai 
ajándékot kapnék? A legvalószínűbb, egy nagyon nagy bizottság ülne össze, 
hogy további tíz évig tanulmányozzák a helyzetet� Nos, be kell vallanom, 
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hogy még az ilyen dolgokról való beszélgetés is zavar, mert lehetetlen irányí-
tanunk a Lelket� Másrészt a Jóel 2� fejezetében le van írva a lelki ajándékok 
kiáradásának ígérete az utolsó napokban, ami nagy valószínűséggel ketté 
fogja osztani az egyházat� Mennyit gondolunk valójában a Szentlélekre és a 
késői eső kiáradására?” („If I Were the Devil”; http://www�adventistreview�
org/2000-1546/devil�html)� De talán az ördög máris nagyobb zűrzavart 
keltett sorainkban a saját történelmünk hamis ábrázolása által?

21 A User-Friendly Guide to the 1888 Message című könyvében George 
Knight azonban többször is próbálja megerősíteni, hogy ez a valóság: „De 
nem a vasárnapi válság és Ellen White-nak a hangos kiáltásról szóló kije-
lentése volt az egyetlen oka annak, hogy az 1893-as újjáéledés prédikátorai 
(Jones és Prescott) lelkesek voltak a késői eső miatt� Egy nő bizonyságtételét 
is megkapták, akit már prófétaként fogadtak el�” 

„46. Milyen szerepet játszott az Anna Rice iránti lelkesedés az 
1893-as késői esővel kapcsolatos várakozásban?”

Anna Rice (néha Anna Phillips-nek is nevezték) jelentős szerepet 
játszott az 1893-as várakozásokban, bár kevesen értették ezt� Befolyása 
azonban nem volt közvetlen� Inkább A�T� Jones-on és W�W� Prescotton 
keresztül lett gyakorolva�” (125� o�, kiemelések az eredetiben)�

Néhány oldallal később Knight hasonló gondolatokkal folytatja: „47. 
Milyen volt az 1893-as Generál Konferencia ülésszakának légköre? A 
légkört a közvetlen időszakban bekövetkező második eljövetel várakozása 
töltötte be� Az összejövetelek során különösen Jones és Prescott túláradók 
voltak [telve lelkesedéssel, örömmel, élénkséggel]� A vasárnapi válság, Ellen 
White hangos kiáltásról szóló nyilatkozata és egy új próféta kinyilatkozta-
tása miatt minden bizonnyal a föld történelmének utolsó napjait élték�” 
(129� o�) Knight megismétli ugyanezeket a gondolatokat könyve vége felé: 
„Amint azonban láttuk a 40� és 46� kérdésekben, Jones benyomása, misze-
rint Isten akkor árasztja ki a késői esőt, nagyrészt annak a megalapozatlan 
meggyőződésének tudható be, hogy Anna Rice a második adventista pró-
féta� Egy ilyen ajándék nem igazán támogatja azt, amit ő mondott a késői 
esőről�” (152� o�)� Másrészt az 1893-as General Conference Daily Bulletin 
bármely olvasója könnyen eldöntheti, hogy Knight kijelentései helyesek-e, 
vagy pusztán az adventista történelem eltúlzott átírásai�

22 Lásd a 15� és 20� lábjegyzetet�
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23 L�T� Nicola O�A� Olsennek, 1894� március 2�
24 Ellen G� White, „The Call From Destitute Fields”, The Home 

Missionary Extra, Week of Prayer Readings, 1893� nov�, 36-38� o�
25 A�T� Jones: „Sabbath, dec� 30�, Battle Creek”, Review and Herald, 

1894� jan� 2�, 11� o�
26 Editorial note, „What Hath God Wrought?”, Review and Herald, 

1894� jan� 9�, 32� o�
27 Editorial note, Review and Herald, 1894� január 30�, 80� o�; Edito-

rial note, Review and Herald, 1894� február 6�, 96� o�
28* Ellen G� White A�T� Jones-nak, 37. Letter, 1894� január 14�, 

Manuscript Releases, 14� kötet, 200-201� o�, utolsó bekezdés kiadatlan, 
hozzáadott kiemelések� A Jones-nak írt fenti levél mellé Ellen White 
csatolta a kaliforniai „Testvérek és Testvérnők”-nek írt, 1893� december 
23-ai levelének másolatát, amelyet azért írt nekik, hogy tisztázza az Anna 
bizonyságaival kapcsolatos zűrzavart (4. Letter, 1893, Manuscript Releases, 
vol� 14�, 189-199�, o�) Lásd még Glen Baker, „Anna Phillips – Not Another 
Prophet”, Adventist Review, 1986� február 20�, 8� o�

29* W�M� Adams, „The Spirit of Prophecy Test”, Review and Herald, 
1949� július 7�, 10-11� o� Adams beszámolója, amelyet ötvenöt évvel ké-
sőbb írt, szinte minden tekintetben helytálló, amikor összevetjük az összes 
közvetlen bizonyítékkal, kivéve azt az állítást, miszerint február helyett áp-
rilisban kapta meg Jones első levelét Ellen White-tól� Lásd még Tim Poirier, 
„Some Key Correspondence to the Reception of Ellen White’s Testimonies 
Regarding Anna Phillips”, Document File 363a, Ellen G� White Estate, 
Loma Linda Branch Office

30 O�A� Olsen Ellen G� White-nak, 1894� március 29�, in Ellen G. 
White’s Letters Received File

31* W�M� Adams, „The Spirit of Prophecy Test”, Review and Herald, 
1949� július 7�, 10-11� o�; O�A� Olsen Ellen G� White-nak, 1894� március 
29�; F�M� Wilcox Dan T� Jones-nak, 1894� február 27� Sajnos néha kissé 
szem elől lettek tévesztve azok az alkalmak, amikor Jones azonnal megtért 
hibáiból, miután útmutatásokat kapott Ellen White-tól� A későbbi évek-
ben az Ellen White iránt érzett neheztelést ennek a korábbi tapasztalatnak 
tulajdonítják� Az Ellen G� White Estate-ben őrzött, 1923-ban William Ar-
mstrongnak címzett egyik levélben hamisan vázolják A�T� Jones esetét� Bár 
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a levél pontosabban illusztrál Jones magatartásai közül egyeseket a későbbi 
éveiből, mégis helytelenül ábrázolja az Anna Rice-epizód utóhatásait: „A 
bizonyíték arra, hogy A�T� Jones elvesztette Isten Szentlelkét, amely addig 
[1893-ig] vele volt, abban a tényben található, hogy Anna Rice-ot prófé-
tanőként támogatta� Ezt a tabernákulumban tartott nyilvános összejövete-
leken tette� Amikor White testvérnő ezért megdorgálta egy látomás által, 
amelyet az Úrtól kapott Ausztráliában, Jones White testvérnő ellen fordult, 
és eldobta az összes értékes kötetét, amelyet Jézus bizonyságtétele szerint 
írt [���] Nekem, Armstrong testvér, nem úgy tűnt, hogy ez Isten Lelkének 
munkája lett volna�” (Levél William Armstrongnak, 1923� szeptember 18�, 
Document File 53, Ellen G� White Estate, Loma Linda Branch Office)

Az is sajnálatos, hogy a modern időkben, amikor A�T� Jones-ról beszél-
nek, azt csak egy kedvezőtlen mellékes megjegyzéssel teszik, részben azért, 
mert néhány adventista történész negatívan ábrázolta őt� Egy ilyen példa 
A�T� Jones téves jellemzéséről, az adventizmus alakulása 150� évfordulójának 
közelmúltbeli ünnepségén hangzott el: „Bill Knott, az Adventist Review and 
Adventist World szerkesztője és ügyvezető igazgatója [���] kommentálta Hull 
életét és egyházi pályafutását - aki mindössze hat évig volt adventista -, és 
A�T� Jones életét, akinek szerepe több évtizedet ívelt át, és magában foglalt 
néhány a legbefolyásosabbak közé tartozó szerepet az egyházban� Ennek 
ellenére, bár sok energiája és teljesítménye volt, «az elméje, amely soha nem 
tudta észlelni a szürke árnyalatokat, ugyanolyan erőteljesen ellenezte, hogy 
bármilyen tanácsot kapjon bárkitől, akit White-nak hívtak» - magyarázta 
Knott, utalva arra a sok útmutatásra, amelyet Jones kapott Ellen White-tól, 
az egyház társalapítójától�” (Mark A� Kellner és Elizabeth Lechleitner, 
„Adventist Leaders Hear Fresh Perspectives on Adventist Church History”, 
Adventist World, 2013� június, 6–7� o�)

De Jones-nak címzett ezen kritikák nem sokat adnak hozzá az állí-
tólagos „adventista egyháztörténelem új perspektívájához”, és nem veszik 
figyelembe azokat az alkalmakat sem, amikor azonnal bűnbánatot tartott, 
amikor megkapta Ellen White útmutatásait� Miért létezik ez a hajlam, ilyen 
rossz színben feltüntetni Jones-t?

32 L�T� Nicola O�A� Olsennek, 1894� március 2�
33 F�M� Wilcox D�A� Robinsonnak, 1894� március 8�, Document File 

363a, Ellen G� White Estate, Loma Linda Branch Office
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34* S�N� Haskell Ellen G� White-nak, 1894� március 31�, Ellen G. 
White Received Letters File� Ellen White levele azon a napon érkezett meg, 
amikor Prescott azt tervezte, hogy felolvassa Rice egyik bizonyságtételét 
a Walla Walla College hallgatói és a tanárok előtt – de a levél elolvasása 
után módosította terveit� Lásd még: S�N� Haskell Ellen White-hoz, 1894� 
március 9�

35* Sajnos úgy tűnik, hogy Jones és Prescott Ellen White-hoz írt 
levelei ma már nem léteznek� Azonban utalnak vagy hivatkoznak a levelekre 
a következő helyeken: Ellen G� White W�W� Prescottnak és A�T� Jones-nak, 
68. Letter, 1894� április 16�, Manuscript Releases, vol� 14, 184� o�; Ellen G� 
White A�T� Jones-nak, 38. Letter, 1894� április 14�, The Kress Collection, 33� 
o�; A�T� Jones Anna Rice-nak, 1894� május 24�

Meg kell jegyezni, hogy nem Jones és Prescott voltak az egyetlenek, 
akik útmutatásokat kaptak Ellen White-tól� Maga Anna Rice is, valamint 
Mrs� Rice és J�D� Rice testvér bizonyos mértékig elfogadták Ellen White 
feddését: „Anna állítólagos látomásai azonnal megszűntek� Később Anna 
megbízható bibliamunkás lett, aki hosszú éveken át szolgálta a felekezetet”� 
(Glen Baker, „Anna Phillips – Not Another Prophet”, Adventist Review, 
1986� február 20�, 10� o�)

Glen Baker így folytatja: „Jones testvér és Anna Phillips könnyen hi-
báztathatták volna egymást, de nem tették� Ehelyett hosszú évekig barátok 
maradtak� Miután elfogadta Ellen White feddését, Jones testvér legalább 
két támogató és vigasztaló levelet írt Annának, hogy megerősítse hitét és 
biztosítsa barátságáról� Kétségtelen, hogy ez a kedves cselekedet hozzájárult 
Anna támogatásához ebben a nehéz időszakban, és segítette abban, hogy az 
egyház sikeres munkásává váljon�” (Uo�)

George Knight is megjegyzi, hogyan bánt Jones Anna Rice-szal az 
epizód vége után: „Jones bebizonyította, hogy valóban felelősségteljes és 
gondoskodó ember volt az egész epizód fő áldozatával szemben - Anna 
Rice [���] Jones mindent megtett, amit tehetett, nemcsak könyörületes 
emberként, hanem bátor keresztényként is (1888-tól Apostasy: The Case 
of A.T. Jones, 111-112� o�)� Mindazonáltal válaszolva Dennis Hokama-nak, 
aki 1888 to Apostasy című könyvéről írt egy recenziót, Knight felfedi valódi 
szándékát: „[Hokama] nem tudta megérteni a gyanúmat, hogy Jones kevés-
bé udvariasságból vigasztalta meg Anna Rice-ot, hanem inkább azért, mert 
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soha nem utasította el egyetlen, a nyilvános konfrontációnak lehetőségét 
sem� [���] Jones egész pályafutása során a népszerűtlen ügyeken emelkedett 
fel�” (George R� Knight, „A Spark in the Dark: A Reply to a Sermonette 
Masquerading as a Critique, George Knight Answers Hokama”, Adventist 
Currents, 1988� április; 44�o�)

36 Ellen G� White A�T� Jones-nak, 242. Letter, 1906� július 3�, The 
Kress Collection, 33� o�

37 Ellen G� White W�W� Prescottnak és A�T� Jones-nak, 68. Letter, 
1894� ápr� 16�, Selected Messages, bk� 2�, 94�, 95� o�

38 Ellen G� White A�T� Jones-nak, 37. Letter, 1894� jan� 14�, kiadat-
lan levélrész

39  �M� Wilcox N�Z� Townnak, 1894� március 8�; S�N� Haskell Ellen 
G� White-nak, 1894� május 26�, Ellen G. White Received Letters File

40 S�N� Haskell Ellen G� White-nak, 1894� április 20�, Ellen G. White 
Received Letters File

41 O�A� Tait W�C� White-nak, 1895� október 7�, W.C. White Received 
Letters File

42 F�M� Wilcox A�T� Jones-nak, 1894� márc� 1�
43 O�A� Olsen W�C� White-nak, 1894� máj� 31�, W.C. White Received 

Letters File
44 O�A� Olsen Ellen G� White-nak, 1894� április 16�, Ellen G. White 

Received Letters File 
45 S�N� Haskell Ellen G� White-nak, 1894� április 22�, Manuscript 

and Memories of Minneapolis, 275-276� o�
46 Ellen G� White S�N� Haskellnek 27. Letter, 1894� jún� 1�, 1888 

Materials, 1240-1242� o�
47 Uo�, 1242�, 1245-1248� o�
48 Uo�, 1249-1251, 1254-1255� o�
49* George Knight több mint huszonöt éve hangoztatja ezt a vádat, 

azt állítva, hogy az 1892–1893-as újjáéledési mozgalom fanatikus túlfűtött-
ségen alapult, ami annak az eredménye volt, hogy Jones és Prescott rosszul 
értelmezték Ellen White november 22-ei kijelentését, mert Anna Rice-ot 
prófétaként fogadták el: „Inkább Jones és Prescott, mintsem Ellen White 
voltak azok, akik eltúlzott méretekbe vitték az 1893-as túlfűtöttséget, saját 
világosságukban értelmezve Ellen White 1892� novemberi kijelentését a 
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fenevad képének felemeléséről, 1892 nyarán [���] Szembesülsz azzal a ke-
mény igazsággal, hogy Jones az, aki mindig túl könnyen lelkesedett, nem 
volt megbízható vezető 1893-ban� Bár volt egy időszerű, Krisztus-központú 
üzenete, ő elfogadta Anna Rice látomásait is, és az 1893-as Generál Kon-
ferencia ülésén bemutatta volna a bizonyságtételeit, hogy népszerűsítse 
az újjáéledést a hangos kiáltásról szóló üzenetében, ha Olsen nem tiltotta 
volna, hogy megtegye ezt [���] Soha nem szabad megfeledkeznünk arról, 
hogy a szélsőségesség Jones örökös problémája volt [���] A Rice-i katasztrófa 
nyomán Ellen White felszólította az adventizmust, hogy ne a túlbuzgóságra 
összpontosítson, hanem az üdvösség evangéliumára, ahogy az megtalálható 
a Bibliában�” (From 1888 to Apostasy, 100–101� o�, hozzáadott kiemelések)

„Ez a következtetés visszavezet minket Ellen White 1892� novemberi 
kijelentéséhez, amelyben kijelentette, hogy 1888-ban elkezdődött a hangos 
kiáltás� Mivel ez az idézet az 1893-as összejöveteleken a késői eső túlfű-
töttségének gyújtópontjaként szolgált, figyelmes elemzést érdemel [���] A 
második szempont (…) a november 22-ei «híres kijelentést» nem Ellen 
White tette «híressé», hanem Jones, Prescott és mai követőik a hangos 
kiáltásról szóló kijelentés értelmezésével kapcsolatban [���] Az a határozott 
benyomás marad benned, hogy a «híres kijelentés» rendkívül eltúlozva lett 
azon időszak hevülete közepette�” (Angry Saints, 126-127� o�, hozzáadott 
kiemelések)

„Sajnos a túláradó Jones nem értette ezt a kijelentést, összekeverte 
a hangos kiáltást (az üzenetet) a késői esővel (az üzenet továbbadásának 
képességével), és egy eszkatológiai izgalmat keltett a Generál Konferencia 
1893-as ülésén� Jones izgatottságának részben az volt az oka, hogy ő már 
elfogadta Anna Rice-ot második adventista prófétának, következésképpen 
elfogadta a munkáját is a Szentlélek kiáradásának jeleként� Sajnos hamis 
prófétának bizonyult, de ez nem látszott, csak amikor Jones és Prescott 
1893-ban és 1894-ben felkavarták az adventizmust a témával kapcsolatban� 
Jones, a rá jellemző lelkesedésében, nemcsak a Anna Rice-szal kapcsolatos 
problémákat nem tudta felismerni, hanem a nem ugyanolyan kifinomult 
különbséget sem tudta felismerni, amely a hangos kiáltás és a késői eső 
között van�” (A Search for Identity, 109� o�)

„Azzal az értelmezéssel ellentétben [hogy az 1893-as év jelezte a 
mennyei ajándék - a késői eső - visszavonását], a tények azt mutatják, hogy 
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Jones és Prescott már az 1893-as összejövetelek kezdete előtt «be lettek 
csapva» [���] Ismét hangsúlyoznunk kell, hogy az 1893-as összejövetelek 
idején sem Jones, sem Prescott nem voltak teljesen megbízható útmutatók 
a Szentlélekkel kapcsolatos kérdésekben� Bár nem ismerjük a második eljö-
vetel késedelmének minden okát, úgy tűnik, hogy A�T� Jones 1893-as késői 
esőre vonatkozó értelmezésének elutasítása nem szerepelt közöttük�” (A 
User-Friendly Guide to the 1888 Message, 128� o�, kiemelések az eredetiben)

50 Lásd például Gilbert M� Valentine: „William Warren Prescott: 
Seventh-day Adventist Educator” egyetemi disszertációját, 148� o�

51 J�H� Kellogg W�C� White-nak, 1893� júl� 17�, Manuscripts and 
Memories of Minneapolis, 264-265� o�

52 Ellen G� White J�H� Kelloggnak és feleségének, 86a. Letter, 1893� 
jan�, 1888 Materials, 1147� o�

53* J�H� Kellogg W�C� White-nak, 1893� július 17�, Manuscripts and 
Memories of Minneapolis, 264-265, 267� o� Isten megáldotta Dr� Kelloggot 
az orvosi misszionáriusi munka gyakorlati tudásával, amelyet az egyháznak 
támogatnia kellett� Az 1893-as Generál Konferencia ülésén nyolc előadást 
tartott az orvosi missziómunkáról� De talán Jones-szal, Waggonerrel és 
Prescottal a Konferencia előtti szembenállása arra késztette, hogy ellentétes 
nézeteknek adjon hangot a hangos kiáltással kapcsolatban, különösen az 
ötödik és a hatodik előadás során, melynek címe: „Különleges világosság 
a missziómunkáról” volt� Kellogg akkor kétségét fejezte ki azzal kapcsolat-
ban, hogy elkezdődött volna a hangos kiáltás – ahogyan azt Ellen White az 
előző év novemberében olyan egyértelműen kijelentette –, mert az egyház 
nem az első sorba helyezve terjesztette az orvosi missziómunkát, ahogy ő azt 
bemutatta� (The Medical Missionary Extra, 1� szám, 1893� márc�, 19-34� o�)

Ahogy Dr� Fred Bischoff rámutatott, „az evangélium üzenete az, ami 
megtéréshez vezet, még mielőtt a törvénnyel összhangban élnénk�” Így, 
amikor elemezzük Kellogg utalásait az 1893-as konferencia hangos kiáltásá-
ra, „egy zavart figyelünk meg az események sorrendjét illetően”� Úgy tűnik, 
hogy J�H� Kellogg „nem értékelte úgy az evangéliumi témát, ahogy kellett 
volna”� Bár „Kellogg helyesen látta a hiányosságokat a jó cselekedetek és 
a törvények megtartásában, nem sikerült meglátnia azt, hogy ezeknek a 
hiányosságoknak az oka épp az evangélium üzeneteibe vetett hitetlenség�” 
Következésképpen Kellogg „gyengesége”, a hangos kiáltás kezdetének meg-
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vallásában lévő kudarca felfedte hitetlenségét Ellen White előző év őszén 
kifejezett kijelentésében, nevezetesen, hogy „a harmadik angyal hangos 
kiáltása már elkezdődött, Krisztus igazságának felfedezése által”� (1888 Ma-
terials, 1073� o�) „Sajnos Kellog «nem értette annak jelentőségét, ami már 
elkezdődött», és amiért nem látta, hogy «elengedhetetlenül szükséges ismer-
nünk» az üdvösség alapját, valójában aláásta egész jótékony munkáját�” Dr� 
Bischoff így következtetett: „Szemtől szembe kell néznünk azzal az erővel, 
amely a hangos kiáltás kezdetén volt jelen, és el kell ismernünk, hogy az üze-
netre hit által adott válasz hiánya az, ami valójában állandósítja a laodiceai 
állapotot� Mert a hangos kiáltás kezdete magában foglalta a laodiceai üzenet 
hirdetését is�” („Reflections on Kellogg’s View of the Loud Cry in His 1893 
Talks”, 2013; http://www�fredbischoff�com/wp-content/uploads/2013/08/
Kellogg-Loud-Cry�pdf, 1, 7, 6, 2, 6, kiemelések az eredetiben) Így Kellogg 
ellenállása a hangos kiáltás üzenetével és a hírnökökkel szemben, akik azt 
hirdették, megakadályozta őt a rábízott különleges munka elvégzésében� Az 
a tény, hogy késlekedett elfogadni Ellen White feddését ezzel kapcsolatban, 
végül a bukásához vezetett� Ezt a témát sokkal alaposabban járom körül 
A késői eső visszatérése sorozatban� Addig is elég annyit mondanunk, hogy 
napjainkban, amikor az egészségügyi missziómunka terjesztésének nagy 
feladatát vállaljuk, amelyre Kellogg hangsúlyt fektetett, nem szabad úgy 
kezdenünk, ahogy 1893-ban ő tette – nem szabad arra törekednünk, hogy 
szabotáljuk az 1888-as hangos kiáltás kezdetét�

54 Ellen G� White, „Address to the Church”, Review and Herald, 
1893� április 11�

55 Ellen G� White: „Address to the Church, (concluded)”, Review 
and Herald, 1893� április 18�

56* Ellen G� White W�W� Prescottnak, 47. Letter, 1893� okt� 25�, 
Manuscript Release, vol� 10�, 346� o, hozzáadott kiemelések� Itt utal Ellen 
White a Jelenések 18:1-re, ahol a hangos kiáltásról beszél a késői eső irá-
nyítása alatt�

57 Ellen G� White W�W� Prescottnak: 46. Letter, 1893� szeptember 5� 
és 47. Letter, 1893� október 25�, Selected Messages, vol 1�, 132-133� o�, és a 
„A Sheaf of Correspondence Between E�G� White in Australia and W� W� 
Prescott Regarding School Matters at Battle Creek, Particularly Sports and 
Amusements”, Ellen G� White Estate Shelf Documents, No� 249a, 3-7�, itt: 
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<http://drc�whiteestate�org/files/130�pdf>, 2011� nov� 25�
A versenysportnak a keresztény tapasztalatra gyakorolt   hatásával kap-

csolatos újabb meglátásokért lásd a „Competitive Christianity: Wes Peppers 
Story” című részt, amelyet a Little Light Studios készített: <http://vimeo�
com/ondemand/competitivechristianity/77252608>� Lásd még Tim Pon-
der: „How Much Do the Games Cost?”, Adventist Review, 2014� január 24�

58 Ellen G� White U� Smith-nek: 58. Letter, 1893� november 30�, 
1888 Materials, 1210-1213� o�

59 Ellen G� White: „Was the Blessing Cherished?”, Review and Herald, 
1894� február 6�

60 Uo�
61Ellen G� White, „Peril of Resisting the Holy Spirit”, Review and 

Herald, 1894� febr 13�
62 A�T� Jones, „Sabbath, Dec� 30, in Battle Creek”, Review and Herald, 

1894� január 2�, 11� o�; Editorial note: „What Hath God Wrought”, Review 
and Herald, 1894� jan 9�, 32� o�

63 F�M� Wilcox O�A� Olsennek, 1894� márc 7�, Document File 363a, 
Ellen� G� White Estate

64 L�T� Nicola O�A� Olsennek, 1894� március 2�
65 O�A� Olsen Ellen G� White-nak, 1894� március 29�, Ellen G. 

White Received Letters File
66  Ellen G� White: „Was the Blessing Cherished?”, Review and 

Herald, 1894� február 6�
67 Ellen G� White to Brothers and Sisters, 6a. Letter, 1894� március 

16�, The Paulson Collection, 130� o� Az Ellen G. White Writings Comprehensi-
ve Research Edition CD-je ezt a levelet március 15-ei dátummal listázza�

68 Ellen White A�T� Jones-nak, 39. Letter 1894� június 7�, Manuscript 
Releases, 6� kötet, 199-200� o�

69 Ellen G� White S�N� Haskellnek: 27. Letter, 1894� jún 1�, 1888 
Materials, 1254-1255� o�

70 Ellen G� White – I�H� Evans & Battle Creek, 23c. Letter, 1894� 
július 20�, „Special Testimonies – Relating to Various Matters in Battle 
Creek”, Ellen G� White Pamphlet no. 84, 1-5� o� Ellen White kerékpárral 
kapcsolatos útmutatásait néha félreértelmezték� Amikor ezt a levelet írta, 
a kerékpárok akár 150 dollárba is kerültek, ami akkoriban nagy összeg-
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nek számított�� Ennek ellenére sok adventista vett kerékpárt, mert „a 
divat hamarosan elárasztotta Battle Creek-et� A kerékpárosok versenyeket, 
karneválokat és felvonulásokat szerveztek� 1894 májusának egyik estéjén 
mintegy 250 kerékpáros vonult fel a főiskola kampuszától a városon és kül-
városán keresztül, kerekeiket japán zászlókkal és lámpásokkal díszítették”� 
(Emmett K� Vande Vere, The Wisdom Seekers, 64� o�) És mindezt úgy, hogy 
Jézus Bizonyságtételén keresztül folyamatosan hangzottak az önmegtagadó 
adakozásról szóló felhívások, hogy támogassák a nehézségekkel küzdő 
világmissziós munkát� Ebben az összefüggésben írta Ellen White levelét 
Battle Creek-nek, az Anna Rice-epizód után, amely hamis vádakat emelt 
a Szentlélek valódi megnyilvánulásai ellen, olyan megnyilvánulások ellen, 
amelyek önfeláldozó adakozást eredményeztek�
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A mennyből küldött világosság elutasítása hozta el az egyház szá-
mára a legnagyobb sötétséget, ezt követte, hogy a Szentlélek munkáját 
fanatizmusnak tulajdonították� Archibald R� Henry és Harmon Lindsay 
élen jártak mindazok között, akik valamilyen szerepet játszottak e helyzet 
kialakulásában már a Minneapolisi Konferencia óta� A�R� Henry 1882-ben 
csatlakozott az adventista egyházhoz, és nem sokkal ezután meghívták, 
hogy segítsen a pénzügyi adminisztrációban, mint pénztárnok a Battle 
Creek-i adventista kiadóban� Feladatai hamarosan megsokasodtak, mivel 
a következő években a Generál Konferencia pénztárnoki, elnöki, alelnöki, 
könyvvizsgálói és pénztárnoki pozícióját töltötte be, valamint a Generál 
Konferencia Végrehajtó Bizottságának is tagja volt� Ugyanakkor egyidőben 
„az Egyesült Államok középső és nyugati részének szinte minden adventista 
orvosi és oktatási    intézményében a vezetőtanács tagja is volt�”1

Harmon Lindsay szintén pénzügyi adminisztrátor volt, és nagyon 
hasonló beosztásban szolgált A�R� Henryvel együtt a Generál Konferen-
cián és sok más adventista intézményben az 1880-as évektől az 1890-es 
évek végéig�2 Bár sem Lindsay, sem Henry nem voltak lelkipásztorok vagy 
teológusok, befolyásuk, akár jó, akár rossz irányban általánosan óriási 
hatással volt az egyházra a Minneapolisi Konferenciát követően, mivel sok 
pozíciót töltöttek be� Befolyásuk éreztette hatását a pénzügyi területen, a 
menedzsmentben, az oktatásban, a szerkesztői munkában, a könyvárus 
területen, az orvosi munkában, az evangelizációban, általánosan a szervezés 
területén, valamint azon teológiai kérdések területén, amelyekkel az egyház 
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szembesült azokban az években, amikor tisztségüket betöltötték� Még 
inkább súlyosbította a helyzetet az a tény, hogy mindketten kételkedtek 
Ellen White bizonyságtételeiben és prófétai elhívásában, miközben szinte 
folyamatosan aláásták a minneapolisi üzenetet, valamint hírnökeit A�T� 
Jones-t és E�J� Waggonert�

Az 1891-es Generál Konferencia ülésén A�R� Henryt kinevezték a 
Generál Konferencia huszonegy tagból álló Végrehajtó Bizottságába, amely 
az egész világon irányította a munkát� Ellen White évek óta figyelmeztetett 
egy olyan „konföderáció” létrehozásáról, amely rossz irányba tereli az egy-
házat, és az 1891-es ülésen a leghatározottabb figyelmeztetését mondta el�3 
Kevesebb mint tíz nappal a Generál Konferencia lezárása után a Külmissziós 
Tanács megszavazta, hogy Ellen White-ot Ausztráliába küldik, munkásaival 
és W�C� White-tal együtt�4

Utoljára, mielőtt Ellen White elhagyta volna Battle Creek-et és Auszt-
ráliába indult volna, a Generál Konferencia elnökére, O�A� Olsenre bízta 
azokat a bizonyságtételeket, amelyek felfedték a mű központjában „létező 
rosszat”� 1894 novemberében Ellen White emlékeztette Olsent, hogy te-
kintéllyel kérte őt, „hűségesen végezze el a bizonyságtételek felolvasásának 
feladatát az érintetteknek”� Olsen azonban „nem követte az utasításokat, és 
az elítélendő aspektusok tovább nőttek” a bizottságok ülésein és az egyházi 
tanácsokon: „Te nem olvastad el az érintetteknek a bizonyságtételeket és 
nem mutattál rá határozottan a hibáikra� Itt vallottál kudarcot a kötelességed 
teljesítésében a Generál Konferencia elnökeként� Isten megmutatta nekem 
a tanácsüléseket, ahol olyan makacs és keményszívű emberek kijelentéseit 
és döntéseit hallgattam, akik nem álltak Isten Lelke irányító befolyása alatt� 
Tudtad, hogy ezek a döntések nincsenek összhangban Isten parancsával, és 
mégsem tiltakoztál ellenük, így azt a látszatot keltetted, hogy a megszületett 
döntések a te jóváhagyásodat viselik� Így, a dolgok olyan emberek akarata 
és késztetései szerint valósultak és valósulnak meg, akik ellenállnak Isten 
akaratának, és olyan helyzetet teremtenek, amelyet Isten nem tud elfogadni 
vagy jóváhagyni�

Azt gondoltad, hogy az általános elvekről szóló beszédeiddel megol-
dod ezeket a problémákat, és azt remélted, hogy ez lesz a legjobb módszer 
a rossz kijavítására� De fel kellett volna szólalnod a bizottsági és a testületi 
üléseken� Nem kellett volna engedni a rossz elvek alkalmazását a helytelen 
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gyakorlatban, mert te nem akartál vitatkozni, vagy olyan erőtlenül tilta-
koztál, hogy azok, akik saját rossz útjaikat követték, azt hitték, hogy az ő 
oldalukon állsz� A hallgatásod általi jóváhagyás megerősítette a kezüket a 
rossz munkájában�”5

Sőt, a következő év közeledtével fokozódni látszott az Ellen White-ra 
nehezedő aggodalom a Battle Creek-i helyzet, valamint a munka élén állók 
miatt� 1895-ben ismét levelet küldött O�A� Olsennek, amelyben továbbra 
is aggodalmának adott hangot az irány miatt, amerre a Generál Konfe-
rencia haladt: „Egy háló lett vetve, hogy a konferenciát is bevonják – egy 
olyan háló, amelyről az emberek nem tudnak, és amelynek létezését csak 
kevesen sejtik� A helyzet, amelyben a dolgok vannak, megkötik a kezedet 
és megakadályozza a munkát� Hamarosan el fogtok jutni a válságig� Isten 
nem mutatta meg a dolgok teljes állását, de egy dolgot biztosan tudok: 
a pénzkezelés nagyrészt rossz elvek szerint történt� Amíg azt feltételezzük, 
hogy minden csupa jólét, addig a veszély fennáll�

Kapcsolatokat teremtettél olyan emberekkel, akiknek nincs élő kap-
csolatuk Istennel� Félsz gyakorolni az ítélőképességedet, nehogy a dolgok 
robbanását okozza� Ezért vagyok ennyire szomorú� Írtam neked néhány 
problémáról, amit addig nem mertem elküldeni, amíg nem lesznek szilárd 
és határozott jellemű emberek, akik igazi társakként melletted állnak és 
támogatnak� A két ember, akivel különösen társultál [A�R� Henry és H� 
Lindsay], jelenlegi lelkiállapotukban semmiképpen sem kellene részt ven-
niük Isten munkájának megtervezésében és végrehajtásában annak bármely 
területén� Ha úgy látnák magukat, ahogy Isten látja őket, és a Sziklára 
esnének és összetörnének, akkor egyértelmű változás történne bennük� Ez-
után bűnvallomásokat tennének, hogy megszabadítsák a lelküket minden 
romboló befolyástól�

Ezek az emberek azt mondják szívükben: «Halogatja még az én uram 
a hazajövetelt», és ezt a gondolatot nemcsak tettekkel, hanem szavakkal 
is kifejezik�”6 De nemcsak az, hogy az emberek úgy éltek, mintha az Úr 
visszatérése késne, hanem ráadásul elnyomták testvéreiket is� Ellen White 
foglalkozott ezzel a témával Olsennek írt levelében, nevezetesen annak 
módjáról, ahogyan a minneapolisi üzenettel és a két hírnökkel, Jones-szal és 
Waggonerrel bántak, és ahogyan még mindig bánnak: „Egyesek gyűlöletet 
táplálnak azokkal az emberekkel szemben, akiket Isten elhívott egy külön-
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leges üzenetet hirdetni a világnak� Minneapolisban kezdték el ezt a sátáni 
munkát� Ezt követően, amikor látták és érezték a Szentlélek bizonyítékait, 
amelyek bizonyságot tettek arról, hogy az üzenet Istentől származik, még 
jobban meggyűlölték őket�” Ezek az ellenkezők „buzgón nyilatkozatokat 
tettek a lelkesedés és a fanatizmus ellen”� Még azt a hitet is fanatizmusnak 
nevezték, „amely hívja Istent, hogy enyhítse az emberi szenvedést, azt a hitet, 
amelynek gyakorlását Isten parancsolta népének”� És hogyan viszonyultak a 
Szentlélek megnyilvánulásai által hozott hangos kiáltás üzenetéhez?

„Melyik az az üzenet, amelyet most hirdetni kell? A harmadik angyal 
üzenetét kell hirdetni� De egyesek, akik azt állították, hogy hisznek a je-
lenvaló igazságban, megvetették azt a világosságot, amelynek dicsősége be 
kellett, hogy töltse az egész világot� Vigyázzatok, merre léptek� Vegyétek 
le a cipőtöket, mert szent földön álltok� Vigyázzatok, hogyan engeditek 
megnyilvánulni Sátán vonásait, és hogyan fejezitek ki megvetéseteket a 
Szentlélek megnyilvánulásai ellen� Tudok egyesekről, akik már tényleg túl 
messzire mentek ahhoz, hogy visszaforduljanak és megbánják bűneiket [���]

És mégis sokan hallgatták a Lélek bizonyítékaként hirdetett igazságot, 
de nemcsak hogy nem voltak hajlandóak elfogadni az üzenetet, hanem 
gyűlölték is a világosságot� Ezek az emberek olyan eszközök, akik a lelkek 
rombolásához vezetnek� A menny által küldött világosság és az emberek 
közé álltak�”7

Ellen White, folytatva Olsennek írt levelét, Ákán történetére emlékez-
tette, amikor egy ember bűnének pusztító következményei érték Izrael egész 
népét� Kijelentette: „Amikor jóváhagyod vagy gyakorlatba ülteted olyan em-
berek döntéseit, akik, mint tudod, nincsenek összhangban az igazsággal és 
az igazságossággal, akkor gyengíted saját hitedet és az Istennel való közösség 
örömét� Úgy tűnik, hallod azt a Hangot, amely Józsuénak szólt: «Kelj fel! 
Miért is borulsz arcra? Vétkezett Izrael és általhágták szövetségemet is [���] 
Közöttetek van egy pusztulásra szánt dolog�» (KJV)” A párhuzam evidens� 
Azzal, hogy Olsen kulcsfontosságú pozícióban tartotta azokat, akik nyíltan 
szembehelyezkedtek a hírnökökkel és Isten üzenetével és azzal, hogy nem 
továbbította nekik a mennyből küldött ihletett tanácsokat, ezáltal eltűrte 
Ákán bűnét a táborban� Vajon ennek más lesz a következménye?

Közvetlenül ezen megjegyzések után Ellen White elmondta az egyik 
leghíresebb kijelentését a minneapolisi üzenettel kapcsolatban, megha-
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tározva jelentését és tartalmát, kontrasztban azzal, ahogyan fogadták azt: 
„Az Úr nagy kegyelmében igen értékes üzenetet közölt Waggoner és Jones 
testvérek által� Ennek az üzenetnek világosabban kellett a világ elé tárnia a 
felemelt Üdvözítőt, az egész világ bűneiért hozott áldozatot� Az üzenet a 
Kezesbe vetett hit általi megigazulást mutatta be; hívta az embereket arra, 
hogy fogadják el Krisztus igazságát, amely az Isten összes parancsolata iránti 
engedelmességben nyilvánul meg� Sokan szem elől veszítették Jézust� Nekik 
arra volt szükségük, hogy isteni személyére, az Ő érdemeire és az emberi 
család iránti változhatatlan szeretetére irányítsák tekintetüket� Minden 
hatalom az Ő kezébe adatott, hogy gazdag ajándékokat adjon az embe-
reknek, hogy saját igazságának felbecsülhetetlen ajándékában részesítse a 
magatehetetlen embert� Ezt az üzenetet parancsolta nekünk Isten, hogy 
hirdessük a világnak� Ez a harmadik angyal üzenete, amelyet hangos szóval 
kell hirdetnünk, [a hangos kiáltás] és amelyet Isten Lelkének nagymértékű 
kiáradása fog kísérni [a késői eső]�”8

Ellen White nem is beszélhetett volna érthetőbben! A „igen értékes 
üzenet” épp a hangos kiáltás üzenete volt, amelyet a késői esőnek kellett 
kísérnie� Ellen White ennek ellenére az Olsennek írt hosszú levelének 
folytatásában – amely Amerika egyházvezetőihez szólt - egyértelműen 
kijelentette, hogy még 1895-ben is megvetéssel kezelték a késői eső hangos 
kiáltásának üzenetét: „Szólni fogok, hogy figyelmeztessem azokat, akik 
évek óta elutasították a világosságot és dédelgették az ellenkezés lelküle-
tét� Meddig fogjátok gyűlölni és megvetni Isten igazságának hírnökeit? 
Isten átadta nekik ezt az üzenetét� Isten szavát hordozzák� Van megváltás 
számotokra, de csak Jézus Krisztus érdemei által� A Szentlélek kegyelme 
újra és újra fel lett ajánlva nektek� Felülről bőséges világosság és erő áradt 
ki köztetek� Bizonyítékok adattak, hogy mindenki felismerhesse azokat, 
akiket az Úr szolgáinak ismert el� De vannak olyanok is, akik megvetették 
ezeket az embereket és az általuk hordozott üzenetet� Nevetségessé tették; 
fanatikusoknak, szélsőségeseknek, túlzott lelkesedőknek csúfolva őket� 
Prófétálok nektek: ha azonnal nem alázzátok meg szíveteket Isten előtt és 
ha nem valljátok meg sok bűnötöket, akkor látni fogjátok, amikor már késő 
lesz, hogy Isten ellen harcoltatok� A Szentlélek meggyőző befolyása által, 
amely már nem a reformért és a megbocsátásért lesz, látni fogjátok, hogy 
ezek az emberek, akik ellen szóltatok, jelként voltak a világban, mint Isten 
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tanúi� Akkor az egész világot adnátok, ha megválthatnátok még a múltat, 
ha Isten Lelkétől indíttatva igazak és buzgók lehetnétek, hogy felemeljétek 
hangotokat ünnepélyes figyelmeztetésül a világnak, és ha olyanok lehetné-
tek, mint ők, elvekben állhatatosak, mint a szikla� Az Úr ismeri, hogyan 
fordítjátok a dolgokat a fejük tetejére� Csak még egy kicsit haladjatok így 
tovább, amerre a mennyből jövő világosság elutasításában eddig mentetek, 
és el fogtok veszni [���]

Ha elutasítjátok a Krisztus által megbízott hírnököket, akkor magát 
Krisztust utasítjátok el� Ha elhanyagoljátok ezt a nagy üdvösséget, ame-
lyet évek óta elétek tettek, ha megvetitek a Krisztus vére és a Szentlélek 
megtisztító hatalma általi megigazulásnak ezt a csodálatos ajándékát, akkor 
nincs többé bűnökért való áldozat, hanem az ítéletnek rettenetes várása és 
a tűznek lángja�”9 

Minneapolis után legalább egy fő téma emelkedik ki Ellen White 
leveleiben, amelyeket azokhoz írt, akik továbbra is ellenezték a világosságot� 
Továbbra is a fanatizmusnak tulajdonították a Szentlélek valódi munkáját, 
aminek romboló következményei voltak�

Hat hónappal később, 1896 elején, „a munkában felelős pozíciót 
betöltő testvéreknek” címzett levelében Ellen White ismét figyelmeztető 
szavakat írt azoknak, akik „megvetik a Szentlélek megnyilvánulásait”� 
Emlékeztette őket arra, hogy „a Vigasztaló nem az ember által pontosan 
meghatározott módon nyilatkoztatja ki magát, hanem Isten rendje szerint, 
váratlan időpontban és olyan módon, amely megtiszteli Nevét�” Ezt szem 
előtt kellett tartani, mert Isten „ismételten kinyilatkoztatta magát Battle 
Creek-ben, a legkülönlegesebb módon”, kiárasztva rájuk Szentlelkét�

Ellen White az 1888 utáni jelentősebb kijelentései egyikében ismét 
felvetette a nagy adományok témáját, amely a Szentlélek megnyilvánulása 
utáni, Battle Creek-ben történt adományozásról szólt, és az azt hamarosan 
követő hitetlenségről szóló témát� Ez volt a legfigyelemreméltóbb epizód 
az 1893 végén történt Anna Rice ügy óta� Ez a kijelentés különleges ér-
deklődéssel bír egyes adventista történészek napjainkban megfogalmazott 
állításai miatt: „Isten Battle Creek-ben ismételten a legkülönlegesebb mó-
don nyilatkoztatta ki magát� Az ottani hívőknek gazdag mértékben adott 
Szentlelket� Néha ez váratlanul történt, és akkor a szívek és az elmék mély 
benyomás alá kerültek� Tapasztalható volt az önző célokról való lemondás, 
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és sok olyan dolog került a kincstárba, amelyekről meggyőződtetek, hogy 
Isten megtiltotta nektek� Ez az áldás sokakra kiterjedt, de miért nem foly-
tatódott ez az édes és szent munka a szívekben és az elmékben? Egyeseket 
irritált ez a kiáradás, és megmutatták saját természetes hajlamaikat� Azt 
mondták: «Csak túlbuzgóság volt; nem a Szentlélek volt, nem a mennyből 
származó késői eső kiáradása volt�» Voltak hitetlenséggel megtelt szívek, 
amelyek nem ittak a Lélekből, hanem keserűség volt a lelkükben�

Sok alkalommal munkálkodott a Szentlélek, de azok, akik Minnea-
polisban ellenálltak Isten Lelkének, egy esélyre vártak, hogy ugyanazon 
az úton járjanak, mert a lelkük is ugyanolyan volt� Ezt követően, amikor 
bizonyítékok bizonyítékokra jöttek, egyesek meggyőződtek, de akik nem 
hagyták magukat a Szentlélek munkája által meglágyítani és alávettetni, 
azok saját értelmezésük szerint ítélték meg Isten kegyelmének minden egyes 
megnyilvánulását, és sokat veszítettek� Szívükben, lelkükben és szavaikban 
is kijelentették, hogy a Szentlélek megnyilvánulása fanatizmus és képzelet� 
Kemények maradtak, mint a szikla, miközben az irgalom hullámai áradtak 
rajtuk és körülöttük, de ők a megkeményedett és gonosz szívükkel, amely 
ellenállt a Szentlélek munkájának, elutasították azokat� Ha elfogadták vol-
na, üdvösségük elnyeréséhez bölcsességet adott volna nekik� Szentebbé tette 
volna őket, felkészülve arra, hogy megszentelt képességekkel teljesítsék Isten 
munkáját� De az egész menny tanúja volt annak a szégyenletes módnak, 
ahogyan a Szentlélek által képviselt Jézus Krisztussal bántak� Ha Krisztus 
előttük lett volna, ugyanúgy bántak volna Vele, mint ahogy a zsidók annak 
idején� Mi indította a Battle Creek-i embereket, amikor megalázták szí-
vüket Isten előtt és elutasították bálványaikat? Krisztus napjaiban, amikor 
kihirdette küldetését, mindenki tanúja volt és csodálkozott azokon a kegyes 
szavakon, amelyek elhagyták ajkait� De a Sátán által suttogott hitetlenség 
munkálkodni kezdett, és azt mondták: «Avagy nem a József fia-é ez?»”10

Függetlenül Jones és Prescott hibáitól, melyek az Anna Rice-epizóddal 
kapcsolatosak, Ellen White nem fogadta el kifogásukat azoknak, akik azt 
állították, hogy a Szentlélek megnyilvánulásai teljes mértékben a fanatiz-
mus eredménye volt� Mindazonáltal napjainkban, 125 év után, még akkor 
is, amikor az 1888-as évet „ünnepeljük”, ugyanazon érzések visszhangja 
hallatszik: „Csak túlbuzgóság volt; nem a Szentlélek, nem a mennyből 
származó késői eső kiáradása volt�”11*
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Ellen White hasonló gondolatokat írt Harmon Lindsay-nak is, 
aki 1896-ban, miközben O�A� Olsen szárnyai alatt dolgozott, harcolt 
a minneapolisi üzenet ellen� Ellen White a menny szavait intézte hozzá: 
„[Harmon Lindsay] most nem látja a Szentlélek világosságát, amit kiol-
tott a lelkében� Ugyanolyan vak maradt, mint a zsidók, akik becsukták a 
szemüket, hogy ne lássanak, és bezárták a szívüket, hogy ne érezzenek� A 
Lélek megnyilvánulásait fanatizmusnak nevezte� Múló ajkai olyan érzéseket 
fejeztek ki, amelyek megmutatták a hatalomnak az erejét, amely a lelkében 
munkálkodott� Felfogása annyira eltorzult, hogy a világosságot sötétségnek, 
a sötétséget pedig világosságnak nevezi�”12

Egy hónappal később Ellen White levelet írt S�N� Haskellnek, 
amelyben kijelentette, hogy „az egyháznak meg kell térnie”, és „az egyház 
képviselőinek alázatos szívvel buzgón kell könyörögniük, hogy felülről ránk 
áradjon a Szentlélek”� 

Ugyanakkor imádkozniuk kellett, „hogy legyen tisztánlátásuk, hogy 
megértsék, hogy ez Istentől van”� Mert – fedte meg őket Ellen White - 
„egyesek hívatlan vendégként kezelték a Szentlelket elutasítva gazdag 
ajándékának elfogadását, nem ismerték el Őt, hátat fordítottak Neki és 
fanatizmusnak ítélték�”13

Izráel bálványimádásáról és az aranyborjú történetéről szóló, néhány 
nappal korábban írt cikkében Ellen White arra kérte az Amerikában lévő 
mű központjában dolgozókat, hogy „elemezzék az elmúlt évek tapasztala-
tát”, és lássák meg, illenek-e rá ezek a szavak: Jól vagyon jó szolgám� „Nem 
féltetek a Szentlélektől?” – kérdezte Ellen White� „Időről időre éreztette 
elsöprő befolyását a Battle Creek-i iskolában és más iskolákban� Felismer-
tétek Őt?” Majd egyik, kissé szónoki nyilatkozatában kijelentette: „Ha ily 
módon korlátoztátok és elutasítottátok Isten Szentlelkét, arra kérlek, hogy 
a lehető leggyorsabban térjetek meg�”

Ellen White ismerte „ezt a mennyei Vendéget”, és tudta, hogy „a 
Szentlélek neveli az ifjúságot”� De egyesek „szíve olyan hideg és sötét volt 
[���], hogy Isten világossága vissza lett vonva”� Nem csoda, hogy Ellen 
White „lelkében felháborodott, mert intézményeinkben oly kevés tiszte-
lettel illették az élő Istent [���] Isten Lelke nincs elismerve és tisztelve� Az 
emberek ítélkeztek Felette, tetteit fanatizmusnak, lelkesedésnek, eltúlzott 
buzgóságnak ítélték�”14
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11* George Knight több mint huszonöt éve hangoztatja ezt a vádat, 
azt állítva, hogy az 1892–1893-as újjáéledési mozgalom fanatikus túlfűtött-
ségen alapult, ami annak az eredménye volt, hogy Jones és Prescott rosszul 
értelmezte Ellen White november 22-ei kijelentését, mivelhogy Anna 
Rice-ot prófétának fogadták el: „Inkább Jones és Prescott, mintsem Ellen 
White voltak azok, akik eltúlzott méretekre vitték az 1893-as túlfűtöttséget, 
saját világosságukban értelmezve Ellen White 1892� novemberi kijelentését 
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a fenevad képének felemelkedéséről, 1892 nyarán [���] Szembesülsz azzal 
a kemény igazsággal, hogy Jones az, aki mindig túl könnyen lelkesedett, 
nem volt megbízható vezető 1893-ban� Bár volt egy időszerű, Krisztus-köz-
pontú üzenete, ő elfogadta Anna Rice látomásait is, és az 1893-as Generál 
Konferencia ülésén bemutatta volna a bizonyságtételeit, hogy népszerűsítse 
az újjáéledést, a hangos kiáltásról szóló üzenetében, ha Olsen nem tiltotta 
volna, hogy megtegye ezt [���] Soha nem szabad megfeledkeznünk arról, 
hogy a szélsőségesség Jones örökös problémája volt [���] A Rice-i katasztrófa 
nyomán Ellen White felszólította az adventizmust, hogy ne a túlbuzgóságra 
összpontosítson, hanem az üdvösség evangéliumára, ahogy az megtalálható 
a Bibliában�” (From 1888 to Apostasy, 100–101� o�, hozzáadott kiemelések)

„Ez a következtetés visszavezet minket Ellen White 1892� novemberi 
kijelentéséhez, mely szerint 1888-ban elkezdődött a hangos kiáltás� Mivel 
ez az idézet az 1893-as összejöveteleken a késői eső túlfűtöttségének gyújtó-
pontjaként szolgált, figyelmes elemzést érdemel [���] A második szempont, 
[…] a november 22-ei «híres kijelentést» nem Ellen White tette «híressé», 
hanem Jones, Prescott és a mai követőik a hangos kiáltásról szóló kijelentés 
értelmezésével kapcsolatban [���] Az a határozott benyomás marad benned, 
hogy a «híres kijelentés» rendkívül eltúlozva lett azon időszak hevülete 
közepette�” (Angry Saints, 126-127� o�, hozzáadott kiemelések)

„Sajnos a túláradó Jones nem értette ezt a kijelentést, összekeverte a 
hangos kiáltást (az üzenetet) a késői esővel (az üzenet továbbadásának ké-
pességével), és eszkatológiai izgalmat keltett a Generál Konferencia 1893-as 
ülésén� Jones izgatottságának részben az volt az oka, hogy ő már elfogadta 
Anna Rice-ot második adventista prófétának, következésképpen a mun-
káját is a Szentlélek kiáradásának jeleként� Sajnos Anna hamis prófétának 
bizonyult, de ez nem látszott, csak akkor, amikor a témával kapcsolatban 
Jones és Prescott 1893-ban és 1894-ben felkavarták az adventizmust� Jones 
a rá jellemző lelkesedésében nemcsak a Anna Rice-szal kapcsolatos problé-
mákat nem tudta felismerni, hanem a hangos kiáltás és a késői eső közötti 
különbséget sem, amely nem volt ugyanolyan kifinomult, mint az előző�” 
(A Search for Identity, 109� o�)

„Azzal az értelmezéssel ellentétben [hogy az 1893-as év mennyei aján-
dékának - a késői esőnek - visszavonását jelentette], a tények azt mutatják, 
hogy Jones és Prescott már az 1893-as összejövetelek kezdete előtt „be lettek 
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csapva” [���] Ismét hangsúlyoznunk kell, hogy az 1893-as összejövetelek 
idején sem Jones, sem Prescott nem voltak teljesen megbízható útmutatók 
a Szentlélekkel kapcsolatos kérdésekben� Bár nem ismerjük a második eljö-
vetel késedelmének minden okát, úgy tűnik, hogy A�T� Jones 1893-as késői 
esőre vonatkozó értelmezésének elutasítása nem szerepelt közöttük�” (A 
User-Friendly Guide to the 1888 Message, 128� o�, kiemelések az eredetiben)

12 Ellen G� White H� Lindsaynek: 63. Levél, 1896� április 20�, 1888 
Materials, 1505� o�

13 Ellen G� White S�N� Haskellnek: 38. Levél, 1896� május 30�, 1888 
Materials, 1540� o�

14 Ellen G� White, „Experience of the Golden Calf an Example for 
God’s People Today”, Manuscript 16, 1896� május 10�, Manuscript Releases, 
vol� 19�, 113-114� o�, hozzáadott kiemelések
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1896 májusában Ellen White ismét egy hosszú levelet küldött O�A� 
Olsennek� Mennyből küldött feddéseket és tanácsokat írt ki, hogy továbbra 
is megengedi azoknak az embereknek, mint Harmon Lindsey és A�R� Hen-
ry – akik nyíltan lázadtak a minneapolisi üzenet ellen –, hogy megbízható 
tanácsadói legyenek� Ismét figyelmeztette őt arra, hogy megengedni az 
ilyen férfiaknak, hogy a mű központjában dolgozzanak, hasonló az Ákán 
bűnéhez, és ennek ugyanazok a következményei lesznek Battle Creek-ben, 
mint Izraelben, amikor Ai városa ellen indultak� Ellen White arra is utalt, 
hogy Olsen átvette Áron szerepét, aki engedett a lázadó Izraelnek, és meg-
öntötte az aranyborjút� Olsent is arra késztették, hogy „úgy lássa a dolgokat, 
mint ezek az emberek, akik ellenálltak a Szentléleknek”� Ezek a lelkileg 
vak emberek „kirekesztették tanácsaikból a Szentlelket, és így a Generál 
Konferencia ereje és neve alatt olyan szabályokat találtak ki, amelyekkel arra 
kényszerítették az embereket, hogy az ő elképzeléseik által hagyják magukat 
vezetni és nem a Szentlélek által”� Utána Ellen White rögtön a probléma 
lényegére tapintott, és az ilyen cselekedet mibenlétéről beszélt: Sátán el 
akarta fojtani a hangos kiáltást és késleltetni a második eljövetelt:

„Népünknek hirdetnie kell a harmadik angyal üzenetét, amely hangos 
kiáltássá növi ki magát� Az Úrnak meghatározott ideje van, amikor elindítja 
a munkát� De mikor lesz ez az idő? Amikor az utolsó napokra szóló igazság 
hirdettetik bizonyságul minden nemzet számára, akkor jön el a vég� Ha 
Sátán ereje behatolhat Isten templomába, hogy tetszése szerint manipulálja 
a dolgokat, akkor a felkészülés ideje meghosszabbodik� Ha Sátán hatalma 
behatolhat Isten templomába, és kedve szerint irányíthatja a dolgokat, akkor a 
felkészülés ideje meg fog hosszabbodni� Ez a titka azoknak a cselekedeteknek, 
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amelyek által ellenálltak azokkal a férfiakkal, akiket Isten az áldás üzenetével 
küldött az Ő népéhez� Ezeket az embereket gyűlölték, az üzenetüket meg-
vetették, épp ahogy Jézust is gyűlölték és megvetették első eljövetelekor� A 
felelős beosztásban lévő férfiak pontosan azokat a tulajdonságokat nyilvání-
tották ki, amelyeket Sátán kimutatott saját magában�”1

Itt megtaláljuk Sátán cselekedeteinek okát� Nem csak a személyes bű-
nöket tartalmazta� Ha a vezető pozícióban lévő férfiak rossz irányba terelik 
a munkát, akkor a többiek követni fogják őket, a betegség tovább terjed, és 
végső soron Krisztus eljövetele eltolódik�2*

Három hónappal később Ellen White nagyon őszinte volt A�O� Tait-
nak írt levelében aggodalmát fejezve ki Olsen iránt és döntéseinek az egyház 
egészére gyakorolt hatásai iránt  � Bár „nagyon sajnálta Olsen testvért”, Ellen 
White számára rejtély volt, hogy miért „nem járt el abban a világosságban”, 
amelyet a bizonyságtételek által küldött neki:

„Miközben Olsen egyik helyről a másik helyre utazott, olyan férfi 
kísérőket vett maga mellé, akiknek lelkületét és befolyását nem kellene 
helyeselni� Azok az emberek, akik beléjük vetik bizalmukat, rossz útra lesz-
nek vezetve� De figyelmen kívül hagyva azt a világosságot, amely évek óta 
előtte volt ezzel a problémával kapcsolatban, merészkedik tovább menni, 
pontosan ellentétesen az Úrtól kapott világossággal� Mindezek zavart okoz-
nak lelki ítélőképességén, és hűtlen őrévé teszik őt, ami a munka általános 
érdekét, tisztességét és egészséges előrehaladását illeti� Olyan úton jár, amely 
ártalmas a lelki ítélőképességének, arra késztetve más elméket, hogy torz 
megvilágításban lássák a dolgokat� Olsen tagadhatatlanul bizonyította, 
hogy nem értékeli a bizonyságtételeket, amelyeket az Úr jónak látott népé-
nek küldeni, mint tiszteletre méltó bizonyságtételeket, amelyek kellő súllyal 
bírnak ahhoz, hogy befolyásolják magatartását�

Ez leírhatatlan módon fáj nekem� Kétségtelen, hogy Olsen ugyanúgy 
cselekedett, mint Áron, ami ezeket az embereket illeti, akik a Minneapolisi 
Konferencia óta folyamatosan ellenálltak Isten munkájának� Nem tértek 
meg a világosság és a bizonyítékok iránti ellenállásuk bűnéből� Sok idővel 
ezelőtt írtam A�R� Henrynek, de egyetlen szóval sem válaszolt� Nemrég 
írtam Harmon Lindsay-nek és a feleségének, de gondolom, nem fog elég 
figyelmet fordítani arra, hogy válaszoljon is�

A világosság szerint, amelyet Isten jónak látott nekem adni, amíg az 
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egyházon belüli munkamezőnek nem lesz egészségesebb a szívverése, minél 
kevesebb hosszú utat tesz meg Olsen testvér a kiválasztott asszisztenseivel 
együtt - A�R� Henryvel és Harmon Lindsayvel - annál jobb lesz az Isten 
ügye számára� A távoli munkamezők a látogatásuk nélkül is rendben lesz-
nek� A mű központjának betegsége megmérgezi a vért, és így a betegség 
átterjed az általuk meglátogatott munkamezőkre� Mégis egyesek figyelmen 
kívül hagyva az otthoni dolgok beteges állapotát, nagy felelőséget éreztek, 
hogy szülői szárnyuk alá gyűjtsenek minden hívőt�”3*

Sajnos a legértékesebb üzenet iránti közömbösség és elutasítás fertőző 
betegsége, a Battle Creek-i munka szívéből indulva terjedt az egyháznak 
szinte minden területére szerte a világon� Uriah Smith-nek, a Review and 
Herald magazin szerkesztőjének befolyása volt az egyik út, amelyen az 
ellenállás már 1888 óta terjedt� Mindaz a jó, amit Smith az elmúlt években 
megtett, és az üzenettel, sőt Ellen White bizonyságtételeivel szembeni 
ellentéte még rombolóbbá tette befolyását� 1896 júniusában Ellen White 
késztetve lett, hogy írjon Smith-nek, összefoglalva a Galata törvény körüli 
vitát, amely 1888-ban a Jones és Waggonerrel szembeni ellenkezés nagy 
részéhez vezetett� Ellen White nemcsak hogy teljes mértékben támogatta 
Jones és Waggoner álláspontját a Galata 3:24 vezérlő mesterrel kapcsolat-
ban, hanem 1896-ban, visszatekintve a Minneapolisi Konferencia nagy 
lehetőségeire, minden kétséget kizáróan azt állította, hogy a népünk nagy-
mértékben elűzte a hangos kiáltást és a késői esőt:

„«Ekként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünkké lett, hogy hitből 
igazuljunk meg» [Gal 3:24] Ebben az igében a Szentlélek az apostol által 
főleg az erkölcsi törvényről beszélt� A törvény felfedi bűneinket, érezteti 
velünk, hogy szükségünk van Krisztusra, és meneküljünk Hozzá, hogy 
bocsánatot és békét találjunk, Isten iránti megtérés által, és a mi Urunk 
Jézus Krisztusba vetett hit által�

Az üzenettel szemben - amelyet az Úr Minneapolisba küldött Jones és 
Waggoner testvérek által - megnyilvánult ellenállás alapja nagyrészt abból 
áll, hogy nem akarják feladni előre kialakított véleményüket és elfogadni ezt 
az igazságot. Ezen ellenállás felkeltésével Sátánnak sikerült nagymértékben 
elzárni népünktől a Szentlélek különleges erejét, amelyet Isten szeretett 
volna átadni nekik� Az ellenség megakadályozta őket abban, hogy elérjék 
azt a hatékonyságot, amely az övék lehetett volna az igazság világnak szóló 
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hirdetésében [a késői eső], ahogy azt az apostolok hirdették pünkösd napja 
után� A világosság, amelynek a dicsőségével meg kell világosítani az egész 
földet [a hangos kiáltás], ellenállásba ütközött, és saját testvéreink cseleke-
detei által nagyrészt távol lett tartva a világtól�”4*

1896-ban minden kétséget kizáróan Ellen White habozás nélkül kije-
lentette, hogy saját hittestvéreink vádaskodásai akadályozták meg és végül 
száműzték az 1888-ban kezdődő késői esőt és a hangos kiáltást� Következés-
képpen kétségtelen, hogy a késői esőről való lemondás késleltette Krisztus 
második eljövetelét� De nem csak egyedül Ellen White volt az, aki felismerte 
Sátánnak a legértékesebb üzenet elleni szüntelen és sikeres támadásának 
szomorú eredményeit� Majdnem három hónappal később O�A� Olsen 
W�W� Prescottnak írt levelében összefoglalta gondolatait a Battle Creek-et 
és intézményeit sújtó sötétségről� Olsen szerint 1892 „sok szempontból 
figyelemre méltó év volt”� Abban az évben a hit általi megigazulás iránti 
ellenállás nagy része „eltűnt, népünk és a pásztoraink általában elfogadták 
ezt az igazságot� Eszébe jutott az a csodálatos tapasztalat, amelyet „abban az 
évben a Michigan állambeli Lansing-i táborban szerzett� Utána, 1893 elején 
a Generál Konferencia következett, amely egy figyelemre méltó összejövetel 
volt� Abban az időben mondták először, hogy a késői eső elkezdődött, és 
hogy az üzenetet hangos kiáltással hirdették�”

A folytatásban Olsen leírta azt, hogy „pénzügyi szempontból” az 
1892-es és az 1893-as év volt „a legkedvezőbb”, és megteremtett „minden 
bőséget, ami a mű előmozdításához szükséges volt”� Olsen ezután így emlé-
kezett vissza: az 1893-as év végén „a helyzetet nézve úgy gondoltam, hogy 
attól a pillanattól kezdve a dolgok a másik irányba haladtak� Egyre jobban 
ereszkedett a sötétség a Battle Creek-i gyülekezetre, és az egyes személyek 
által kifejezett célzások és kétségek nagymértékben elterjedtek népünk között 
különböző helyeken� Egyes helyeken a pénzbeli hozzájárulások folyamato-
san csökkenni kezdtek�” Olsen a pénzalapok csökkenését nem az „ország 
pénzügyi helyzetének”, hanem az egyházban létező „lelki hanyatlásnak” 
tulajdonította�5 Sajnos Olsennek még mindig el kellett fogadnia, hogy saját 
tettei szerepet játszottak a lelki hanyatlásban�

1896 novemberében válaszul Ellen White komoly feddésére és ma-
gyarázatára, hogy Sátán milyen taktikát alkalmaz Krisztus visszajövetelének 
késleltetéséhez, O�A� Olsen Ellen White leveleiből és tollából származó 
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üzeneteiből válogatott, amelyek közvetlenül a Szentlélek kiáradásának 
helytelen fogadásáról szóltak a Minneapolisi Konferencia kezdete óta� 
Olsen új írásában lévő összes bizonyságtétel bizonyos mértékig arról szólt, 
hogy milyen eredménye volt a Szentlélek megnyilvánulását fanatizmusnak 
tulajdonítani�6

A Special Testimony to Battle Creek Church című könyv bevezető kom-
mentárjaiban Olsen leírta, hogy könyve „a Battle Creek-i gyülekezet és az 
ottani intézmények számára a legnagyobb jelentőségű dolgokat” tartalmaz-
za� Bár az „ünnepélyes és nagyon fontos figyelmeztető és oktató üzeneteket” 
a múltban kapták, Olsen elismerte, hogy „ezeknek az üzeneteknek nem 
szenteltek kellő figyelmet, és az általuk követelt reform nem valósult meg”� 
Most az üzenetek újra eljutottak hozzájuk, és lehetőségük volt alaposan 
áttanulmányozni őket: „Isten hatalmas áldásokat tartogat népe számára, 
és csodálatos módon készen áll értünk dolgozni itt, Battle Creek-ben� A 
múltban az Úr sokszor harcolt népéért, és mi tanúi voltunk Isten Lelke bő-
séges kiáradásának� De ahelyett, hogy a lehető legjobban használtuk volna 
ki ezeket az áldásokat és kiváltságokat, az Istentől való eltávolodás lelkülete 
volt észlelhető, amely sötétséget és sok rossz munkát eredményezett�” Olsen 
arra buzdított mindenkit, hogy „szorgalmasan keresse az Urat, vallja be 
vétkeit, bánja meg a bűneit és forduljon Istenhez teljes szívéből”� Ha így 
tesznek, Olsen biztosította őket arról, hogy „Isten közel fog jönni”, és „látni 
fogják megváltásának dicsőséges erejét közöttük megnyilvánulni�”7

A bűnök megvallása, ahogyan Dániel tette

A�F� Ballenger, aki az 1880-as évek óta adventista lelkész volt, több 
éven át az egyház Vallásszabadsági Osztályán dolgozott� 1891-ben újbóli 
megtérési tapasztalaton ment keresztül, és 1897 és 1900 között fontos 
szerepe volt az újjáéledési összejöveteleken�8* Amikor 1897-ben Ballenger 
elolvasta a Special Testimony to Battle Creek Church című könyvet, szívét 
mélyen felzaklatta� 1897� szeptember 25-én Battle Creek tabernákulu-
mában elmondott prédikációjában Ballenger felhívta az ott összegyűlt 
több száz adventista figyelmét Ellen White bibliai felhívására, amely a 
bűnbánatról szólt, és amelyről ebben a könyvben olvasott� A 9� fejezetben 
található Dániel imájára hivatkozva Ballenger azt sugallta, hogy ez „az az 
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ima, amelyet mindenkinek el kellene mondania, aki gyászol, látva Battle 
Creek fájdalmas helyzetét”� A 9� fejezetben Dániel a saját és népe bűneiért 
imádkozott, elismerve a hetven évnyi büntetést is, amely a több százéves 
lázadás eredménye volt�9

Prédikációjának folytatásában Ballenger felhívta a hallgatóság figyel-
mét Ellen White-nak a Review magazinban megjelent néhány hónappal 
korábbi kijelentésére, amelyben azt tanácsolta az egyháznak, hogy „imád-
kozzon a lehető legkomolyabban azért, hogy most, a késői eső idején a 
kegyelem cseppjei hullhassanak” rájuk�10 Ballenger úgy érezte, hogy nincs 
ennél biztosabb dolog, de azt is érezte, „ugyanúgy igaz az is, hogy a Szent-
lélek nem fog kiáradni ott, ahol nincs őszinte megvallás és a bűnről való 
lemondás”� De, felidézve néhány korábbi tábori összejövetelt, Ballenger 
elmondta, milyen nagy áldások érkeztek, amikor „a pásztorok és a felelős 
beosztású férfiak megalázták szívüket az Úr előtt, és könyörögtek Előtte, 
hogy távolítsa el feddéseit az Ő őreitől”� Ballenger remélte, hogy látni fogja 
„az egész gyülekezetet egyként Isten előtt leborulva, keresve a Szentlélek-
kel való keresztséget”, azonban még mindig volt „bűn a táborban”� Az a 
bűn – mondta Ballenger a folytatásban az Ellen White bizonyságtételeiben 
olvasottak alapján – nem volt más, mint a minneapolisi üzenethez és a 
Szentlélek megnyilvánulásaihoz való hozzáállás abban az időben� 

„Mi elutasítottuk a hit általi megigazulás áldását, és 1893-ban, amikor 
az Úr el kezdte kiárasztani Szentlelkét azokra, akik hittel elfogadták Isten 
igazságát, azt a Lelket fanatizmusnak nyilvánították� Az áldott Vigasztaló 
akkori elutasítása pusztulást és halált hozott akkortól kezdve�

A lelkészek és a tábori összejövetelek dolgozói bizonyságot tettek arról, 
hogy részt vettek azon a Generál Konferencián, és örültek a Lélek meg-
nyilvánulásának, de amikor az egyház befolyásos vezetői figyelmeztették 
őket, és azt mondták nekik, hogy ez az egész «nem más, mint izgalom és 
fanatizmus», csodálkoztak, és nem tudták, mit higgyenek vagy mondjanak� 
Amikor visszatértek a munkaterületükre, és a testvérek, akik olvasták a Köz-
lönyt és hallották, mit tett az Úr a konferencián, eljöttek hozzájuk, hogy 
többet megtudjanak az értékes ajándékról, ezek a munkások figyelmez-
tették őket, hogy óvakodjanak a Szentléleknek ilyen megnyilvánulásától, 
mert nem más, mint fanatizmus, és a szegény testvérek így két egymásnak 
ellentmondó hangot hallottak Isten úgynevezett őreitől� Következésképpen 
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a trombita nem tiszta hangokat adott ki, és mind az egyház, mind a világ 
kezdte észrevenni ezt� Ó, bárcsak megtérne Battle Creek népe! [���]

A hit általi megigazulás üzenete, amely hét éve egyre közelebb lett 
hozva a nép szívéhez, az Úrtól származik-e vagy sem? Ki áll az Isten oldalán? 
Az Úr kiárasztotta a Lelkét az 1893-as Generál Konferencián? Vagy ez csak 
egy fanatikus lelkesedés volt? Ki áll az Úr oldalán?”11

Ballenger a folytatásban azt mondta, hogy sok éven át „megígértük a 
világnak az általunk terjesztett több százezer könyvön és folyóiraton keresz-
tül, valamint az elmúlt ötven év prédikációi által, hogy ez az üzenet gyorsan 
be lesz fejezve a késői eső felüdülése alatt� De teltek az évek, és a világ nem 
látta ezt beteljesülni�” Ezek világosságában Ballenger azokhoz szólt, akik 
úgy vélték, hogy az egyház bűneiről nem kell beszélni:

„Talán lesznek, akik tiltakozni fognak az ellen, hogy beszéltem erről a 
témáról itt és most, mondván, hogy nem kell nyilvánosságra hoznunk Isten 
népének bűneit� Azonban ezek már nyilvánosságra kerültek� A Szentlélek 
szerint «az a meggyőződés erősödik a világban, hogy a hetednapi adventisták 
bizonytalan hangon fújják a kürtöt, és a világiak útján járnak»�12

Testvéreim, a mi bűneink a világ elé kerültek, és a következő jelentés, 
aminek el kellene jutnia a világhoz az, hogy megvalljuk bűneinket� Ha 
a Battle Creek-i gyülekezet megalázza magát Isten előtt a bűnök őszinte 
megvallásával, akkor szeretném, ha a jelentést a világ minden újságjában 
kinyomtatnák�”13

E lehetőségek világosságában Ballenger így következtetett: „Most 
minden hetednapi adventistának Dánielhez hasonlóan meg kell vallania a 
saját és a nép bűneit�”14* A Review magazin azt írta, hogy a prédikáció után 
„felhívás hangzott el, hogy mindazok, akik úgy érzik, hogy Istennek kell 
szentelniük magukat vallomás és bűnbánat által, a személyes bűnök és a nép 
bűneinek elismerése által, délután találkozzanak� Kellemes meglepetés volt, 
hogy szinte az egész gyülekezet jelen volt [���] és az Istennel való megbékélés 
mélységes komolysága volt tapasztalható�”15*

De nem Ballenger volt az egyetlen, aki úgy érezte, hogy nem sikerült 
elfogadniuk azt, amit Isten 1893-ban népe számára tartogatott� Mások is 
ugyanerre a következtetésre jutottak, és a következő években nyíltan is ki-
fejezték� E�A� Sutherland 1898-ban határozottan vallotta, hogy „1893-ban 
kiáradt volna a késői eső, ha a nép minden igazságban előre haladt volna”�16
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1899-ben az Avondale főiskolán tartott Ausztrál Union Konferencián 
szombaton G�A� Irwin, a Generál Konferencia újonnan megválasztott el-
nöke lelkes prédikációt mondott Jézus második eljöveteléről� Azt mondta, 
hogy ha az adventisták követték volna Isten gondviselését, akkor „sokkal 
előrehaladottabbak lennének az üzenetben”, mint akkor voltak� Ellen 
White 1892� november 22-ei kijelentéséről - a hangos kiáltásról és az azt 
követő kiábrándító eredményekről - szólva, Irwin kijelentette, hogy nem 
Isten tévedett, hanem „mi tévedünk”:

„Volt részünk a késői eső néhány cseppjében a következő évben 
[1893-ban], miután Ellen White megírta azt a bizonyságtételt� Az üzenet 
elhangzott az Egyesült Államok egyik végétől a másikig� Nem szeretném, ha 
félreértenétek, és azt mondanátok, hogy csak ennyi a hangos kiáltás, mert 
az a hangos kiáltás kezdete volt� És ha éreznénk az elképesztő időt, amelyben 
élünk, megvallanánk bűneinket, és megaláznánk szívünket Isten előtt, hogy 
Isten Lelke nagy erővel kiáradhasson ránk� Akkor a hangos kiáltás elindulna 
ettől az összejöveteltől, és meg sem állna, amíg be nem fejezné munkáját� 
Ezt szerettem volna elménkben rögzíteni, hogy az Úr közölte velünk, hogy 
a hangos kiáltás már elkezdődött, és már tíz év telt el a hangos kiáltás kez-
dete óta, amellyel az evangélium végső munkájának be kell fejeződnie� Ha 
haladtunk volna attól az időtől kezdve mind a mai napig, azt hiszem, nem 
tévedek, ha azt mondom, hogy az üzenet eddig véget ért volna�”17

Ellen White, aki szintén részt vett az összejöveteleken, megragadta az 
alkalmat, hogy válaszoljon az ausztráliai ottléte alatt felmerült sok „nem 
világos kérdésre” az Amerikában történő munkával kapcsolatban� Ez lehe-
tőséget nyújtott, hogy olyan tanácsokat osszon meg a hallgatósággal, amely 
a mű központjában lévők javára volt� Nyilvánvaló, hogy Irwin prédikációja 
összhangban volt Ellen White sok éven át elmondott kijelentéseivel az Úr 
eljövetelének késésével kapcsolatban, ami Isten népe hitetlenségének követ-
kezményéből adódott�18

Néhány nappal később, 1899� július 17-én, S�N� Haskell, aki szintén 
jelen volt az összejövetelen, a harmadik angyal üzenetéről tartott prédikációt� 
Haskell beszélt az utolsó nemzedékről, és végigjárta az időkről és az utolsó 
napok eseményeiről szóló jól ismert próféciákat és azt, amelyek Krisztus 
közeli visszajövetelére utaltak� Haskell - folytatva Irwin hangos kiáltásról 
szóló témáját - megkérdezte: „Hiszitek, hogy az utolsó napokban élünk? 
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Az utolsó nemzedék utolsó napjaiban vagyunk� Tíz éve élünk a harmadik 
angyal üzenetének hangos kiáltásában�” Haskell ezután felidézte az 1893-as 
Generál Konferenciát, ahol megfogalmazódott az a gondolat, hogy Krisztus 
eljöhetett volna: „Van egy bizonyság az 1892-ben kiadott Közlönyben, 
amelyben azt olvassuk: «Ha Isten népe azonnal úgy dolgozott volna, ahogy 
kell az 1888-as Minneapolisi Konferencia után, két év alatt figyelmeztetni 
lehetett volna a világot, és az Úr eljött volna�»” Sajnos Haskell vagy rossz 
dátumot idézett beszédében, vagy a gyorsíró rossz dátumot írt le az 1893-as 
Közlönyben� Haskell kijelentését idézőjelbe tették, mintha Ellen White 
pontos idézete lenne�19

Még így is a koncepció könnyen érthető� Ha az 1888-as üzenetet 
azonnal elfogadták volna, a világ rövid időn belül figyelmeztetve lett 
volna, és Krisztus eljött volna� Haskell valószínűleg emlékezett A�T� Jones 
15� prédikációjára, melyet az 1893-as Generál Konferencián mondott el, 
amelyben idézte Ellen White néhány 1890-es kijelentését, amelyben a pró-
féta a minneapolisi üzenetről írt, és annak „az elmúlt két évben” történt el-
utasításáról�20 Valószínűleg emlékezett Ellen White kijelentésére is, amelyet 
éppen akkor kaptak meg, és amelyet négy nappal később a konferencián 
olvastak fel� Az üzenet világosan kimondta: „Ha Krisztus minden katonája 
teljesítette volna kötelességét, ha Sion falainak minden őre tiszta hangon 
megfújta volna a kürtöt, a világ már rég meghallotta volna a figyelmeztető 
üzenetet� De a munkának sok évnyi lemaradása van�”21 Kétségtelenül, hogy 
Ellen White sok hasonló kijelentést tett az 1888-as Minneapolisi Konferen-
cia előtt és után is, jelezve, hogy Krisztus már régen eljöhetett volna� Ezt az 
üzenetet közvetítette Haskell az 1899-es Ausztrálázsiai Unió Konferencián�

Például 1894-ben Ellen White azt írta, hogy ha „azok, akik azt ál-
lítják, hogy élő tapasztalatuk van Isten dolgaiban, elvégezték volna az Úr 
által rájuk bízott munkát, akkor az egész világ figyelmeztetve lett volna, és 
az Úr Jézus eljött volna a világunkba nagy hatalommal és dicsőséggel�”22 
Ugyanezt a kijelentést megismételte a Review magazinban 1896 végén�23 
1898-ban Ellen White hasonló kijelentést tett: „Ha a nép teljesítette volna 
Isten célját, hogy hirdesse a kegyelem Üzenetét, Krisztus eljött volna a 
földre, és a szentek boldogan bemehettek volna Isten városába�”24 A frissen 
megjelent Jézus élete című könyv ugyanezt a gondolatot fogalmazta meg: 
„Ha Krisztus egyháza elvégezte volna az Úr által kijelölt munkát, a világ már 
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figyelmeztetve lett volna, és az Úr Jézus eljött volna a földre hatalommal és 
nagy dicsőséggel�”25*

Haskell valószínűleg ismerte ezeket a Krisztus eljövetelének késlelte-
téséről szóló idézeteket, és éppen ezért ezzel a kijelentéssel foglalta össze az 
1899-es prédikációjának gondolatait: „Isten tervében volt, hogy befejezze 
a munkát ugyanolyan arányban, ahogyan népe érezte a feladat fontosságát 
és szentségét, valamint a buzgóság szerint, amellyel végzik ezt a feladatot�”26 
Sajnos azonban a munka nem kezdődött el, és Krisztus eljövetele még 
inkább késett�

Ellen White Krisztus eljövetelének késéséről szóló megértése új 
dimenziót kapott a századforduló előtt az ausztráliai tartózkodása alatt� 
1898-ban egy éjszakai látomásban Isten megmutatta Ellen White-nak, 
hogy nem éli meg Krisztus eljövetelét, hanem nyugalomra tér� Ugyanakkor 
arra is biztatva lett, hogy tegyen meg mindent, hogy a kapott tanácsokból és 
bizonyságtételekből könyveket készítsen a jövő nemzedékei számára� 1913-
ban a Generál Konferencián W�C� White elmondta ezt a tapasztalatot:

„Körülbelül tizenöt évvel ezelőtt az egyik éjszakai látomásában ő [El-
len White] egy nagyon sötét helyről egy nagy világosságra jutott, és apám 
[James White] vele volt� Amikor apám meglátta maga mellett, nagyon 
meglepődve mondta: «Hogyan? Te is ott voltál, Ellen?»� Ő [Ellen White] 
ezt mindig úgy értette, hogy az Úr nyugalomba helyezi, mielőtt eljön� 
Megpróbált ennek tudatában dolgozni� Gyakran kapott üzeneteket, hogy 
gyorsan végezze munkáját – a könyvek elkészítését –, mert csak kevés ideje 
volt hátra, amíg dolgozhatott� Igyekezett írásait könyv formában rendezni, 
hogy az egyház számára hasznos legyen�”27

G�B� Starr - aki Ellen White-tal dolgozott az Ausztráliában töltött 
idő alatt - néhány évvel később egyik alkalommal 1897 után egy hasonló 
tapasztalatról mesélt, miközben Ellen White-tal beszélgetett:

„Egy nap, amikor White testvérnő otthonában voltam Sydneyben, 
New South Wales, Ausztrália, egy öt-hat fős csoport beszélgetett vele� Va-
laki a csoportból megkérdezte: «White testvérnő, mit gondolsz, élni fogsz, 
amikor az Úr eljön?» Ellen White így válaszolt: «Nem igazán hiszem, de 
ezt az Úr még nem nyilatkoztatta ki egyértelműen nekem�» «De tegyük 
fel, hogy meghal, gondolja, hogy az Úr másokat bíz meg azzal, hogy bi-
zonyságokat írjanak?» «Csak azt tudom mondani – válaszolta nekik -, amit 
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megmutatott nekem az Úr ezzel kapcsolatban�» Azt válaszoltuk: «Pontosan 
ezt szeretnénk tudni�» Nos – mondta Ellen – az Úr angyala kinyitotta a 
Bibliát a Zakariás 4:9 versnél, és a versre mutatva azt mondta: „Ez a vers rád 
és a munkádra vonatkozik «A Zorobábel kezei veték meg e ház alapját, és az 
ő kezei végzik el azt, és megtudod, hogy a Seregeknek Ura küldött el engem 
hozzátok�»” «De ez nem azt jelentheti, hogy addig élni fogsz?» - kérdezte 
valaki� «Nem – válaszolta Ellen –, nem ezt értettem, „az ő kezei végzik 
el azt” – gondolom, hogy az írásokra utal; hogy elegendőek lesznek Isten 
népét révbe vezetni�»”28*

Halálának e megértése megváltoztatta Ellen White dolgokra fektetett 
hangsúlyát, amikor tíz év után Ausztráliából visszatért Amerikába� Nemcsak 
hogy sokkal nagyobb erőfeszítéseket kezdett tenni, hogy többet publikáljon 
az ihletett anyagokból, hanem ismét el kezdte szorgalmazni, hogy még az 
életben lévő valamennyi adventista úttörő írásait adják a nép kezébe� Krisztus 
visszajövetele késésének meghosszabbításával és az elképesztő kihívásokkal, 
amelyekkel konfrontálódott az egyház az új évszázad kezdete után, Isten 
megtartotta az alapokat, hogy ellenálljanak a viharoknak, amikor „egyetlen 
úttörő sem lesz már életben”�29 Ennek ellenére még mindig volt remény arra 
az újjáéledésre és reformra, amelyet Isten kért és elvárt tőlük az elmúlt ötven 
évben� Vajon az 1901-es Generál Konferencia hozott valami változást?

Lábjegyzet

1 Ellen G� White O�A� Olsennek, 83. Levél, 1896� május 22�, 1888 
Materials, 1521�, 1525� o�, hozzáadott kiemelések

2* Igen, felelős pozícióban lévő férfiak, sokan, bűnöket követtek el 
személyes életükben, de a bűneik következményei nagy befolyással bírtak� 
Az 1890-es években a zsidó nemzetről írva Ellen White azt mondta: „Ők 
[az írástudók és farizeusok] voltak felelősek Krisztus elutasításáért és a 
következményekért� A nemzet bűne és tönkretétele a vallási vezetőket 
terhelte�” (Krisztus példázatai, 108� o�) Kijelenthetjük, hogy ugyanez az elv 
igaz volt Ellen White korában is? Ez nem jogosítja fel a laikusokat, vagy az 
itt-ott megjelent csoportokat arra a kijelentésre, hogy az egyház Babilon� 
Ez megmutatja nekünk a vezetésre háruló nagy felelősséget, ami nagyon 
jó ok arra, hogy támogassuk őket imában, és csatlakozzunk hozzájuk az Úr 
keresésében�
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3*Ellen G� White A�O� Taitnak, 100. Levél, 1896� augusztus 27�, 
1888 Materials, 1607-1608� o� Miután Olsent helyettesítették a Generál 
Konferencia elnöki posztján, Ellen White továbbra is aggodalmát fejezte ki 
a szörnyű következményekért, hogy Olsen nem vette figyelembe a mennyei 
tanácsot� 1897 végén I�H� Evansnek írt levelében ezt mondta: „Az Úr meg-
mutatta nekem, hogy Olsen testvér elutasította a neki adott bizalmat, és 
nem teljesítette kötelességét, hogy az érintetteknek elolvassa azt a bizonysá-
got, amit adtam neki�” (51. Levél, 1897� november 21�, kiadatlan) Mielőtt 
elküldte volna ennek a levélnek a másolatát, Ellen White az „elutasította” 
szót az „elhanyagolta” szóra változtatta, mégis egy enyhébb alaphangot 
fejezve ki a volt elnökkel szemben, akinek igen nagy kihívásokkal kellett 
szembenéznie�

Ám az, hogy Olsen „elhanyagolta” a bizonyságtételeket, túlment azon, 
hogy ezeket elmulasztotta megosztani a többi vezetővel, ahogyan Ellen 
White mondta neki, és ez táplálta a minneapolisi üzenet és a hírnökök 
elleni folyamatos lázadást� Olsen az őt körülvevő negatív befolyások követ-
keztében tévesen használt egyes kapott bizonyságtételt, és csatlakozott Jones 
és Waggoner elnyomásához� Olsen mindvégig azt a benyomást keltette, 
hogy ő határozottan támogatja ezeket a férfiakat és az üzenetet�

Miután 1892-ben Angliába küldték, Waggoner megtudta, hogy „az 
Amerikában hivatalos beosztásban lévő testvérek megszavazták”, hogy 
küldjék el őt Amerikából, „mivel befolyása és tanításai nem voltak kívá-
natosak” azon a helyen� (E�J� Waggoner A�G� Daniellsnek, 1903� július 
24�) Ezt a tényt megerősítette Ellen White, akinek „megmutatták”, hogy „a 
népünkből egyesek nagyon örültek annak, hogy Waggoner el lesz távolítva 
a Battle Creek-i munkából és Angliába küldik dolgozni�” (W�C� White – 
A�G� Daniellsnek, 1902� május 30�) Sajnos a Waggoner iránti ellenkezés 
nem szűnt meg Angliába érkezése után sem� Rövid időn belül megkísérelték 
megcsonkítani külföldi munkáját is� Waggoner elmagyarázta:

„Nem sokkal később az amerikai testvérek elégedetlenek lettek az 
itteni [angliai] helyzettel, és erőfeszítéseket tettek arra, hogy lerombolják 
azt az irányítást, amellyel hitük szerint rendelkezem ezen a területen� Úgy 
gondolták, hogy D�A� Robinson túlságosan a befolyásom alatt áll, ezért a 
szokásos eljáráson keresztül Indiába küldték, mint „megfelelő embert arra 
a helyre” stb�, bár ő jól tudta, hogy nem azért küldték, mert szükség volt 
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rá Indiában, hanem azért, mert nem volt kívánatos Angliában� (Nem úgy 
értem, hogy Anglia népe nem akarta őt�) Utána H�E� Robinson utasítást 
kapott, hogy zúzza szét a befolyásomat, és «adjon alaphangot az angliai 
munkának»� Szabad kezet kapott és a Generál Konferencia támogatását 
élvezte�” (E�J� Waggoner A�G� Daniellsnek, 1903� július 24�)

J�S� Washburn, aki Angliában sok éven át vállvetve együtt dolgozott 
Waggonerrel, Ellen White-nak írt hosszú levelében összefoglalta, milyen 
szerepet játszott O�A� Olsen a Generál Konferencia elnökeként abban a 
rejtett akcióban, hogy távol tartsák Waggonert, valamint Olsen cselekedetei 
milyen hatással voltak az egész angliai munkára:

„Waggoner testvért hamis színben tüntették fel, és titokban dolgoz-
tak ellene� Olsen testvér beszélt és levelet írt Hope és O�O� Farnsworth 
testvéreknek, és beszélt velem is D�A� Robinson és Waggoner testvér ellen, 
de velük soha nem beszélt személyesen� Képmutatás volt megfigyelhető, 
árulás és olyan dolgok, amelyek nekem valótlannak tűntek, mígnem si-
került megszabadulniuk D�A� Robinson testvértől, és mindezt a rend és a 
szervezet nevében, holott valójában csak anarchia volt� Waggoner testvért 
is, kegyetlen módon, hamis színben tüntették fel, és veszélyes embernek 
tartották, akit felügyelni kell� Mindenre, amit Waggoner mondott vagy 
tanított, gyanakvással tekintettek – a vezetők, nem D�A� Robinson� Senki 
sem hisz szilárdabban az igazi rendben és szervezettségben, mint Waggoner 
testvér� Soha nem hallottam egyetlen szót sem ajkáról, amely jelezte volna, 
hogy nem hisz a Biblia és a bizonyságtételek által tanított rendben és szerve-
zettségben� De ő nem hisz a képmutató politikában vagy a zsarnokságban�

De közvetlenül mielőtt elhagyta Washingtont és Angliába ment volna 
[1891], Olsen testvér azt mondta nekem, hogy Jones és Waggoner nem 
voltak gyakorlatias emberek, és szilárdan meg volt győződve arról, hogy 
ők nincsenek biztonságban, és nem nyújthattak biztonságot� Mindezt 
akkor mondta, amikor az intézmények támogatására küldte őket szerte az 
Egyesült Államokba� Akár gyakorlatiasak voltak és biztosak, akár nem, azt 
biztosan tudom, hogy az a tanítás, amelyet ők és te tanítotok, számomra 
élet és üdvösség [���]

Írtam arról, hogy Olsen testvér beszél másokkal Waggoner testvér és 
D�A� Robinson testvér ellen, célozgatások által, de közvetlenül nem mon-
dott semmit addig, amíg a többiek nem hozták szóba őket� Olsen testvér 
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hosszan beszélgetett velem ezekről a dolgokról, mielőtt velük beszélt volna� 
Meglepett néhány dolog, amit mondott� Azt mondta, hogy a Generál 
Konferencia döntése velük kapcsolatban a Szentlélek szerint történt� A 
Konferencia a Szentlélek vezetését kérte, és természetesen meg is kapták, 
így helyes volt, amit tettek – nem is lehetett másként� De ez csak a pápai 
tévedhetetlenség tana, és ezt el is mondtam neki [���]

Utána H�E� Robinsont az Atlanti Konferenciáról Angliába küldték 
[���] Olsen testvér azt mondta nekik, hogy Angliába küldték őket, hogy 
«tónust» adjanak a munkának [���] [H�E� Robinson] továbbra is kritizálta 
Waggoner testvért előttem, és még azokat a bizonyságtételeket is felhasznál-
ta, amelyekről azt mondta, hogy Olsen testvér küldte neki, hogy „megfon-
toltan” használja� Azt mondta: „Bárkinek van is igaza, azt tudjuk, hogy Dr� 
Waggoner téved ebben a kérdésben”� (J�S� Washburn Ellen G� White-nak, 
1897� február 10�, Manuscripts and Memories of Minneapolis, 302-303� o�, 
kiadatlan részek)

Nem tudunk arról, hogy Ellen White válaszolt volna Wasburn 
levelére, de egy évvel később Ellen White együttérző hangon válaszolt 
Waggonernek: „Mennyire örülnék, ha láthatnálak és veled lehetnék� 
Annyira szeretném, ha ellátogatnál hozzánk Ausztráliába� Immár több éve 
annak, hogy a Generál Konferenciát Isten hangjának tekintettem, és azóta 
nem érzek indíttatást, hogy írjak, bár újra meg újra szerettem volna, hogy 
meghívjalak ide Ausztráliába� Nem tudnád ezt megtenni? Kérlek írj, ha 
tudsz jönni� Amikor megtudtam, hogy H�E� Robinson testvért és feleségét 
Angliába küldték, azt mondtam: ez hiba� Neki nincsenek olyan képesítései, 
amelyek Európa hasznára és javára lennének; mert ha nem tud vezető lenni, 
akkor rombolni fog [���] Ki helyezte őt hatalomba? Miért állították őt oda? 
Ő nyomot hagyott ott, ahol rosszat tett, és ezt nem lehet egykönnyen eltö-
rölni� Az Úr segítsen és erősítsen meg téged ezekkel a hatásokkal szemben� 
Mit csinál most Európában Olsen testvér? Nagyon sajnálom őt� Nem tudok 
együtt érezni vele, mint régen� Nem megfelelően használta a bizonyságté-
teleket, amelyeket kaptam, hogy átadjam neki� Rossz benyomást hagyott 
maga után, amikor a bizonyságtételekből kiválogatott részeket, és erővel 
felhasználta azokat, átugorva a saját magának és másoknak adott feddéseket� 
Nem bízhatok benne� Olsen ellenállt testvéreinek, olyan elemeket hozva, 
akik munkálkodnak azok ellen, akiket Isten felhasznált az Ő munkájában� 
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Vajon Isten nem fogja megítélni ezeket a dolgokat? Remélem, történik 
valami, ami nagyobb bizalmat ad, mint a mostani Battle Creek-ben és Isten 
ügyének munkájában az ottani intézményekben�” (Ellen G� White E�J� 
Waggonernek, 77. Levél, 1898� augusztus 26�, Manuscript Releases, vol� 17�, 
216-217�, o�)

Egy évvel később Ellen White ismét tollat   ragadott, és „útmutatásokat 
írt Isten műve igazgatásával kapcsolatosan”� Ellen White emlékezett, milyen 
szerencsétlen következményekkel járt, hogy Olsen testvér vállára rengeteg 
felelősséget raktak, megtéretlen tanácsadókkal az oldalán:

„Épp a munka központjában akartak hamis elveket elfogadni� Mind-
ezeket az ügyeket a nép elé kellett volna terjeszteni� Alázatos ima által az 
Urat kellett volna keresni� Akkor a Szentlélek lett volna a tanítójuk� De 
a konferenciákat általában nem világosították fel azzal kapcsolatban, amit 
csináltak� Kapcsolatba hozták Olsen testvért olyan férfiakkal, akik vezették 
őt, és megihlették lelkületükkel� Korrupció volt látható a mű központjá-
ban, amelyet nem fedtek meg� Intézményeinkben eltorzították Isten ügyét� 
Embereket magasztaltak, az Isten által küldött tanácstól függetlenül� Az 
irigység virágzott� Júdás praktikái megfertőzték a munkásokat� Nincsenek 
szavak azon eredmény leírására, hogy a hitetlen, meg nem tért férfiakat 
szent helyekre helyezték�” (Manuscript 91�, 1899� június 19�, Manuscript 
Releases, vol� 13�, 183� o�)

Bár nem akarjuk diszkreditálni Olsen testvér jó munkáját, alábecsülni 
a kemény megpróbáltatásokat, amelyekkel szembe kellett néznie, elítélni 
őt, vagy figyelmen kívül hagyni saját gyengeségeinket, de a múltbeli hibáink 
helytelen értékelése, mint nép, csak állandósítja a laodiceai vakságunk ál-
lapotát� Olsen elnökségéről számos, felekezetünk által közzétett történelmi 
beszámoló megpróbálta szolgálatának éveit a teljes győzelem és siker éveinek 
bemutatni, semmibe véve a mennyei tanácsok figyelmen kívül hagyásának 
örökkévaló következményeit� L�H� Christian kommentálva Olsen vezetésé-
nek időszakát, kijelenti, hogy „a Generál Konferencia újonnan megválasz-
tott elnöke” más befolyásos férfiakkal „újjáéledési összejöveteleket indított 
Amerika minden részében” a minneapolisi összejövetelek következtében� 
Nyolc éven át Olsen „Isten vezetése alatt nagymértékű felelősséget vállalt 
a végbement újjáéledés hatalmas munkájában”� (The Fruitage of Spiritual 
Gifts [1947], 237�, 220� o�) Arthur W� Spalding is hasonló irányt követett, 
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és leírta a Minneapolisi Konferencia utáni győzelmes éveket� Olsenről csak 
ennyit mond: „Higgadtsága és kegyes lelkülete nagyon hatékony volt az 
egyház egyesítésével kapcsolatban elnökségének döntő éveiben 1897-ig” 
(Captains of the Host [1949], 367� o�)

A�V� Olsen, Arthur L� White és a White Estate nyújtott segítség által 
elismeri, hogy a Minneapolisi Konferencia összejöveteleit vita követte, de 
Olsen elnökségét alávetett elnökségnek írja le, aki támogatta a prófétaság 
lelkének tanácsát, ami végül a győzelemhez vezetett: „Olsen testvér istenfélő 
férfi volt, akinek lelke felháborodott, amikor látta és hallotta, mi történik 
Battle Creek-ben� Isten segítségével azon fáradozott, hogy békét és har-
móniát teremtsen� Örömmel támogatta White testvérnő nemes és kitartó 
erőfeszítéseit, hogy javítson a helyzeten, és együtt örült vele - amint ezt egy 
korábbi fejezetben láttuk, amikor a férfiak kezdték átadni magukat Istennek 
és beismerni hibáikat�” (Through Crisis to Victory: 1888-1901 [1966], 116� o�)

Hasonló gondolatokat írtak a White Estate által kiadott Ellen White 
gyűjteményben is� 1923-ban a White Estate kiadta a Testimonies for Pastors 
and Ministers of the Gospel című kiadványt, amely az első gyűjtemények 
egyike volt, amit Ellen White halála után adtak ki� Ebben a könyvben 
kivonatok találhatók több bizonyságtételből, amit Ellen White az 1890-es 
években Battle Creek-be küldött� 1962-ben megjelent a Bizonyságtételek a 
pásztoroknak harmadik kiadása, huszonkét oldalas kiegészítővel, „Törté-
nelmi előszó” címmel, amelyet Arthur L� White írt azzal a céllal, hogy az 
olvasó „megismerje az említett levelek írásakor fennálló körülményeket”� 
Bár a könyv elsősorban az 1890 és 1915 között – Ellen White halálának 
évében – megírt bizonyságtételeket tartalmazza, az előszavak többsége az 
1888-as Minneapolisi Konferenciával kapcsolatos problémákkal foglalko-
zik és annak eredményeivel egészen a század végéig� Úgy tűnik, hogy az 
előszót az 1888 iránti megújuló érdeklődésre reagálva írták, miután Robert 
J� Wieland és Donald K� Short elküldte az „1888 Re-Examined” anyagot 
a Generál Konferenciának� Ezért érdekes megjegyezni, hogy a Testimonies 
for Pastors című könyv előszava szorosan követi A�V� Olsen: Through Crisis 
to Victory: 1888-1901 című könyvében található fogalmakat, amelyet 
1966-ban publikálták� Ez némileg érthető, mivel Olsen 1963-ban meghalt, 
amikor a könyvet az Ellen G� White Estate Board sponzorizálta, amelynek 
titkára Arthur L� White volt�
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Mindezek az információk elvezetnek minket a jelen helyzethez� Az 
előszó, amely a Minneapolisi Konferencia után megjelent néhány problé-
mával foglalkozik, O�A� Olsenről, a Generál Konferencia korábbi elnökéről 
a következőket jelenti ki: „Olsen testvér egy olyan férfi, aki teljes mértékben 
rokonszenvezett a hit általi megigazulás igazságával, és mindig is lojális volt 
a prófétaság lelke tanácsaihoz, rájött, hogy nehezen tudott megoldani bizo-
nyos problémákat, amelyek Battle Creek-ben merültek fel�” („Történelmi 
előszó”, Testimonies for Pastors and Ministers of the Gospel, XXVI)� Nagyrészt 
csak néhány férfit érintettek ezek a Battle Creek-i problémák, amelyekről 
Olsen testvér „abban a reményben, hogy képes ellenállni e befolyások rossz 
hatásainak, az egyház pásztorai rendelkezésére bocsátott sokat azon bizony-
ságok közül, amelyek olyan tanácsokat tartalmaztak, amiket neki és Battle 
Creek más vezetőinek címeztek abban a kritikus időszakban” (Uo�, XXIX)� 
Így Olsen elnökségének időszakát lényegében pozitív időszaknak tekintik, 
amelyben a minneapolisi üzenet néhány ellenzője csak néhány elszigetelt 
hibát követett el, amelyeket végül az 1901-es győztes Generál Konferencia 
megsemmisített�

LeRoy E� Froom hajthatatlan volt, és továbbra is hasonló koncepciókat 
írt a jól ismert történelmi könyvében� Ő nemcsak nagyon pozitív dolgokat 
írt Olsen elnökségéről, hanem igyekezett elhárítani minden olyan felvetést, 
hogy ez másképp lenne: „Olsen lelki vezetéséről szóló beszámoló világos 
és hű� Eltökélt támogatása és igazságos vezetése a hit általi megigazulás 
átfogó szférájában egyértelműen előttünk áll [���] Olsen vezetésének éveit 
a hűség és a haladás jellemezte [���] Kezdődött az újjáéledés és a reformáció 
áldott időszaka [���] Sokan még mindig tanácstalanságban és aggodalomban 
voltak� Ám úgy tűnt, hogy Olsen megérezte a szóban forgó ügy lelki tétjét, 
és csendes, de hatékony vezetést kínált megoldásként [���] Olsen nyugodt és 
gyengéd lelkülete segített egyesíteni az egyházat ebben a nehéz időszakban, 
és a minneapolisi üzenet előrehaladásában, a döntő kilenc évnyi elnöksége 
alatt 1888 után – azaz 1888-tól 1897-ig� Gyógyító, egyesítő és segítő hatás-
sal volt az ülésszak utáni viharos feszültségek után [���] Olsen hivatali ideje 
a felébredés időszaka volt az önelégültségből és a saját erőben való bízásból� 
Ezt az újjászületést a hit általi megigazulás üzenetének egyre szélesebb körű 
elfogadása idézte elő�” (Movement of Destiny, [1971], 360-363� o�)

Froom is felhívta a figyelmet az 1890-es évekre, mint a nagy újjáéledés 
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idejére, anélkül, hogy felvetette volna annak lehetőségét, hogy az üzenetet 
bármilyen módon akadályozták volna: „Joggal lehet állítani, hogy Olsen 
nem utasította el vagy gyengítette meg a hit általi megigazulás üzenetét, 
vagy hogy ebbe az irányba vezette, irányította volna� Ellenkezőleg, ezek 
voltak a folyamatos haladás első évei, és az újjáéledések által elterjedt a 
kollégiumokban, gyülekezetekben, intézetekben és a tábori összejövetele-
ken [���] Kétség nélkül nem lehet értelmezni elutasításnak� Ennek éppen 
az ellenkezője történt� Waggoner és Jones az 1888-at követő évtizedben 
kiemelkedő bibliatanítók voltak az egyházban, és ez köszönhető az egyház 
vezetőségének� Ez nem elutasítást jelent�” (Uo� 363-364�o�)

Froom a folytatásban állítja, hogy bármilyen gyanúsítás, miszerint „a 
minneapolisi üzenet el lett utasítva” vagy hogy a konferencia vezetése   nega-
tív hatást gyakorolt volna az üzenet előrehaladására „a halottak jellemének 
rágalmazásaként minősíthető”� Froom arra is emlékezteti olvasóit, hogy 
írása nem volt az egyetlen „bizonyság a legjobban tájékozottak közül”� Az 
olyan férfiak, mint „Oliver Montgomery, L�H� Christian, A�W� Spalding, 
A�V� Olson, Norval Pease, A�L� White, R�L� Odom és mások - beleértve ezt 
az írót is - együtt utasítják el az 1888 utáni vezetők igazság iránti hűtlensé-
gének vádját�” (Uo� 364�, 370� o�)

George R� Knight évtizedeken át ugyanazt az elképzelést hirdette a 
Generál Konferencia vezetéssel kapcsolatban az 1890-es években: „Valójá-
ban, - amint azt már korábban sokszor megjegyeztem, O�A� Olsen (1888-
1897) és G�A� Irwin (1897-1901) a Generál Konferencia mandátumai 
alatt mindent megtettek annak érdekében, hogy Jones és Waggoner az 
adventizmus élére álljon 1889-től kezdve a század végéig� Így, ők az 1890-es 
években nemcsak hogy a Generál Konferencia minden ülésén ők voltak a fő 
szónokok, hanem a kiadókon keresztül szabad bejárásuk volt az egyházba 
[���] Nehéz elképzelni, hogy az 1888-as hírnökök számára támogatóbb ad-
minisztráció létezhetett volna� A Generál Konferencia lelkészei a felekezet 
történetében szolgáló egyetlen teológusnak sem tulajdonítottak nagyobb 
fontosságot, mint Jones-nak és Waggonernek� Az 1888 utáni adminiszt-
ráció semmiképpen sem utasította el őket�” (A User-Friendly Guide to the 
1888 Message [1998], 145-150� o�, a kiemelések az eredetiben)

De e férfiak állításai együttvéve sem tudják eltávolítani Ellen White 
bizonyságtételeit, amelyekhez ezek a férfiak szabadon hozzáférhettek, mégis 
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elfordították tekintetüket róluk� Noha óvatosnak kellene lennünk, amikor 
Olsen kihívásaira tekintünk, amelyekkel szembenézett és a megvívott 
győzelmeire; napjainkban alapvetően fontos számunkra, hogy őszintén 
tekintsünk az ő, az egyházvezetők, valamint az adminisztráció kudarcaira 
ezekben a döntő években� Minden kirívó őszintétlenség történelmünkkel 
kapcsolatban, amely a múltunkról mindent rózsaszínben próbál láttatni és 
semmibe veszi Jézus bizonyságtételét, csak laodicea státuszára kárhoztat ben-
nünket, „gazdagok, meggazdagodtak, és semmire sincs szükségük�” (Jel 3:17)

 4* Ellen G� White Uriah Smith-nek, 96. Levél, 1896� június 5�, 
1888 Materials, 1575� o�, hozzáadott kiemelések és zárójelek� Ezt a levelet, 
amelyet Ellen White Uriah Smith-nek címzett, Marian Davis a következő 
megjegyzéssel írta át: „A mellékelt oldalak leírnak néhány olyan pontot, 
amelyek tegnap este lettek bemutatva White testvérnőnek, és amelyeket 
el akart küldeni neked� Néhány napja szenved a megfázás és a túlfeszített 
munka miatt, ezért ma nem tud írni és olvasni�” A levelet csak 1952-ben 
tették közzé, a „The Law in Galatians: Two Significant Statements”, Review 
and Herald, 1952� március 13�, 6� o�

A Galata törvény körüli vitáról, valamint modern leírásáról, hogy mi 
történt 1888-ban és utána, ami bemutatja az üzenet győzelmét és elfoga-
dását, lásd: Ron Duffield, A késői eső visszatérése, első kötet, első fejezet „Az 
eljövendő késői eső és hangos kiáltás”, 58-82; 6� fejezet - „Három válasz”, 
163-178� o� [magyar nyelven olvasható az 1888 Minneapolis telefonos 
applikáción – a ford�]

5 O�A� Olsen W�W� Prescottnak, 1896� augusztus 3[0], 4-5� o, hoz-
záadott kiemelések

6* Special Testimony to Battle Creek Church (1896), akkoriban számos 
kiadatlan levelet és kéziratot tartalmazott (többségéből idéztem fentebb): 
Ellen G� White S�N� Haskellnek, 38. Levél, 1896� május 30�; Ellen G� Whi-
te O�A� Olsennek, 57. Levél, 1895� május 1�; „Experience of the Golden 
Calf an Example for God’s People Today”, Manuscript 16., 1896� május 
10�; Ellen G� White to Brethren in Responsible Positions in America, 5. 
Levél, 1895� július 24�

7 O�A� Olsen, bevezető megjegyzések, 1896� november 18�, Special 
Testimony to Battle Creek Church, pamphlet no� 154, 1-2�, o�

8* Lásd: Don F� Neufeld, ed�, „Ballenger, Albion Fox”, Seventh-day 



270

Megsebezve az Ő barátai házában • Ron Duffield 

Adventist Encyclopedia, vol� 10�, 121� o� Ballenger megtérési tapasztalatával 
kapcsolatos információkért lásd: Ron Duffield, A késői eső visszatérése, 17� 
fejezet, 437-469� o� Egy példa arra, hogyan dolgozott Ballenger A�T� Jones-
szal együtt a vallásszabadság területén, lásd A�F� Ballenger, „Lessons From 
the Closing of the Marlowe Theatre”, General Conference Daily Bulletin, 
1893� március 6�, 487-489� o� Vannak bizonyítékok arra, hogy a század végi 
„Receive Ye the Holy Ghost” újjáéledési összejöveteleken szélsőségesebb 
nézetek is beszivárogtak, de 1899-ben Ellen White eltanácsolta Ballengert, 
hogy olyan pozíciót fogadjon el, amely inkább pénzügyeket, mintsem evan-
gelizációt foglalt magában, és a következőket mondta: „A munkádat Isten 
bízta rád� Az evangélista munka a te elhívásod, és semmi esetre sem szabad 
könnyelműen tekintened az erkölcsi felelősségeidre�” (Ellen G� White A�F� 
Ballengernek, 90. Levél, 1899� június 6�, Manuscript Releases, vol� 11�, 47� 
o�) Sajnos Ballenger a századforduló után el kezdett távolodni az alapvető, 
szentélyről szóló adventista tanítástól, és nem sokkal ezután, 1905-ben, 
elhagyta az egyházat�

9 A�F� Ballenger: „Who is on the Lord’s Side?” A Battle Creek-i 
Tabernákulumban elhangzott prédikáció, Szombat, 1897� szeptember 25�, 
Review and Herald, 1897� október 5�, 629� o�

10 Ellen G� White, „Pray for the Latter Rain”, Review and Herald, 
1897� március 2�, hozzáadott kiemelések

11 A�F� Ballenger: „Who is on the Lord’s Side?” Review and Herald, 
1897� okt� 5�, 629� o�

12 Ballenger Ellen White-tól idézett, Special Testimony to Battle Creek 
Church (1896) 30� o�

13 A�F� Ballenger: „Who is on the Lord’s Side?” Review and Herald, 
1897� október 5�, 629� o�

14* Uo� Ellen White egyetértett a Dániel imájáról szóló gondolatokkal 
az ország déli részén 1902-ben folyó munka kontextusában: „Szükség van 
olyan imára, mint amilyet Dániel mondott� Ha volt valaha nép, amelynek 
ilyen imát kell emelnie Istenhez, akkor az a hetednapi adventista nép� Annyi 
önbizalom, annyi önfelmagasztalás látható� Az Úr küldött világosságot az 
Ő népének, de semmibe vette a bizonyságtételeket�” (Ellen G� White A�G� 
Daniellsnek, 1902� november 16�, kiadatlan� Hasonló kijelentés található a 
Spalding and Magan Collection, 346� o�)
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15* Editorial Notes, Review and Herald, 1897� szeptember 28�, 634� 
o� Úgy tűnik, hogy egyes történészek erőfeszítéseket tesznek Ballenger 1897 
év nyarán elkezdődött „Receive Ye the Holy Ghost” teljes mozgalmának 
elhiteltelenítésére, a későbbi években megjelenő fanatizmus miatt� Lásd 
például: Bert Haloviak, „Pioneers, Pantheists, and Progressives: A� F� Bal-
lenger and Divergent Paths to the Sanctuary” (kiadatlan kézirat, Office of 
Archives and Statistics, General

Conference of Seventh-day Adventists, Washington, D�C�, 1980� 
június, 2-10�, o�) George R� Knight, 1888 to Apostasy, 169-170� o� Ron 
Clouzet azonban kiegyensúlyozott nézetet nyújt nekünk, és kijelenti: 
„Őszintének kell lennünk, mert sok abból, amit Ballenger megosztott azok-
ban az években, helyes bibliai tanítás volt – még ha egy kicsit szélsőséges is 
–, és sok embert késztetett arra, hogy átadja magát Istennek�” (Adventism’s 
Greatest Need: The Outpouring of the Holy Spirit, 190� o�)

16 E�A� Sutherland, „The Illinois and Indiana Camp-Meetings”, 
Review and Herald, 1898� szept� 27�, 622� o�

17 G�A� Irwin, „Sermon”, Sabbath Morning, 1899� július 8�, Australa-
sian Union Conference Record, Special No� 1, 1899� július 10�, 10-12� o�, 
hozzáadott kiemelések

18 Ellen G� White S�M�I� Henrynek, 96. Levél, 1899� jún� 21�, Selec-
ted Messages, vol� 3�, 51� o�; Ellen G� White, „The Close of the Conference”, 
Australasian Union Conference Record, 1899� júl� 28�, 13� o�

19 S�N� Haskell, „Bible Study: The Third Angel’s Message”, Australa-
sian Union Conference Recorder, Special No� 4, 1899� július 17�, 9-10� o�

20 A�T� Jones, „15� prédikáció”, A harmadik angyal üzenete, General 
Conference Daily Bulletin, 1893� február 23�, 359� o�

21 Ellen G� White W� Inghez: 77. Levél, 1893� január 9�, General 
Conference Daily Bulletin, 419-420� o�

22 Ellen G� White Emmának és Edson White-nak, 84. Levél, 1894� 
november 14�, Manuscript Releases, vol� 16�, 38� o�

23 Ellen G� White, „Whosoever Will, had Him Come”, Review and 
Herald, 1896� okt� 6�

24 Ellen G� White, „The Loving Watchcare of Jesus”, Union Conferen-
ce Record (Australasian), 1898� október 15�

25* Ellen G� White: Jézus élete (1898), 633-634� o� Sajnos az Index to 
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the Writings of Ellen G. White című írásban Haskell 1899-es nyilatkozata az 
„Ellen G� White-nak tévesen tulajdonított állítások” szekcióban található, 
csak a következő rövid magyarázattal: „S�N� Haskell testvér emlékezetből 
idézte ezt az utalást egyik prédikációjában, amelyet 1899-ben publikáltak� 
1892-ben nem adtak ki egyetlen Közlönyt sem, és az állítás sem publikált, 
sem kiadatlan forrásokban nem található�” (vol� 3�, 3192� o�; http://www�
whiteestate�org/issues/faq-mist�; html#mistaken-section-d11, hozzáférés: 
2012� jan� 30�) Könnyebb lett volna az olvasókat egy egyszerű magyarázat-
tal a White Estate 1893-as Közlönyhöz irányítani�

26 S�N� Haskell, „Bible Study: The Third Angel’s Message”, Australa-
sian Union Conference Recorder, Special No�4, 1899� július 17�, 10� o�

27 W�C� White, „Bible Study Hour: Confidence in God”, 1913� 
május 30�, General Conference Daily Bulletin, 1913� június 1�, 219� o� Lásd 
még Arthur L� White, The Later Elmshaven Years: 1905-1915, 445, o�

28 G� B� Starr, Fifty Years With One of God’s Seers, kiadatlan kézirat 
[- 1928], 105� o� Látszólag Ellen White-nak csak 1897 februárja után volt 
háza Sydney-ben, ahol egy bérelt, bútorozott szobát foglalt, amely a városi 
látogatásaihoz volt berendezve� (lásd Arthur L� White, The Australian Years: 
1891-1900, 291� o�)

A folytatásban G�B� Starr Ellen White-nak a következő 1903-as kije-
lentését idézte: „Fizikailag mindig egy összetört edény voltam; és mégis, még 
idős koromban is, az Úr továbbra is munkálkodik bennem az Ő Szentlelke 
által, hogy megírjam a legfontosabb könyveket, amelyek valaha az egyház 
és a világ elé kerülnek� Az Úr megmutatja, mit tehet gyenge edények által� 
Az életet, amelyet megkímélt, az Ő dicsőségére fogom használni� Amikor 
jónak látja, hogy nyugalomra helyezzen, Üzenetei még vitálisabb erőt fog-
nak képezni, mint amikor a gyenge eszköz, amely által küldte, életben volt�” 
(Ellen G� White, „The Time of the End”, Manuscript 122�, 1903� okt� 9�, 
Manuscript Releases, vol�, 8�, 428� o)

29 Fred Bischoff, „A Second Look at – The Importance of the Adven-
tist Pioneers, part 4 (konklúzió)”, Lest We Forget, negyedik negyedév, 2001, 
2� o�; http://www�aplib�org/files/lwf/LW-FV11N4/pdf�
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Az 1901-es Generál Konferencia ülésén Ellen White éppen akkor tért 
vissza tízéves ausztráliai száműzetéséből� Bár az Úr gazdagon megáldotta 
ottani munkáját, a Battle Creek-i gyülekezeten belül egyre nagyobb gondok 
támadtak� Április 2-án, kedden G�I� Irwin elnök beszéde után megnyitott-
nak nyilvánították a Generál Konferencia ülését� Amint Irwin feltette a 
kérdést: „Mi lenne a kedvetekre?” Ellen White előlépett, hogy beszéljen:

„Nagy érdeklődést érzek azon cselekedetek és döntések iránt, amelye-
ket ezen a konferencián kellene meghozni, olyan dolgokkal kapcsolatban, 
amelyeket már évekkel ezelőtt meg kellett volna hozni, pontosabban tíz éve 
[1891], amikor összejöttünk a konferenciára, ott pedig a Lélek és Isten ereje 
eljött tanúbizonyságot tenni arról, hogy Isten kész dolgozni ezért a népért, 
ha a nép kész munkába állni� A testvérek egyetértettek az Istentől kapott 
világossággal, de egyesek az intézményeinkből - különösen a Review and 
Herald és a Konferencia – a hitetlenség elemeit hozták be, így nem a kapott 
világosság szerint cselekedtek� Egyetértettek a világossággal, de nem történt 
különösebb változás, hogy Isten hatalma megnyilatkozzon népe körében�

A kapott világosság szerint ennek a népnek magasabban kellene állnia, 
mint bármely más nép ezen a földön, és hűséges népnek kellene lennie, 
amely becsülettel képviseli az igazságot� Az életükben megnyilvánuló igaz-
ság megszentelő ereje meg kell, hogy különböztesse őket a világtól� Erkölcsi 
méltóságban kell állniuk, és olyan szoros kapcsolatban a mennyel, hogy az 
Úr, Izrael Istene helyet adhasson nekik a földön�

Évről évre ugyanaz a beleegyezés hangzott el, de a nép felemelésére 
szolgáló elveket nem szőtték a munkába� Isten tiszta világosságot adott 
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nekik arról, hogy mit kell tenniük és mit nem, de ők elfordultak ettől a vi-
lágosságtól, és számomra csoda, hogy még mindig olyan jólétben vagyunk, 
mint amilyen most van� Ez Isten nagy irgalmának köszönhető, nem pedig 
saját igazságunknak, hogy az Ő neve ne legyen meggyalázva a világon�”1

Ha elfogadták volna a hit általi megigazulás üzenetét, amely 1888-
ban, a Minneapolisi Konferencián jutott el az egyházvezetés fülébe, és 
amely sok éven át meggyőződéssel hirdetve lett, akkor pozitív változást 
eredményezett volna az egyéni tapasztalat minden területén, valamint a 
szervezett egyház munkájának területén� Egy mélyebb keresztény tapasztalat 
által nemcsak a tapasztalati teológia megértésének megérése látszott volna, 
hanem ugyanakkor változások látszottak volna az egyház szervezetében is, 
a pénzügyekben, a kiadványokban, az oktatásban, az evangelizációban, az 
egészségügyi reformban, az orvosi és lelkipásztori missziómunkában, és 
Isten műve általában véve előnyben részesült volna� A hitetlenség elemei 
által azonban csak egyetértés történt a mennyei világossággal szemben, és 
az elvek, amelyek életeket változtathattak volna, nem lettek beleszőve Isten 
művébe� A gyülekezeti tagság gyarapodása és növekedése, valamint az intéz-
mények bővülése nem a küldött üzenet vagy tanács elfogadását jelentette, 
hanem Isten nagy irgalmát tükrözte�

Ellen White folytatta hozzászólásait a konferencián, és beszélt né-
hány problémáról, amelyek még mindig léteztek Battle Creek különböző 
intézményeiben� Azt mondta: „A férfiak szent helyen álljanak, hogy a nép 
számára Isten hangjai lehessenek, mint valamikor gondoltuk ezt a Generál 
Konferenciáról – de ez a múlt� Most azonban újjászervezésre van szükség� 
Az alapoktól kell kezdenünk, és egy másik elvre kell építenünk�” De Ellen 
White többet kért, mint egy szerkezeti újjászervezés – új „elveket” kért, 
amelyek irányítják az egyházvezető férfiakat� A változás azonban nem úgy 
valósulhatott meg, hogy „olyan férfiakra bízzuk a felelősséget, akikre évről 
évre világosság áradt ki az elmúlt tíz-tizenöt évben, és mégis semmibe vették 
azt a világosságot, amelyet Isten adott nekik�”2* A konferencia végéig Ellen 
White strukturális és tapasztalati változtatásokat szorgalmazott�

Mind A�T� Jones, mind E�J� Waggoner hasonló állapotot vázoltak, 
amely a világosság és az igazság iránti egyszerű beleegyezés eredménye volt, 
és amelyet nem igazán vettek figyelembe, hogy az változást idézzen elő az 
életben� Az 1893-as Generál Konferencián Jones összefoglalta a hit általi 
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megigazulás üzenetére adott választ egészen addig az időig:
„Amikor négy évvel ezelőtt az üzenet [1888-ban] be lett mutatva, és 

azóta is, egyesek elfogadták azt úgy, ahogyan elhangzott, és örültek a jó 
hírnek, hogy Istennek van igazsága, amely meg fog állni az ítéletben [���] 
Mások semmit sem akartak kezdeni vele, és elvetették az egészet� Megint 
mások, mintha a köztes álláspontot képviselték volna [���] Így, a megal-
kuvók hívei az üzenet nyílt és szabad, tudatos átadásától és elfogadásától 
a nyílt, tudatos és teljes elutasításig – e két véglet között – szétszóródva 
helyezkedtek el� Azok, akik ezt a megalkuvó álláspontot foglalták el, ma este 
sincsenek semmivel se jobban felkészülve, mint voltak négy évvel ezelőtt, 
hogy felismerjék, melyik Krisztus hit általi megigazulásának üzenete�”3

Évekkel később Jones ismét összefoglalta a választ azoknak, akik csu-
pán egyetértettek az üzenettel, amikor meghallották azt: „Mint jól tudjátok, 
White testvérnő a kezdetektől fogva nyíltan és határozottan támogatta a hit 
általi megigazulást� Az 1888-as Konferencia után ő, Waggoner testvér és én 
tovább prédikáltunk a hit általi megigazulásról [���] Ezt tettük télen, egészen 
tavaszig� Utána, amikor eljött a tábori összejövetelek ideje, mindhárman 
meglátogattuk a táborokat a hit általi megigazulás és a vallásszabadság üze-
netével� Néha mindhárman ugyanazon az összejövetelen voltunk�” Együttes 
erőfeszítéseik eredménye érezhető volt, de úgy tűnik, ez nem hozott tartós 
változást� Jones ezt így magyarázta: „Ez változást idézett elő a nép között 
és látszólag a legtöbb vezetőben is� De az utóbbiaknál ez csak látszat volt� 
Soha nem volt valódi, mert mindig volt egy titkos ellenkezés a Generál 
Konferencia bizottságában és mások között�”4

Waggoner is egyetértett Ellen White 1901-es konferencián tett kije-
lentéseivel� 1903-ban A�G� Daniellsnek írott levelében Waggoner felidézte, 
hogy milyen helyzet volt Amerikában abban az időben, amikor Daniells 
Ausztráliában volt:

„Abban az időben [az 1890-es években] Amerikában a dolgok nem 
javultak, mint tudod [���] Ez csak amiatt volt, mert bár sok ellenkezés után 
az egyház hivatalosan elfogadta az előrehaladott üzenet igazságát, de nem 
ültette gyakorlatba� Elfogadták, mint az egyik olyan dolgot, amiben «mi, 
mint nép hiszünk», de nem olyannak, ami által irányíthatod a munkát, 
taníthatod a tudományokat, stb� Nem láttak az Úr által küldött világos-
ságban olyan elvet, amely minden problémát megold, amely újjászervez, 
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vagy inkább szervez, amely életet hoz az egész műbe� A legrosszabb az, hogy 
nem fogadták el az üzenet világosságának előrehaladását� Mivel ők csak egy 
mozdulatot tettek, kényelmetlenül érezték magukat, amikor biztatva lettek, 
hogy menjenek tovább� Úgy gondolták, hogy bizalmat kell kapniuk azért a 
magasztos eljárásért, hogy egyik irányból a másikba lépjenek [���]

Egyetlen férfinak sem volt jobb nyítóbeszéde, vagy nem kezdett 
jobban, mint Olsen testvér tizennégy évvel ezelőtt [1889]� De nem tudott 
szembeszállni a régi gárdával� Irwin testvér kivételesen kedvező körül-
mények között kezdett� De hamarosan bebizonyosodott, hogy munkája 
kudarcot vallott� Felesleges azt mondani, hogy a hiba az embernél volt; 
kijelentenünk, hogy ők nem voltak jó férfiak� Mint keresztények, ugyan-
olyan jók és igazlelkűek voltak, mint bárki más [���] Az volt a baj velük, 
mint emberekkel, hogy képtelenek voltak meglátni az igazság elvét, amely 
megoldhatna bármilyen problémát és kiolthatna minden nehéz helyzetet� 
De a régi kovász megmaradt és tovább dolgozott�”5

A�G� Daniells, akit az 1901-es konferencián elnökké választottak, ápri-
lis 14-én, vasárnap este tartott egy prédikációt� Beszélt Krisztus igazságának 
üzenetéről, amelyet az egész világon hirdetni kellett a földön szétszórtan 
levő adventistáknak� „Ó, bárcsak Isten az oltárról vett égő szénnel érintené 
meg ajkunkat!” mondta Daniells „amíg az igazság – az az igazság, amelyről 
annyit beszéltünk az elmúlt tíz-tizenkét évben – mint egy égő lámpás, előre 
menne”� De bár az üzenetről sokat beszéltek, Daniells attól tartott, hogy 
nem ragadják meg úgy, ahogy „megragadhatnák, ahogy kellene”� Attól tar-
tott, „hogy ez túl sokáig csak elmélet volt”� De tudta, „hogy áldott erő van 
benne”�6 Daniells a következő években is hasonló gondolatokat fogalmazott 
meg� A hangos kiáltás határtalan ereje és a késői eső üzenete nem valósult 
meg, bár az üzenetet hangsúlyozták több mint egy évtizede�

Másnap este, április 15-én, W�W� Prescott is megosztotta egyre erősö-
dő meggyőződését a lenyűgöző időkről, amelyben éltek� A történelemből 
példákat említett, amelyekből levonható néhány tanulság� Tudva, hogy 
„a történelem ismétli önmagát”, Prescott Isten Igéjéből „három időszakot 
mutatott be, amikor ugyanazok a körülmények ugyanazokhoz a tapaszta-
latokhoz vezettek”� Áttekintette az időszakokat, közvetlenül mielőtt Isten 
népét „Babilonba hurcolták”, közvetlenül a „Jeruzsálem pusztulása” előtti 
időt és a „jelen időt”, 1901-et� A hit általi megigazulás üzenetének hirdetése 
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előzte meg az általa említett három időszakot, az üzenet elutasításának 
szörnyű következményei, valamint felszólítás a beismerésre, vallomásra 
és bűnbánatra az elkövetkező isteni büntetés jóvátétele érdekében� „Most 
mi ismét ugyanazokat a körülményeket éljük át” - jelentette ki Prescott� 
Az egyház „pusztulással lett megfenyegetve� Miért? Ugyanazért, mint ré-
gen – mert elutasította az igazságot, elutasították Isten üzenetét, elfordult 
a szívből jövő szolgálattól, és Isten életének tettei helyett formákat meg 
szertartásokat fogadtak el a szívben és a lélekben�”7

Prescott próbálta visszavezetni a hallgatóság gondolatait az 1880-as 
évekre, amikor a nép törvényközpontú volt, és megpróbálta emlékeztetni 
őket arra, hogy „tizenhárom évvel ezelőtt Minneapolisban Isten üzenetet 
küldött e népnek, hogy kihozza őket abból a tapasztalatból”� A beszéd csú-
csán Prescott összefoglalta az üzenethez való hozzáállás történetét 1888-tól 
egészen addig a pillanatig, és hogy milyen következményekkel jár egy ilyen 
hozzáállás 1901-ben:

„Mi volt ennek a népnek és ennek a munkának a története attól az 
időtől kezdve mind a mai napig? Mi a mai álláspontunk ezzel az üzenettel 
kapcsolatban? Milyen mértékben fogadták el ezt az igazságot? – nem csu-
pán beleegyezés szintjén, hanem a valóságban� Elmondom én nektek, hogy 
nem nagy mértékben� Mennyire volt a Lélekkel áldott az egyház munkája? 
Elmondom én nektek, nem nagy mértékben� Az elmúlt tizenhárom évben 
ezt a világosságot elutasították, és sokan ellene fordultak, és napjainkban 
még mindig ellene fordulnak és elutasítják� Mindenkinek, aki ezt teszi, 
azt mondom: «Vigyázzatok azért, hogy be ne következzék rajtatok, amit a 
próféták mondtak: Lássátok meg, ti gúnyolódók, csodálkozzatok és semmi-
süljetek meg�»

Mi erre az orvosság? Ugyanaz, mint régen, nincs más orvosság: Isten 
iránti bűnbánat és hit az Úr Jézus Krisztusban� Mi volt az üzenete Keresz-
telő Jánosnak, amikor előkészítette az Úr útját olyan körülmények között, 
amelyekről már beszéltem nektek? «Térjetek meg, mert elközelgetett a 
mennyeknek országa�» Amikor maga Krisztus eljött és megkezdte munká-
ját, mit mondott? «Bétölt az idő, és elközelített az Istennek országa; térjetek 
meg, és higgyetek az evangéliumban�» Amikor elküldte a tanítványokat, az 
apostolokat maga Helyett, hogy mennybemenetele után folytassák munká-
ját, mit prédikáltak? «Bánjátok meg azért, és térjetek meg�» Hogy szólnak 
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a gyülekezeteknek küldött üzenetek? Térjetek meg, térjetek meg, térjetek 
meg� Hogy szól a laodiceai gyülekezet üzenete? «Légy buzgóságos azért, és 
térj meg�»”8

De, ahogy Prescott is megfigyelte a konferencia ideje alatt - amely az 
utolsó hetéhez közeledett - a megtérés, amelyre Isten hívta őket, nem való-
sult meg� Vajon a Szentírásban található első két példa nyomdokaiba léptek? 
„Nem láttam és nem is látom ezen a konferencián azt az őszinte választ 
az üzenetre, amelyet Isten küldött nekünk, és amely valamilyen hatékony 
eredményt hozna az Ő munkájában� Kész vagyok ezt elfogadni, mert ez így 
van� Azt szeretném elmondani nektek, hogy ránk - Jézus Krisztus Igéjének 
munkásaira a megtérésnek olyan lelke kell, hogy kiáradjon, amilyet sokan 
közülünk évek óta nem ismerünk� Ezen a konferencián olyan munkát 
kell elvégezni, amelynek jeleit még nem láttam� Újra és újra imádkoztam, 
hogy Isten hozza létre ezeket a jeleket� Ő az egyetlen, aki ezt megteheti� 
Azt mondom a munkában résztvevő testvéreimnek, de a többieknek is: Ha 
mi, mint Isten népe, világos és nagyon határozott változás nélkül hagyjuk 
el ezt a konferenciát, amely különbözik az eddig látottaktól, akkor Isten 
irgalmazzon népének és az Ő munkájának!

Talán, azt gondoljátok, hogy túl egyszerűen szólok hozzátok, de sze-
retném elmondani nektek, testvéreim, hogy ez terheli a lelkemet, és el kell 
mondanom az üzenetemet� Én hiszem azt, hogy Isten az Ő Igéjének üze-
netein keresztül, az Ő szolgája [Ellen White] üzenetei által olyan szavakat 
mondott itt, amelyektől csengenie kellene a fülünknek� Ha az itt elhangzott 
szavaktól nem cseng bele a fülünk, és nem vezet bennünket bűnbánatra és 
alázatra Isten előtt, akkor mi más tehetné meg ezt? De mégsem ez történt, 
és már túl vagyunk a konferencia felénél� Folytatjuk ezt az utat a konferen-
cia végéig? Elhagyjuk ezt a helyet erő nélkül, új világosság nélkül, és újra 
átéljük ugyanazokat a tapasztalatokat?”9

Beszéde végéhez közeledve Prescott biztosította lelkipásztortársait, 
hogy az üzenet tizenhárom év után is ugyanaz: a hit általi megigazulás� 
De nem, mint elmélet, hanem mint szívet megváltoztató tapasztalat� Így, 
az egyház szervezetében szükséges változtatások nem hozzák meg a kívánt 
változásokat, ha nem tartalmaznak belső változást is� Vajon nem a lelkészek 
kötelessége volt megnyitni az utat?

„Az üzenet nagyon egyszerű� «Az igaz ember hitből él» [���] Ez most az 
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üzenet� Ez az üzenet, amely tizenhárom évvel ezelőtt eljutott ehhez a néphez, 
és távol lett tartva, és távol van tartva most is, mintha nem az üzenet volna; 
de ez az üzenet� Attól tartok, hogy azok, akik oly sok éven át behunyták a 
szemüket az üzenet előtt, soha nem fogják tisztán látni azt� Attól tartok, 
hogy ők azok, akik elveszítették ítélőképességüket, és most nem lesznek 
képesek felismerni az üzenetet, felismerni az igazságot� De vajon képesek-e 
az ilyen vezetők és tanítások kivezetni ezt a munkát és ezt a népet a jelenlegi 
zavarból, sötétségből és csüggedt állapotából? Elmondom nektek, hogy 
nem� Istennek munkálkodnia kell� Neki azt kell felruháznia hatalommal, 
aki hajlandó elfogadni azt, aki gerinces, aki világosan és hatalommal hirdeti 
az üzenetet, aki megnyitja az utat távol a zűrzavartól és a sötétségtől�

Ez nem a látható szervezési formán keresztül fog megvalósulni� Az el-
múlt héten az elménk a szervezési tervek megfogalmazásával volt elfoglalva, 
és lelki érzésem az, hogy mi teret vesztettünk a szervezési munkában� Ne 
gondoljátok, hogy ez megvalósul a terv megváltoztatásával, az adminisztrá-
ció megváltoztatásával, vagy új módszer által� A szív teljes megváltoztatására 
van szükség� Amikor a szív teljes változása lesz látható Isten munkájában, 
a benne rejlő erő elsöpri mindazokat az idegen dolgokat [���] Nem a külső 
formában és a működési tervben lesz látható� Rendben van, ezeket változ-
tatni kell, de ha elménk ezzel foglalkozik, akkor a mű nem ezen az úton fog 
megvalósulni� [���]

Ha Isten nem segít, akkor ki fog segíteni? És ha Ő nem adja az igaz 
bűnbánat Lelkét és a Hozzá való térést, akkor ki fogja megtenni? Testvéreim 
a szolgálatban, nem nekünk kellene utat nyitnunk a népnek? Kérdezem 
mindenkitől, aki jelen van itt, Jézus Krisztus evangéliumának minden 
munkását, aki kicsi vagy nagy munkára van elhívva: Nem nekünk kell meg-
mutatnunk az utat a népnek, amelyen járnia kell? Nincs itt az ideje, hogy 
saját magunknak fogadjuk Isten üzenetét, és megértsük, hogy Ő hozzánk és 
nekünk szól, és választ vár tőlünk?”10

Figyelnünk kellene Prescott aggodalmára azzal kapcsolatban, hogy a 
külső szervezeti változások a szív megváltozása nélkül történnek� Noha az 
ilyen változások hasznossá váltak az egyház számára az elkövetkező évekre 
nézve, de nem képeztek választ az alapvető dolgokra, amelyek visszatartották 
Isten ígéreteit� Egy héttel később, április 23-án véget ért az 1901-es Kon-
ferencia nagy szervezeti változásokkal – legalábbis szerkezeti szempontból�
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Ellen White, aki nagy félelemmel tekintett ennek a konferenciának 
a hatásaira, az utolsó napon ezt mondta: „Életemben soha nem voltam 
ennyire megdöbbenve, mint most, amikor látom, milyen fordulatot vettek 
a dolgok ezen az összejövetelen� Ez nem a mi munkánk� Isten hozta létre�” 
Hogyan történt ez? Isten elküldte angyalait, hogy „jó és békés elmét adjanak 
nekünk� Közöttünk voltak, hogy véghezvigyék Isten munkáit, visszatartsák 
a sötétség hatalmait, hogy ne akadályozzák azt a munkát, amelyet Isten el 
akart végezni�”11 Bár az 1901-es Generál Konferencia győztes hangulatban 
ért véget, hamarosan látni fogjuk, hogy azok a dolgok, amelyeket Ellen 
White teljes szívből remélt – és mondhatjuk, hogy az egész mennyország – 
nem valósultak meg�12

Visszatekintve 1901-re

1901 decemberében Ellen White rámutatott arra, hogy még a Gene-
rál Konferencián végrehajtott változtatások után sem mentek jól a dolgok� 
P�T� Magannak írva Ellen White emlékeztette őt, hogy „a Gondviselés 
keze megtartja ezt a gépezetet”� Csak amikor az Ő keze „mozgásba hozza a 
kereket, akkor kezd minden mozgásba lendülni�” De Ellen White visszate-
kintve a múltba, nagyon világossá tette, hogy Isten nem hibás azért, hogy 
az előrehaladás kerekét helyben tartották: 

„Az Ő népe nagyon le van maradva� Az emberi, az isteni terv vezetése 
alatt visszaszerezhetne valamit abból, ami elveszett, mert az emberek, akik-
nek nagy világosságuk volt, nem rendelkeztek azzal a kegyességgel, meg-
szentelődéssel és buzgalommal, amely szükséges ahhoz, hogy megvalósítsák 
az Istentől kapott terveket� Saját kárukra vesztették el azt, amit nyerhettek 
volna az igazság előmozdítása érdekében, ha végrehajtották volna Isten ter-
veit és akaratát� Lehetetlen az embernek átnyúlnia a szakadék felett, melyet 
olyan munkások hoztak létre, akik nem követték a mennyei Vezetőt�

Lehetséges, hogy még sok évig ezen a világon kell maradnunk az 
engedetlenség miatt, akárcsak Izráel népének, de Krisztusért, az Ő népének 
nem kellene többé bűnt bűnre halmoznia� (Ézsa 30:1)13*, Istent vádolva 
helytelen cselekedeteik következményeiért�”14

A helytelen tettek és az engedetlenség sokkal többet foglalt magában, 
mint az, ami a Battle Creek-i oktatásban történt, és amit Magan és mások 
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próbáltak most kijavítani� Ez különösen magában foglalta a Minneapolisi 
Konferencia alatt és Minneapolis után végrehajtott intézkedéseket, amelyek 
az évek során Isten munkájának sok más területére is hatással voltak� Még 
így is mindezeket a problémákat meg lehetett volna oldani, a laodiceaiak 
megtérése által és Isten valódi gyógymódjainak elfogadása által� A következő 
nyáron, amikor Ellen White az új Generál Konferencia bizottságának és az 
Orvosi Misszióbizottságnak írt, a következő gondolatokat fogalmazta meg 
az 1901-es Generál Konferencia kapcsán:

„Csodálatos munkát lehetett volna végezni az 1901-es Generál Konfe-
rencián a Battle Creek-ben összegyűlt nagy sokaságért, ha Isten munkájának 
vezetői megreformálták volna saját magukat� Ha alapos munkát végeztek 
volna ezen a konferencián; ha Isten szándéka szerint cselekedtek volna, és 
a felelősséget viselő férfiak mélyszántást végeztek volna a szív talajában; ha 
lelküket megalázva vezették volna a vallomás és az odaszentelés munkáját, 
megmutatva, hogy ők elfogadták az Úrtól küldött tanácsokat és figyel-
meztetéseket tévedéseik kijavítására, akkor az egyik legnagyobb újjáéledés 
született volna meg pünkösd óta�

De a munka, - amelyet az egész mennyország kész volt elvégezni, 
mihelyt az emberek előkészítik az utat, - nem lett elvégezve� A munkát 
irányító vezetők bezárták és bereteszelték az ajtót, megakadályozva a 
Szentlélek bejutását� Úgy döntöttek, hogy nem adják át magukat teljesen 
Istennek� Szívek, amelyeket meg lehetett volna tisztítani a hibától, meg-
keményedtek a rossz megtételében� Az ajtók el lettek reteszelve a mennyei 
áramlattal szemben, amely minden rosszat elsöpört volna� A férfiak nem 
vallották meg bűneiket� Megkeményítették magukat a gonoszságban, és így 
szóltak az Úr Lelkének: «Mostan eredj el; de mikor alkalmatosságom lesz, 
magamhoz hívatlak téged�»

Az Úr most gondos önvizsgálatra szólít fel, olyan önvizsgálatra, amely-
re a legutóbbi Generál Konferencián nem került sor, amikor Ő arra várt, hogy 
irgalmas legyen� A jelen idő az örökkévalóságra való aratás ideje� Le kell 
aratnunk az elvetett gonosz mag gyümölcsét, ha nem bánjuk meg, hogy 
elvetettük, és nem kérünk bocsánatot az elkövetett hibákért� Azok, akik 
miután lehetőséget kaptak a bűnbánatra és a megújulásra, rálépnek erre 
a területre anélkül, hogy megaláznák szívüket Isten előtt, és anélkül, hogy 
feladnák azokat a dolgokat, amelyeket Isten megfedd, azoknak megkemé-
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nyedett szívük lesz az Úr Jézus tanácsára�”15 Ellen White nagyon világossá 
tette, hogy ha 1901-ben a megfelelő munkát elvégezték volna, akkor alapos 
megbánás következett volna az elmúlt évtizedben elkövetett hibákért és a 
pünkösdi kiáradás mértékéhez hasonlóan kiáradt volna a Szentlélek� De 
sajnos ez a munka nem lett elvégezve� 1902 februárjában Uriah Smith, 
akit visszahelyeztek a Review magazin főszerkesztői posztjára, világosan 
megmutatta, hogy a régi viták nem merültek feledésbe, és továbbra is 
hitetlenkedés nyilvánult meg a minneapolisi üzenettel szemben� Smith 
háromrészes cikksorozatot publikált a Review magazinban W�M� Brickey 
tollából, amely ismét középpontba helyezte Jones és Waggoner álláspontját 
a Galata törvényről és a szövetségekről – az 1888-as üzenet kulcsfontosságú 
elemeit, amelyeket Ellen White támogatott�16* A�G� Daniells, a Generál 
Konferencia elnöke azt mondta W�C� White-nak, hogy a cikkek „olyan 
helytelenek és irracionálisak, amennyire csak lehet”, és hogy „a Minnea-
polisban bemutatott hit általi megigazulás üzenete elleni gonosz és egyenes 
támadás”� Nem tudta felfogni, hogyan tudott Smith „teljes bizalmat vallani 
a prófétaság lelke iránt, és mégis elutasítani a minneapolisi üzenetet”� De 
Daniells nemcsak Smith miatt aggódott, hanem „a régi szövetség pártiak 
miatt, akik állandóan kétségeket és hitetlenséget keltettek a minneapolisi 
összejövetel világosságával kapcsolatban�”17*

Végül Ellen White 1902 novemberében válaszolt a fenyegető vitára� 
Néhány évvel korábban Ellen White mennyből küldött tanácsokat közölt 
Smith-tel, és azt mondta neki, hogy Jones és Waggoner üzenetével szembe-
ni ellenállásának gyökere annak az igazságnak az elutasítása, hogy a Galata 
levélben írott törvény elsősorban az erkölcsi törvényről szól� Ilyen cseleke-
detek által Sátánnak sikerült elűznie a késői eső erejét, amely képessé tette 
volna őket, hogy a hangos kiáltás üzenetét eljuttassák a világhoz� Sokan a 
testvérek közül nagymértékben ellenálltak a hangos kiáltás üzenete világos-
ságának is, és Smith-nek jelentős szerepe volt ebben�18 Nem annak az ideje 
volt, hogy a régi vitákat újra elővegyék, és a gyülekezeti tagság próbájává 
tegyenek egy olyan kérdést, amely már elűzte a Szentlelket és késleltette az 
Úr visszatérését�

Ellen White komolyan figyelmeztette a testvéreket: „Soha nem kellene 
úgy kezelni azt, amit Isten nem tesztnek küldött, mint ahogyan a Galata 
levélben a törvény kezelve lett� Isten megmutatta, hogy a Minneapolisi 
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Konferencia szörnyű tapasztalata egyik legszomorúbb fejezete azok törté-
nelmének, akik hiszik a jelenvaló igazságot�”19

Egy hónappal később Ellen White nem tudott aludni éjjel, mivel 
figyelme Isten népének állapotára irányult, „a pásztorokra és a laikusokra 
egyaránt”� Az Isten művében dolgozóknak címzett hosszú kéziratában Ellen 
White kijelentette, hogy „az ország minden gyülekezetében” szükség van 
„bűnvallomásra, bűnbánatra és megtérésre”� Ha ezeket nem „gyorsan” teszik 
meg, az utolsó napok téveszméi „uralmuk alá veszik őket”, és hamarosan a 
világosság sötétséggé, a sötétség pedig világossággá fog változni:

„Isten késedelem nélküli bűnbánatra hív� Sokan olyan sokáig játszot-
tak az üdvösséggel, hogy lelki látásuk elhomályosult, és már nem tudják 
megkülönböztetni a világosságot a sötétségtől� Krisztus megaláztatik népe 
között� Az első szeretet elmúlt� A hit gyenge, határozott átalakulásra van 
szükség [���] Az önigazulás nem menyegzői ruha� Az igazság tiszta világos-
sága követésének elmulasztása félelmetes veszély� A laodiceai gyülekezetnek 
szóló üzenet feltárja állapotunkat, mint nép� Figyelmezzetek erre az üzenet-
re� [Jelenések 3:14-18 verseket idézte�]

Ó, micsoda leírás! Hányan vannak ebben a szörnyű állapotban� 
Arra kérek minden pásztort, hogy figyelmesen tanulmányozza a Jelenések 
könyvének harmadik fejezetét, mert abban az utolsó napok állapota van 
bemutatva� Gondosan tanulmányozzátok a fejezet minden versét, mert 
ezeken a szavakon keresztül Jézus szól hozzátok�

Ha valaha volt nép, melyet a Laodiceának szóló üzenet képviselt, akkor 
az az a nép, amelynek nagy világossága volt, a Szentírás kinyilatkoztatása, 
úgy, ahogy azt a hetednapi adventisták kapták� Az énjének felmagasztalása 
helyett, amely felszínre hozza a büszkeséget, a saját erőben való bízást és 
az önelégültséget; a személyes jellemgyengeségek feltárása helyett - „amely 
büszkének, kérkedőnek és megtéretlennek hagy” - Isten állítólagos népének 
fel kell ismernie, hogy szüksége van az igazság és az igazságosság Lelkének 
kegyelmére�”20

A laodiceai állapotban való megmaradás, megtagadva a bűnbánatot, 
nemcsak a Hetednapi Adventista Egyház tagjaira volt káros, hanem Krisz-
tus megaláztatását is jelentette� Ez az állapot csak tovább hosszabbította a 
Sátánnal vívott nagy harcot, az Isten kormányzata elleni minden vádjával 
együtt� Ellen White egyik nyilatkozata, amely a folyamatos laodiceai ál-
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lapotunkkal kapcsolatban Jézus érzelmeiről a legszívszorítóbb kijelentések 
egyikének tekinthető, így hangzik: „Krisztus csalódása szavakban nem 
kifejezhető�”

Bár Ellen White égető vágya volt, hogy lássa az egyházat „a világosság-
ban járni, ahogy Krisztus a világosságban van”, és ennek érdekében buzgón 
imádkozott a testvérekért, mégis sikerült látnia, hogy a világosság, amelyet 
Isten adott neki, „nem kedvez pásztorainknak és gyülekezeteinknek”� Az 
ilyen hozzáállás az Isten által rábízott munkával szemben azt mutatta, hogy 
az 1901-es konferencián nem hajtották végre a szükséges változásokat� El-
len White azt mondta, hogy már nem vágyakozik részt venni a következő, 
1903-as Generál Konferencián:

„Testvéreim, nagy fájdalmat érzek a szívemben� Nem fogok előtte-
tek újra megjelenni a Generál Konferenciákon, hacsak nem érzem, hogy 
Isten Lelke késztet arra, hogy ezt meg kell tennem� Az utolsó Generál 
Konferencián, amelyen [1901-ben] részt vettem, megkaptátok az összes 
bizonyítékot, amely kéznél lesz minden összehívott gyűléseteken� Ha az a 
konferencia nem győzött meg benneteket arról, hogy az Úr a Szentlelke által 
munkálkodik alázatos szolgáin keresztül, az azért van, mert a gyertyatartó ki 
lett mozdítva a helyéről� Azt hittem, hogy a legutóbbi Generál Konferencia 
után megváltoztatjátok véleményeteket, de azon az összejövetelen az a 
munka, amelyet el kellett volna végezni ahhoz, hogy Isten bejöhessen, nem 
lett elvégezve és azóta sem lett mindmáig elvégezve� Isten kopogtat szívünk 
ajtaján� De mindmáig nem nyílt meg az ajtó, hogy Isten bemehessen és 
teljesen birtokba vegye a lélek templomát�”21

Így, közel két évvel az 1901-es Generál Konferencia után, a szívbéli 
munka, amit el kellett volna végezni, még mindig elvégezetlen maradt� 
Ennek fő oka az volt, hogy tétováztak meghallani a Hű Tanú bűnbánat-
ra felszólító hívását, amelyet az Ő bizonyságtételei által küldött� Ellen 
White-nak két héttel később az Úr újra megmutatta ennek az állapotnak 
a hatalmas voltát, ezúttal egy álom által, miközben az 1901-es Generál 
Konferencia utáni sikertelen reformról írt:

„Egyik nap, délben arról írtam, hogy milyen nagyszerű munkát 
lehetett volna végezni a legutóbbi Generál Konferencián, ha a felelős pozí-
cióban lévő emberek Isten akaratát és útját követték volna� Azok, akik nagy 
világosságot kaptak, nem jártak a világosságban� Az összejövetel véget ért, 
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és az elszakadás nem történt meg� Az emberek nem alázták meg magukat az 
Úr előtt, mint ahogy meg kellett volna tenniük, és a Szentlélek nem áradt 
ki� Idáig írtam, amikor elvesztettem az eszméletemet, és olyan volt, mintha 
egy jelenet szemtanúja lettem volna Battle Creek-ben�

A tabernákulum előadótermében gyűltünk össze� Egy ima hangzott 
el, egy ének, utána ismét egy ima következett� A legbuzgóbb kérést intézték 
Istenhez� Az összejövetelt a Szentlélek jelenléte jellemezte� A helyzet egyre 
mélyült, és a jelenlévők közül egyesek hangosan sírtak� Valaki felállt az 
imahelyéről, és azt mondta, hogy korábban voltak félreértései bizonyos 
emberekkel és nem érzett irántuk szeretetet, de most olyannak látta saját 
magát, mint amilyen valójában volt� Ünnepélyesen megismételte a laodi-
ceai gyülekezethez intézett üzenetet: «Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, 
és meggazdagodtam és semmire nincs szükségem�» - Beképzeltségemben 
úgy is éreztem, mondta ő - «És nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és 
a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen�» Most már látom, hogy ez az 
állapotom� A szemeim megnyíltak� A lelkem kemény és igazságtalan volt� 
Igaznak tartottam magam, de a szívem összetört, és szükségem van Annak 
értékes tanácsára, aki megvizsgálta szívem mélységeit� Ó, milyen irgalmasak, 
kegyelmesek és szeretőek ezek a szavak: «Azt tanácsolom neked, hogy végy 
tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat, 
hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága; és 
szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss�» (Jel 3:17-18)

Aki beszélt, odafordult azokhoz, akik imádkoztak, és így szólt: «Van 
valami, amit meg kell tennünk� Meg kell vallanunk bűneinket és meg kell 
aláznunk szívünket Isten előtt�» Összetört szívéből tett vallomást, majd 
egymás után odament a testvérekhez, kinyújtotta kezét és bocsánatot kért 
tőlük� Az érintettek gyorsan felálltak, megvallották hibáikat és ők is bocsá-
natot kértek, majd egymás nyakába borulva sírtak� A bűnvallomás lelkülete 
az egész gyülekezetben elterjedt� Olyan volt, mint pünkösd napján� Istent 
dicsőítő énekeket énekeltek, és ezt a munkát késő estig, majdnem reggelig 
végezték�”22 Kétségtelenül Ellen White-ot leírhatatlan öröm töltötte el, 
amikor szemtanúja volt ennek a jelenetnek, és a vallomások folytatódtak: 
„Senki sem tűnt túl büszkének ahhoz, hogy összetört szívvel vallomást 
tegyen, és a vallomások élén azok álltak, akik befolyással bírtak, de akiknek 
korábban nem volt bátorságuk megvallani bűneiket� Olyan öröm volt, ami-
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lyet még soha nem éreztek a tabernákulumban�” Ellen White eszméletlen 
állapotából felébredve egy rövid ideig úgy tűnt, nem tudja, hol van� A toll 
a kezében maradt� Utána a következő szavak hangzottak el: „Így kellett 
volna történnie� Az Úr arra várt, hogy mindezt megtegye népéért� Az egész 
mennyország arra várt, hogy kiárassza irgalmát�” Ellen White azon gon-
dolkodott: „Micsoda dolgok történhettek volna, ha teljes munkát végeztek 
volna a Generál Konferencia utolsó ülésén? Engem pedig csalódottság 
gyötört, amikor megértettem, hogy a jelenet, amelynek szemtanúja voltam, 
nem a valóság volt�”23*

Két héttel később Ellen White levelet írt Jude Jesse Arthurnak, egy 
férfinak, akinek nem volt sok tapasztalata az ő prófétai ajándékával kapcso-
latban� Bátorítani kívánta, ne hagyja, ne engedjen azoknak, akik megkér-
dőjelezik Ellen White lelki ajándékát, és elmondta neki, hogyan támogatta 
Isten prófétai munkájában:

„Az Ő hatalma végig velem volt a legutóbbi Generál Konferencián, 
és ha a felelős pozíciót betöltő férfiak a vállamra nehezedő teher negyedét 
érezték volna, akkor látszott volna a szívből jövő vallomás és bűnbánat� A 
Szentlélek olyan munkát végzett volna, amilyenre még soha nem volt példa 
Battle Creek-ben� Nincs mentségük azoknak, akik annak idején hallották 
üzeneteimet, és nem voltak hajlandók megalázni szívüket Isten előtt� Soha 
többé nem fognak nagyobb bizonyítékot kapni�

A legutóbbi Generál Konferencia eredménye életem legnagyobb, 
legszörnyűbb bánata volt� Ott nem történt semmi változás. A lelkület, amely 
az összejövetel eredményeként be kellett volna, hogy az egész munkába 
kerüljön, nem került be, mert az emberek nem fogadták el Isten Lelkének 
bizonyságtételeit� Visszatérve munkaterületükre, nem abban a világosság-
ban jártak, amellyel az Úr megvilágította útjukat, hanem a Battle Creek-i 
munka során uralkodó helytelen elveket vitték be munkájukba�

Az Úr lejegyezte az intézményeink és konferenciáink élén álló férfiak 
minden lépését� Veszélyes elutasítani az Isten által küldött világosságot� 
Korazinnak és Bethsaidának a leggazdagabb áldások lettek felajánlva [���] 
De ők elutasították a mennyei ajándékot [���] Jaj hallatszik ma a mennyből 
azokra, akiknek volt világosságuk és bizonyítékuk, de nem voltak hajlandók 
figyelembe venni az Úr figyelmeztetéseit és kérleléseit�”24 Nyilvánvaló, hogy 
Ellen White nem a szervezet strukturális változásairól beszélt, amelyek 
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1901-ben mentek végbe� Arról a lelkületről beszélt, „amelyet be kellett 
volna hozni az egész munkába�”

1902� február 18-án porig égett a Battle Creek-i szanatórium főépü-
lete – a kórház� Tíz hónappal később, 1902� december 30-án a Review and 
Herald székháza is ugyanerre a sorsra jutott� Ellen White korábbi érzelmei 
ellenére útmutatást kapott, hogy néhány hónappal később vegyen részt a 
Generál Konferencián, a Kalifornia állambeli Oaklandben� Ott tartózkodá-
sa közben egy éjszakai látomás által a figyelme Jósiás esetére lett irányítva, 
mint egy leckére, amelyet „a konferencia elé kellett vinnie”� 1903� április 
elsején Ellen White megosztotta ezeket a gondolatokat a Generál Konferen-
cián összegyűltekkel�

Jósiás király hűséges volt Izrael Istenéhez� „Ő nem ismételte meg 
apja bűneit a gonoszság útján járva” - mondta Ellen White� Úgy döntött, 
hogy nem ősei hibáinak nyomdokaiba lép, hanem próbálta helyreállítani 
Isten imádatát� Amikor Jósiás megtalálta a törvény könyvét, és elolvasta 
az áldásokat és az átkokat, megszaggatta ruháit, mert ráébredt arra, hogy 
Izrael népe évszázadokon át Isten parancsolatai ellen járt� Felismerte, hogy 
a nemzet felgyülemlett bűnei Isten gyors ítéleteit fogják rájuk hozni� Ellen 
White folytatta beszámolóját, párhuzamot vont az akkori adventizmussal:

„Jósiás, látva a múltban köztük létező bálványimádást és az Isten 
iránti tisztelet hiányát, mélyen megrendült� Most, amikor elolvasta a tör-
vénykönyvéből azt a büntetést, amely ezeknek a gyakorlatoknak a biztos 
eredménye volt, szívét nagy szomorúság töltötte el� Soha korábban ilyen 
mélyen nem ismerte fel, hogy mennyire undorodik Isten a bűntől [���]

A király nem tartotta ezt csekély dolognak� A papoknak és a többi szent 
hivatalban lévő férfiaknak ezt a parancsot adta: «Menjetek el, kérdezzétek 
meg az Urat én értem és a népért és az egész Júdáért, e könyvnek beszédei 
felől, amely megtaláltatott; mert nagy az Úr haragja, mely felgerjedett elle-
nünk, mivel a mi atyáink nem engedelmeskedtek e könyv beszédeinek, hogy 
cselekedtek volna mindent úgy, amint megíratott nekünk�» Jósiás nem azt 
mondta: «Semmit sem tudtam erről a könyvről� Ezek régi tanítások, és az 
idők megváltoztak�» Férfiakat rendelt ki, hogy vizsgálják ki ezt az ügyet, és 
azok elmentek Hulda prófétanőhöz [���]

Napjainkban Isten az Ő népére tekint� Ki kellene derítenünk, mit akar 
Isten közölni velünk a szanatórium és a kiadó leégése által� Ne menjünk 
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előre úgy, mintha minden rendben lenne� Jósiás király megszaggatta ruháit, 
és összetörte a szívét� Sírt és sóhajtott, mert nem ismerte a törvénykönyvet, 
és nem ismerte az őt fenyegető büntetéseket� Isten azt akarja, hogy észhez 
térjünk� Azt akarja, vizsgáljuk meg, mi a jelentősége a minket ért csapások-
nak, hogy ne lépjünk Izrael nyomdokaiba, és ne mondjuk, hogy «Ez az Úr 
temploma, mi az Úr temploma vagyunk», amikor valójában egyáltalán nem 
vagyunk azok�”25

A folytatásban Ellen White ezt a tanácsot arra a munkára alkalmazta, 
amelyet az 1901-es Generál Konferencián kellett volna elvégezni, és amely 
még mindig elvégzésre várt:

„Minden intézményünkben reformra van szükség� Ezt az üzenetet 
adtam át a legutóbbi Generál Konferencián, mint az Úrtól származó igét� 
Nagyon nehéz terhet hordoztam azon az összejövetelen, és azóta is hordo-
zom� Azon az összejövetelen nem szereztük meg a győzelmet� Miért? Mert 
olyan kevesen követték Jósiás útját� Azon az összejövetelen voltak olyanok, 
akik nem látták az elvégzendő munkát� Ha megvallották volna bűneiket, ha 
szünetet tartottak volna, ha magasabb helyre álltak volna, Isten ereje szállt 
volna az összejövetelekre, és látnunk kellett volna a pünkösd idejét�

Az Úr megmutatta nekem, mi lehetett volna, ha az elvégzendő mun-
kát elvégeztük volna� Az éjszaka folyamán jelen voltam egy összejövetelen, 
ahol egyik testvér megvallotta bűneit egy másik testvérnek� A jelenlévők 
egymás nyakába borulva összetört szívvel tettek vallomást� Isten Lelke és 
ereje megnyilvánult� Senki sem tűnt túl büszkének ahhoz, hogy alázattal 
és bűnbánattal meghajoljon Isten előtt� Azok álltak a munka élén, akiknek 
korábban nem volt bátorságuk megvallani bűneiket� Így történhetett volna� 
Az Úr arra várt, hogy mindezt megtegye népéért� Az egész menny arra várt, 
hogy kiárassza irgalmát�”26

Nem sokkal azután, hogy a tűz elpusztította a Review and Herald 
székházát, a Review magazin publikálta Ellen White egyik cikkét, „amely-
ben egyértelműen kijelentette, hogy a szanatórium és a Review székházának 
leégése Isten büntetése volt az Ő útjaitól való állandó eltávolodás miatt, és 
amiért nem az Ő figyelmeztetései és tanácsai szerint cselekedtek, amelyeket 
sok évvel ezelőtt küldött a prófétaság lelke által�”27 Ellen White könyörgött 
a Battle Creek-ieknek - akik „ellenálltak a világosságnak és a bizonyítékok-
nak, elutasítva Isten figyelmeztetéseinek meghallását”, - hogy „a Review 
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and Herald székházának leégésében az Isten felszólítását lássák, hogy teljes 
szívvel térjenek vissza Hozzá�”28 Mindazonáltal, röviddel az 1903-as Gene-
rál Konferencia ülése után, „a Review and Herald részvényeseinek gyűlése 
előtt kijelentették, hogy ezek a tüzek nem Isten ítéletei voltak”�29

Nem sokkal az összejövetel után W�W� Prescott beszélt egy nagy hall-
gatóság előtt a Battle Creek-i tabernákulumban, május 9-én, szombaton� 
Az adventista közönség figyelmét Jeremiás könyvére irányította, „amelyben 
Jeruzsálem pusztulásának és lerombolásának tapasztalatáról van szó” abban 
a reményben, hogy „tisztán fogják látni a rombolásnak és a nép fogságba 
hurcolásának valódi okát”� Üzenete csúcspontján Prescott emlékeztette 
hallgatóit arra, hogy mit tett Isten a népével a Minneapolisi Konferencia 
óta egészen addig:

„Azokat, akik ismerik a munkánkat és az itteni intézményeink körül-
ményeit, különösen az elmúlt tíz-tizenöt évből, nem kell emlékeztetnem 
őket arra a sok figyelmeztető és tanító igére, amelyeket az Úr küldött 
nekünk az Ő választott szószólója által, mindaddig, amíg engedetlenségünk 
miatt Isten ítélete utolért minket� Haszontalan, sőt rosszabb a haszontalan-
nál, ha megpróbálnám ezt elrejteni a szemünk vagy a világ szeme elől� Az, 
amit megmenthettünk volna, ha hallgattunk volna a tanító és figyelmeztető 
igékre, most nyilvános csapássá vált számunkra� De mindezek ellenére még 
mindig hallani olyan hangokat, amelyek azt mondják, hogy semmi ítélet 
nincs rajtunk� Most van itt az ideje annak, hogy azok, akik félik Istent, 
válaszoljanak az Ő tanítására, figyelmeztetésére és tanácsára� [Hangok a 
teremből: «Ámen»] Úgy gondolom, itt az ideje, hogy Isten népe felkeljen 
és azt válaszolják, hogy hisznek az Úrban, Istenükben, még akkor is, ha 
ítélettel bünteti őket� Úgy gondolom, itt az ideje, hogy ez a nép és ez az egy-
ház nyíltan és nyilvánosan állást foglaljon ezekre a tanító és figyelmeztető 
igékre, és beismerje Isten és a világ előtt, hogy az Úr ítélettel büntetett meg 
minket, mi pedig megtérünk és visszamegyünk Hozzá�”30

A minneapolisi üzenetet elutasítók hozzáállása és cselekedetei az elmúlt 
évtizedben gyengítő hatást gyakoroltak az egyház sikerére szinte minden 
feladatban� A legnagyobb rossz a mennyei tanács semmibevételéből szár-
mazott, amely az élet minden területére, valamint az egyház felelősségéért 
adatott a minneapolisi lázadás utáni prófétaság lelke iránt megnyilvánuló 
növekvő hitetlenség miatt� a minneapolisi lázadás után� Egy dolog biztos 
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volt, hogy bár az 1901-es Generál Konferencián nagy változások történtek a 
szervezeti struktúrában – amelyek mind a mai napig érvényesek -, a laodice-
ai bűnbánat és a késői eső tapasztalata soha nem következett be� 1903-ban 
az egyház mindenféle kihívással nézett szembe� Sajnos a két minneapolisi 
hírnök, Jones és Waggoner röviddel ezután elhagyták hűséges szolgálatukat, 
nagyrészt az 1886 óta ellenük irányuló állandó ellenállás miatt� Sajnos 
mindkettőjükre hatással volt J�H� Kellogg, aki a század végére eltávolodott 
az egyháztól� J�H� Kellogg panteista eszméi befolyásolták Waggonert, ami-
kor részt vett az 1897-es Generál Konferencián� 1899-ben J�H� Kellogg-hoz 
hasonló gondolatokat kezdett kifejezni� 1905-re fellázadt a szervezett egyház 
ellen, és már egyikőjük sem hallgatott a prófétaság lelkére, Ellen White-ra�         
1903-ban, amikor Jones visszaköltözött Battle Creek-be, befolyásolva 
lett Kelloggnak a szervezett egyház elleni lázadásával és a prófétaság lelke 
figyelmen kívül hagyásával, jóllehet Ellen White figyelmeztette őt ezzel 
kapcsolatban�31* Még Prescott is, aki együtt dolgozott vele az 1890-es évek 
elején, nem sokkal Ellen White halála után kezdte megkérdőjelezni Ellen 
White ajándékának valódiságát�32 Ellen White-ot 1915-ben helyezték örök 
nyugalomra, anélkül, hogy meglátta volna a második eljövetelt, amelyre 
oly régóta várt� Az áldott késői esőt elutasították, és végül vissza lett vonva�

Lábjegyzet

1 Ellen G� White, „Remarks at 1901 General Conference”, General 
Conference Bulletin, 1901� április 3�, 23� o, hozzáadott kiemelések

2* Uo�, 25� o� „Tíz-tizenöt év” visszavezet bennünket az 1886-os 
Generál Konferenciáig, amikor Ellen White sok tanácsot kapott a szük-
séges szervezeti változásokról� De ez volt az az idő is, amikor először lett 
bemutatva Jones és Waggoner koncepciói a hit általi megigazulásról és a 
Galata levélről�

3 A�T� Jones, „11� prédikáció”, A harmadik angyal üzenete, General 
Conference Daily Bulletin, 1893� február 13�, 243-244� o�

4 A�T� Jones Holmes testvérnek, 1921� máj� 12�, Manuscripts and 
Memories of Minneapolis, 329� o�, hozzáadott kiemelések

5 E�J� Waggoner A�G� Daniellsnek, 1903� július 24�
6 A�G� Daniells, „Sermon, 1901� ápr� 14�”, General Conference Bulle-
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tin, 1901� ápr� 16�, 272� o�
7 W�W� Prescott, „Sermon”, 1901� ápr� 15�, General Conference Bulle-

tin, 1901� ápr� 17�, 303-304� o, kiemelés az eredetiben
8 W�W� Prescott, „Sermon” (conclusion), 1901� ápr� 15�, General 

Conference Bulletin, 1901� ápr� 18�, 321� o�
9 Uo�
10 Uo�, 321�, 322� o�, kiemelés az eredetiben
11 Ellen G� White, 1901� április 23�, „Missionary Farewell Service” 

elhangzott megjegyzések, General Conference Bulletin, 1901� április 25�, 
464-463� o�

12* Az 1889-es és az 1891-es Generál Konferenciákkal kapcso-
latban, - ahol Ellen White személyesen jelen volt - lehet idézni és olyan 
kijelentéseket használni, amelyek az 1901-es konferencia teljes győzelmét 
és sikerét sugallják, bár ugyanakkor tapasztalható volt az elutasítás, a 
vereség vagy a kudarc, ami tartós negatív következményeket hagyhatott 
maga után� (lásd Ron Duffield, A késői eső visszatérése 1� kötet, 10� fejezet, 
„Baál imádása”, 253-274� o�) [A könyv elektronikusan olvasható az 1888 
Minneapolis telefonos applikáción, valamint megvásárolható a jelenvalo�
igazsag@gmail�com címen – a ford�] Egy ilyen példát A�V� Olson Crisis 
to Victory című könyvének előszavában találhatunk, amelyben a szerző azt 
állítja, hogy „az 1888-as Minneapolis és az 1901-es Generál Konferencia 
között eltelt tizenhárom év bizonyos mértékig az akkori adventmozgalom 
legprogresszívebb évei voltak�” Bár elismeri, hogy azok az évek „tele voltak 
a szervezeti elképzelések és a teológiai vélemények miatti konfliktusokkal”, 
a végső következtetés azonban az, hogy „ez egy olyan időszak volt, amikor 
a Gondviselés kimondhatta: győzelem�” (Arthur L� White, Crisis to Victory: 
1888-1901, 7� o�, kiemelés az eredetiben)

Sok más szerző is megosztott hasonló állításokat már 1901-től, de 
mégis úgy tűnik, hogy nincs szükség más bizonyítékra a falainkon lévő 
naptáron kívül ahhoz, hogy megmutassuk, mennyire hibás ez a gyakran 
használt elmélet� Ha az 1901-es év meghozta a győzelmet, amit oly sokan 
állítanak, amikor véget vetettek a Minneapolisi Konferencia negatív ered-
ményeinek, és egy új korszak kezdődött, amelyben a hit általi megigazulás 
teljes mértékben elfogadásra került, akkor Krisztus nem tért volna vissza 
már régen? E kérdések megválaszolásához most mélyebben fogjuk megvizs-
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gálni azokat az eseményeket, amelyek röviddel az 1901-es konferencia után 
történtek, hogy megértsük Ellen White végső kijelentését a sikerrel vagy a 
kudarccal kapcsolatban�

13* „Jaj a pártos fiaknak, így szól az Úr, akik tervet visznek véghez 
nélkülem, és szövetséget kötnek, de nem lelkem által, hogy bűnre bűnt 
halmozzanak!” (Ézsaiás 30:1)

14 Ellen G� White P�T� Magannak, 184. Levél, 1901� dec� 7�, Ma-
nuscript Releases, vol� 10�, 277-278� o�

15 Ellen G� White a Generál Konferencia bizottságának és az Orvosi 
Missziós Bizottságnak, 129. Levél, 1902� aug� 11�, Kress Collection, 95� o, 
hozzáadott kiemelések

16* W�M� Brikey, „Notes on Galatians, No� 1-3”, Review and Herald, 
január 21�, január 28�, február 4�, 36�, 52�, 67-68�, o� Ellen White, Jones és 
Waggoner a Galata törvényről és a szövetségekről szóló előadásainak támo-
gatása megtalálható az: Ellen G� White Uriah Smith-nek, 59. Levél, 1890� 
márc� 8� és Ellen G� White Uriah Smith-nek, 96. Levél, 1896� június 6�, 
1888 Materials, 604�, 1575� o� A témával kapcsolatos további részletekért 
lásd: Ron Duffield, A késői eső visszatérése 1� kötet, 12� és 16� fejezet�) [A 
könyv elektronikusan olvasható az 1888 Minneapolis telefonos applikáción, 
valamint megvásárolható a jelenvalo�igazsag@gmail�com címen – a ford�] 
Ez a bizonyos 1902-es epizód a Galata levélről szóló publikált cikkekkel 
együtt ismét Smith főszerkesztői állásából való elbocsátásához vezetett�

17* A�G� Daniells W�C� White-nak, 1902� április 14�, Manuscripts 
and Memories of Minneapolis, 318�, 321� o� Eugene F� Durand ezt írta Uriah 
Smith-ről szóló életrajzában: „Nyilvánvaló, hogy Uriah Smith nézetei a hit 
általi megigazulásról és a Galata törvényről egész életében egy cseppet sem 
változtak� Bebizonyosodott, hogy 1891-ben Ellen White-nak könnyek kö-
zött tett ígérete meghaladta az erejét� Ennek ellenére Smith nem vonta vissza 
tagságát, mint Jones és Waggoner, hanem továbbra is a «hűséges ellenkező» 
egyike maradt ebben a kérdésben�” (Yours in the Blessed Hope, Uriah Smith 
[Washington, D�C�: Review and Herald Pub� Assn�, 1980], 268� o�) Noha 
Durand műve felbecsülhetetlen értékű forrás, amely bemutatja az úttörő 
Uriah Smith hatalmas hozzájárulását a Hetednapi Adventista Egyházhoz, 
mégis a Smith-tel szembeni kedvezés, valamint Jones és Waggoner olykor 
kedvezőtlen vázolása arra vezette, hogy furcsa következtetéseket vonjon le� 
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Bár nem hozzuk szóba Uriah Smith örökkévaló sorsát, az az elképzelés, 
hogy valaki a hangos kiáltás üzenetével szemben „hűséges ellenkező” lehet 
maradandó következmények nélkül, vonakodóvá tett bennünket, mint nép 
abban, hogy elismerjük a múlt hibáit, és vakká Krisztus késésének okával 
szemben�

18 Ellen G� White Uriah Smith-nek, 96. Levél, 1896� június 6�, 1888 
Materials, 1575� o�

19 Ellen G� White C� P� Bollmannak, 179. Levél, 1902� nov� 19�, 
1888 Materials, 1796� o�

20 Ellen G� White: „Heed the Message to Laodicea”, 166� Manuscript, 
1902� dec� 17�, Manuscript Releases, vol� 18�, 192-194�, o� Két évvel később, 
ennek a kéziratnak egyes részei megjelentek a Review magazinban: „A Call 
to Repentance”, Review and Herald, 1904� dec� 15�

21 Uo�, 192�, 195-196�, o�
22 Ellen G� White A�G� Daniellsnek (Battle Creek Church), 7. Levél, 

1903� január 3�, Testimonies, vol� 8�, 104-105�, o�
23* Uo�, 105–106� o, hozzáadott kiemelések� Nyilvánvaló, hogy Ellen 

White nem tartotta nagy győzelemnek az 1901-es évet� Joggal kérdezhetjük, 
hogy írhatott A�V� Olson egy olyan könyvet, melynek címe Through Crisis 
to Victory: 1888 to 1901� A könyv 1966-ban jelent meg, A�V� Olson pedig 
három évvel korábban, 1963-ban halt meg, amikor az Ellen G� White 
Estate Board átvette és szponzorálta a könyvet, A�L� White titkársága alatt� 
Lehet, hogy nem Olson választotta ki a könyv címét�

24 Ellen G� White Judge Jesse Arthurnak, Levél, 1903� január 14�, 
Manuscript Releases, vol� 13�, 122-123� o�, hozzáadott kiemelések�

25 Ellen G� White, „Lessons from Josiah’s Reign”, 1903� március 
30-ai prédikáció, General Conference Bulletin, 1903� ápr� 1�, 29–31� o�, 
hozzáadott kiemelések

26 Uo�, a hozzáadott kiemelések
27 Editorial Note, „Instruction and Response”, Review and Herald, 

1903� május 19�, 8� o�
28 Ellen G� White, „The Meaning of God’s Providences”, Review and 

Herald, 1903� január 27�, 8� o�
29  Szerkesztői megjegyzés, „Instruction and Response”, Review and 

Herald, 1903� május 19�, 8� o�, hozzáadott kiemelések 
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30 W�W� Prescott, „Instruction and Response”, Review and Herald, 
1903� május 19�, 8� o�

31* Ellen G� White Paulson testvérnek és testvérnőnek, 116. Levél, 
1906� április 2� Egyesek talán csalódottak lesznek, amiért nem kínálunk 
részletes leírást Jones és Waggoner életének második feléről� De őszinték 
akarunk lenni a bukásuk valóságaival kapcsolatban, és biztosak akarunk 
lenni abban is, hogy a történet minden részletét elmondjuk� Ezt A késői eső 
visszatérése sorozatban tervezzük megtenni sokkal részletesebben� 

Mostanra érdemes megjegyezni, hogy Ellen White már 1892-ben 
figyelmeztetett a folyamatos gyűlölet következményeire, amit sok testvér 
táplált a két hírnök, Jones és Waggoner iránt� Ellen White a következő kér-
déseket tette fel: „Isten hírnökei képesek lesznek elviselni a rájuk gyakorolt 
nyomást?” „Ha igen – válaszolt Ellen White -, az azért van, mert Isten meg-
tartja őket hatalmában, hogy megvédjék azt az igazságot, hogy Isten küldte 
őket�” Ellen White továbbá kijelentette, hogy „ha az Úr hírnökei, miután 
határozottan kiálltak az igazság mellett, a kísértés áldozataivá válnak, és 
szégyent hoznak Arra, aki rájuk bízta a munkát, az bizonyíték lesz arra, 
hogy az üzenet nem igaz? Nem, mert a Biblia igaz [���] Isten hírnökeinek 
bűne megörvendezteti Sátánt, és azok, akik elutasították a hírnököket és 
az üzenetet diadalmaskodni fognak� Ez azonban semmiképpen sem fogja 
felmenteni azokat, akik vétkesek Isten igazság üzenetének elutasításában�” 
Ellen White kifejezte „szíve nagy szomorúságát”, mert látta, hogy „milyen 
gyorsan kritizálták Jones és Waggoner testvérek egy-egy szavát vagy tettét� 
Milyen gyorsan figyelmen kívül hagyják az emberek mindazt a jót, ami 
rajtuk keresztül történt�” Ellen White félt ezen folyamatos kritikák végered-
ményétől� (Ellen G� White O� A� Olsennek, 19d. Levél, 1892� szeptember 
1�, 1888 Materials, 1025�, 1026� o�)�

Alig néhány héttel később Ellen White hasonló gondolatokat fogal-
mazott meg Uriah Smithnek, Jones és Waggoner egyik legfőbb ellenfelének 
küldött levelében� „Nagyon lehetséges, hogy Jones és Waggoner testvérek 
elbuknak az ellenség kísértéseiben� De ha ez így lesz, akkor ez nem bizonyít-
ja, hogy üzenetük nem Istentől volt, vagy hogy az általuk végzett munka 
teljesen hiba volt� De ha ez megtörténik, milyen sokan fogadják el ezt az 
álláspontot és egy végzetes tévedés áldozatává válnak, mert nincsenek Isten 
Lelke irányítása alatt [���], és tapogatóznak, mint a zsidók�” Sajnos Ellen 
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White tudta, hogy „sokan ezt az álláspontot fogyják képviselni, ha ezen 
férfiak közül valamelyik elesik”� Egyesek még napjainkban is áldozatul 
esnek ennek a végzetes téveszmének� (Ellen G� White Uriah Smithnek, 24. 
Levél, 1892� szeptember 19�, 1888 Materials , 1044-1045�, o� hozzáadott 
kiemelések)�

Ellen White mindig is értette, hogy kinek a vállán lesz a legnagyobb 
felelősség, ha Jones és Waggoner a kísértés áldozataivá válnak� 1893 elején 
ismét beszélt a hírnökökkel szembeni folyamatos ellenkezéről: „Nem a 
mennyei ihlet készteti az embereket arra, hogy gyanakvók legyenek, várva 
egy lehetőségre, hogy azonnal cselekedjenek, és bizonyítsák, hogy ezek a 
testvérek, akik bizonyos bibliaverseket másképp értelmeznek, mint mi, nem 
jóhiszeműek� Fennáll a veszélye annak, hogy ezek a tettek azt az eredményt 
fogják hozni, amelyet éppen elkerülni próbálnak, és a felelősség nagyrésze a 
rosszat keresők vállára hárul�” (Ellen G� White W� Ingsnek, 77. Levél, 1893� 
január 6�, 1888 Materials, 1027� o�)

Nem tudhatjuk, hogy Jones és Waggoner milyen mértékben estek a 
kísértésbe, vagy hogy örökre elvesznek-e� De e könyv általános témájának 
szempontjából Jones és Waggoner későbbi éveiben elkövetett hibái nem 
változtatják meg számunkra a Laodiceához intézett felhívást� Bízhatunk ab-
ban, hogy bár Isten hírnökeinek voltak hibáik, Ő ma is arra hív bennünket, 
hogy fogadjuk el a mennyből küldött üzenetet, és ne essünk egy végzetes 
tévedésbe�

32 Lásd Arthur L� White, „The Prescott Letter to W�C� White: April 
6, 1915”, White Estate Shelf Document, 1981� június 15�
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A 20� század kezdetén a Minneapolisi Konferencia emlékei kezdtek 
visszatérni� 1912 júliusában a Generál Konferencia korábbi elnöke, G�A� 
Irwin felhívta a Review magazin olvasóinak figyelmét a Jelenések könyvének 
hét egyházára� Ezen egyházak történetében látható volt a két egymással 
harcoló erő, a jó és a rossz� Egyik tábor sem változtatott az emberek lelkei 
megnyerésének taktikáján� A bűnben való megváltás, vagy az ember jó 
cselekedetei általi üdvösség mindig is „minden pogány vallás alapja volt, 
és napjainkban is ez a pápaság elve” -   jelentette ki Irwin� Másrészt a hit 
általi megigazulás üzenete mindig is „a győztes élet titka” volt� Épp a hit 
általi megigazulás üzenetének prédikálása jelentette a hangos kiáltás kez-
detét, amelyről Ellen White 1892 novemberében írt� De mi volt ennek az 
üzenetnek a története? Irwin így válaszolt erre a kérdésre:

„Ha a hit általi megigazulás prédikálása, - mint ennek az egyháznak a 
különleges üzenete - a hangos kiáltás kezdete volt és «az angyal világossága, 
akinek dicsősége betölti az egész földet», akkor nyilvánvaló, hogy Isten nem 
akarta, hogy ez az üzenet megszűnjön, amíg az Úr dicsősége be nem tölti 
az egész földet�

Az a tény, hogy az üzenet nem a terv szerint haladt, világosan kiderül 
az Úr szolgájának következő kijelentéséből: «Az egyházak langymelegek [���] 
Sokan, akik azt állítják, hogy hiszik a harmadik angyal üzenetét, szem elől 
tévesztették a hit általi megigazulás tanítását�»

Kétségtelenül az olvasóban felmerül ez a kérdés: Miért téveszthető 
szem elől egy ilyen létfontosságú üzenet az emberek számára, amely a han-
gos kiáltás kezdete volt? Ugyanennek a szerzőnek a következő kijelentése 
válaszol erre a kérdésre: «Az ember és Isten ellensége nem akarja, hogy ez az 
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igazság világosan be legyen mutatva� Tudja, hogy ha a nép teljes mértékben 
elfogadja ezt az üzenetet, akkor hatalma megtörik� Ha irányíthatja az elmét 
úgy, hogy a kétség, a hitetlenség és a sötétség legyen azok tapasztalata, akik 
állítják, hogy Isten gyermekei, akkor a kísértés által legyőzheti őket�»

Amikor a hit általi megigazulás üzenetét (amelyről az Úr szolgálója azt 
mondta, hogy „valóban a harmadik angyal üzenete”) el kezdték hirdetni eb-
ben a felekezetben, az ellenség nagyon megrendült, és nagy erőfeszítéseket 
tett, hogy megakadályozza annak terjedését [���]

Minden bizonnyal [���] kijelenthetjük, hogy évekkel le vagyunk ma-
radva ahhoz képest, ahol most tarthatnánk, és milyen előrehaladottaknak 
kellene lennünk ebben a munkában [���], és amikor azt olvasom, hogy csak 
«azok, akik Krisztus igazságát öltötték magukra, fognak szilárdan megállni 
azon a napon az igazság és a kötelesség oldalán», és hogy «mindazok, akik 
saját igazságukban bíztak, a sötétség fejedelmének fekete zászlaja alatt fog-
nak állni”, meg vagyok győződve arról, hogy valóban eljött az ideje annak, 
hogy a hit általi megigazulás üzenete ismét kiemelkedő üzenetté váljon 
ebben az egyházban�”1

Irwin számára nyilvánvaló volt, hogy a hit általi megigazulás üzenete 
nem érte el azt a célt, amelyre 1888-ban adatott� Csaknem huszonöt évvel 
később az Úr még mindig várt�

1924-ben, kilenc évvel Ellen White halála után a Lelkészszövetség 
Tanácsadó Testülete megszavazta, hogy A�G� Daniells testvér, a Generál 
Konferencia korábbi elnöke készítsen egy összeállítást Ellen White írásaiból 
a hit általi megigazulás témájában� „Nagy terjedelmű kutatásba” kezdve 
A�G� Daniells „le volt nyűgözve, és elképedt az ünnepélyes kötelezettségtől”, 
amely rá lett terhelve� A hit általi megigazulás témakörének tanulmányozása 
Ellen White írásaiban arra a „szilárd meggyőződéshez”, vezette Daniells-t, 
hogy a próféta tanácsa „két aspektust” tartalmaz� Az első az a csodálatos 
tény, hogy Isten Fiába vetett hit által a bűnösök elnyerhetik Isten igazságát, 
a második Isten célja és gondviselése, amikor 1888-ban elküldte a Minne-
sota állambeli Minneapolisi Generál Konferencián összegyűlt népéhez az 
Isten igazságának elfogadásáról szóló specifikus üzenetet�”2

Daniells idézve Ellen White 1892� november 22-ei Review magazinban 
megjelent cikkéből, valamint az Early Writings 85� és 86� számából arra a 
következtetésre jutott, hogy Ellen White „ugyanarra az időre helyezi a késői 
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eső kiáradását és a hangos kiáltást, a Krisztus igazságának kinyilatkoztatását 
és a föld betöltését, a harmadik angyal üzenetének világosságát�” Daniells 
számára nyilvánvaló volt, hogy „mindezen események kezdete egy időben 
történik� Egyikük megjelenése annak a jele, hogy mind megjelenik�”3 Ám 
áttekintve a minneapolisi üzenet óta eltelt harmincnyolc évet szomorú 
következtetésre jutott:

„Milyen szomorú, mennyire sajnálatos, hogy akkor, amikor elhangzott 
Krisztus igazságának üzenete, az Isten ügyében buzgólkodó és jó szándékú 
emberek elutasítóan fogadták azt! Az üzenetet soha nem fogadták el, nem 
hirdették, nem kapott szabad utat, ahogy kellett volna annak érdekében, 
hogy közvetítsék az egyháznak a benne rejlő felmérhetetlen kincseket� Az 
ilyen befolyás árasztásának súlyosságát a kapott feddések mutatják� A figyel-
meztető és intő szavait ma komoly megfontolás tárgyává kellene tennünk 
[1926-ban] (…)

Ó, bárcsak mindnyájan figyelmesen hallgattunk volna a felhívásra és a 
figyelmeztetésre, ahogyan ezek hozzánk érkeztek azon a látszólag különös, 
de hatásos módon az 1888-as konferencián! Milyen sok bizonytalanságtól 
szabadultunk volna meg, mennyi bolyongást, vereséget és veszteséget 
előzhettünk volna meg! Milyen világosságban, áldásban, győzelemben és 
fejlődésben részesültünk volna!”4

Alig néhány évvel Daniells könyvének kiadása után Taylor Bunch 
lelkész, bibliaoktató és szerző egy brosúrát jelentetett meg „Forty Years in 
the Wilderness in Type and Antitype” címmel, amely hasonló nézeteket fejtett 
ki a késői esőről és a hangos kiáltásról�5 Ebben Taylor

Bunch párhuzamot von a Hetednapi Adventista Egyház és az 
Egyiptomból Kánaánba vándorló Izrael népe között� Felesége segítségével 
előadásokat tartott a Pacific Union College-ban az 1930/1931-es tanévben, 
amelynek során brosúrájának témáját mutatta be�6 Néhány évvel később, 
1937-ben Bunch egy hasonló, 36 prédikációból álló sorozatot tartott a 
Battle Creek-i tabernákulumban a szombat délutáni istentiszteleteken� 
Ezeket a prédikációkat ki is adta The Exodus and Advent Movement in Type 
and Antitype címmel, különösen „azoknak, akik hallották őket, valamint a 
pásztorok és az evangélium más munkásainak kérésére�7

Tanulmányaiban Bunch részletesebben foglalkozott a témával, mint 
Daniells� Amikor a régi Izrael kades-barneai tapasztalataihoz ért, Bunch 
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ezt az 1888-as konferenciára alkalmazta, az azután történtekre és az egyház 
pusztába való visszatérésére� Bunch azt állította, hogy „a hit általi megi-
gazulás üzenete több mint tíz éven át hatalommal hirdettetett, és ez idő 
alatt mindvégig a minneapolisi válság a vezetők előtt volt”� Ellen White 
1892� november 22-ei Review magazinban publikált cikkéből idézve Bunch 
kijelentette, hogy „az üzenet a késői eső kezdetét hozta [���] Miért nem hul-
lott tovább a késői eső? Azért, mert az üzenet, amely elhozta a késői esőt, 
már nem lett hirdetve� Sokan visszautasították, hamar kihalt az adventnép 
tapasztalatából, a hangos kiáltás pedig vele együtt elhalt� A késői eső csak 
akkor hullhat újra, ha az üzenetet, amely elhozta a késői esőt, újraélesztik 
és elfogadják�” Ahogyan a Kánaán határain álló izraeli népnek meg kellett 
békülniük a múltjukkal, az adventizmusnak is – mondta Bunch – „víziót 
kell kapnia” a múltjáról:

„Közvetlen az idő vége előtt az adventnép felül fogja vizsgálni a tör-
ténelmét, és egy új megvilágításban fogja látni azt� Tanulmányoznunk kell 
és meg kell értenünk a régi Izrael kádes-barneai tapasztalatainak előképét 
és valóságát, és tanulnunk kell az elődeink hibáiból, különösen az 1888-as 
válság időszakában elkövetett hibákból� Be kell ismernünk, és meg kell val-
lanunk elődeink hibáit, és vigyáznunk kell, hogy ne ismételjük meg azokat, 
és ezáltal késleltessük még jobban az advent mozgalom végső győzelmét� 
A múltunk történelmét felül kell vizsgálnunk és tanulmányoznunk kell e 
hibák és a következmények fényében, Krisztus visszajövetele hosszú késé-
sének világosságában� Egy ilyen vízió sok rejtélyes kérdést megmagyaráz, 
és nagymértékben megerősíti az advent mozgalom isteni vezetésébe vetett 
hitünket�”8

Nem sok idő telt el Bunch imahete után, amelyet 1930 őszén tartott 
a Pacific Union College-ban, és a hír eljutott Elmshavenbe, ahol akkoriban 
volt a White Estate központ� D�E� Robinson, aki a White Estate alkal-
mazottja volt, levelet küldött Bunch-nak, és bár szívélyesen írt, nem értett 
egyet Bunch néhány összehasonlításával és következtetésével a régi Izraellel 
és az advent mozgalommal kapcsolatban�9* Így, elkezdődött egy olyan kor-
szak, amikor megpróbálták felszabadítani az adventizmust azon vádja alól, 
hogy 1888-ban és az azt követő években az üzenet elutasítása          Krisztus 
visszatérésének késleltetését eredményezte volna�10*



301

14� Minneapolis nincs elfelejtve

Megírattak a mi tanulságunkra

A Biblia azért adatott, hogy tanuljunk az ihletett beszámolókból� A 
benne található tanulságok napjainkban is alkalmazhatók� A 3Móz 26� 
fejezetben Mózes írásba foglalta Izrael fiai számára az áldások vagy átkok 
ígéretét, ha elfordulnak Istentől, vagy ha követik Istent és az Ő tanácsait� 
Az áldások felsorolásában a késői és korai esőre vonatkozó ígéretek szere-
pelnek, de az átkokban azt olvassuk, hogy az ég olyan lesz, mint a vas és 
a föld, mint a réz (3Móz 26:4,19)� Szintén ebben a fejezetben találjuk az 
ihletett gyógymódokat arra az esetre, ha átkok szállnának a nemzetre: „Akik 
pedig megmaradnak közületek, elsenyvednek az ő hamisságuk miatt a ti 
ellenségeitek földén, sőt az ő atyáiknak hamissága miatt is azokkal együtt 
elsenyvednek� Ha megvallják az ő hamisságukat, és atyáiknak hamisságát az 
ő hűtlenségükben, amellyel hűtlenkedtek ellenem, és hogy mivel   elle-
nemre jártak� Bizony én is ellenükre járok, és beviszem őket az ő ellensé-
geik földjére; ha akkor megalázkodik az ő körülmetéletlen szívük, és az ő 
bűnüknek büntetését elfogadják: akkor Én megemlékezem Jákóbbal kötött 
szövetségemről, Izsákkal kötött szövetségemről is, Ábrahámmal kötött 
szövetségemről is megemlékezem, és e földről is megemlékezem�” (3Móz 
26:39-42, KJV)

Így ahhoz, hogy visszatérhessenek a földjükre, Izrael népének be kel-
lett vallania és el kellett ismernie bűneit és atyáik bűneit, azokat a bűnöket, 
amelyeket állandósítottak, beismerve, hogy mindezen gonoszságok vonták 
maguk után az idegen földön való fogság büntetését� Ugyanezek a fogalmak 
meg lettek ismételve Mózes ötödik könyvében is és újra felsorolva Izrael 
népe előtt, mielőtt az Ígéret földjére bementek volna� (5Móz 9:1-27; 11:13-
21; 12:3-8; 28:1-68; 30-32) Salamon uralkodása alatt megismételte ezeket 
a bibliai igazságokat a templom felavatásakor� (2Krón 6:12-40; 7:1-15)

Majdnem egy évszázaddal Salamon halála után Illés felszólította a 
népet, hogy térjenek vissza a Baál imádatából� A hívás visszautasítása okozta 
végül azt, hogy sem harmat, sem eső nem esett a földre, Mózes írása szerint� 
A király vádjaira, miszerint ő az Izráel háborgatója és a problémák okozója, 
Illés azt válaszolta, hogy a király és atyjának háza a felelős mindenért� (2Kir 
18:18)
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Azt is olvassuk, hogy Ezékiás király arra törekedett, hogy újjáéledést és 
reformot hozzon Júdába, és igyekezett követni Mózes harmadik, valamint 
Mózes ötödik könyvében található intelmeket: „És monda [Ezékiás] nekik: 
Hallgassatok meg engem léviták! Most szenteljétek meg magatokat, az 
Úrnak, atyáitok Istenének házát is szenteljétek meg, és hordjatok ki minden 
tisztátalanságot a szent helyről;  

Mert vétkeztek a mi atyáink, és az ÚR előtt, a mi Istenünk előtt go-
noszul cselekedének, és elhagyták őt, az Úr sátorától elfordították arcukat, 
hátat fordítván annak� [���] És ezért a mi atyáink fegyver által hullottak el, 
fiaink, leányaink és feleségeink fogságba vitettek e dolog miatt�” (2Krón 
29:5-9) Ellen White azt mondta Ezékiás korának vezetőiről, hogy „bocsá-
natot kértek a nemzet bűneiért”�11

Jósiás király felismerte, hogy Júda nagy veszélyben van, miután el-
olvasta Mózes ötödik könyvét, mert „a mi atyáink nem tartották meg az 
Úrnak beszédét, hogy mind aszerint cselekedtek volna, amint e könyvben 
megíratott�” (2Krón 34:1-30) Jósiás megvallotta bűneit és atyái bűneit, és 
igyekezett elkerülni Isten büntetését, amelyet Mózes írásai által kimondott�

Jeremiás, aki előre látta Jeruzsálem pusztulását, beismerte, hogy a 
paráznaság vagy a Baál-imádat következményei hozták az átkokat: „Emeld 
fel szemeidet a magaslatokra, és lásd meg: hol nem szeplősítettek meg té-
ged? Az utakon vártál reájuk, mint az arab a pusztában, és megfertőztetted 
a földet paráznaságaiddal és gonoszságoddal� Noha megvonattak a korai 
záporok, és késői eső sem volt: mégis parázna asszony homlokúvá lettél, 
szégyenkezni nem akartál�” (Jer 3:2-3) Jeremiás felhívása az volt, hogy 
„Csakhogy ismerd el a te hamisságodat, hogy hűtlenné lettél az Úrhoz, a 
te Istenedhez [���], mert vétkeztünk az Úr ellen, a mi Istenünk ellen: mi és 
a mi atyáink gyermekségünk óta mind e mai napig, és nem hallgattunk az 
Úrnak, a mi Istenünknek szavára�” (Jer 3:13, 25)

Ellen White megerősítette, hogy Jeremiás követte Mózes ötödik 
könyvének tanácsát: „Kiegészítésként ezekhez a csodálatos buzdításokhoz, 
[Jer 3:12-14, 19, 22] az Úr még azokat a szavakat is megadta elidegene-
dett népének, amelyekkel vissza kellett volna térniük Hozzá� Azt kellett 
mondaniuk: «Íme, mi hozzád járulunk [���] mert vétkeztünk az Úr ellen, a 
mi Istenünk ellen: mi és a mi atyáink gyermekségünk óta mind e mai napig, 
és nem hallgattunk az Úrnak, a mi Istenünknek szavára�» [���] Jeremiás 
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többször is felhívta figyelmüket a Mózes ötödik könyvében leírt tanácsokra� 
Minden más prófétánál jobban hangsúlyozta a mózesi törvény tanításait, és 
hangsúlyozta, hogy ezek hozhatnak a legmagasabb szellemi áldást mind a 
népnek, mind az egyes szívek számára�”12 Amikor végül eljött a pusztulás, 
Jeremiás siránkozni kezdett: «Apáink vétkeztek; nincsenek; mi hordozzuk 
vétkeiket� [���] jaj most nekünk, mert vétkeztünk» (JSir 5:7, 16)”

Dániel beismerte, hogy Júda babiloni fogsága a Mózes ötödik köny-
vében elhangzott átkok beteljesedése miatt történt� Ezért imádkozott, 
megvallotta bűneit és atyái bűneit, és elismerte a rájuk rótt büntetést: „a mi 
bűneinkért és a mi atyáink hamisságaiért gyalázatára van Jeruzsálem és a te 
néped mindeneknek mi körültünk�” (Dán 9:16)

A fogság hetvenedik évének végén Isten megszervezte az izraeliták 
visszatérését hazájukba� De ez nem történt meg mindaddig, amíg nem 
vallották be és nem ismerték el a bűneiket, amiért odajutottak: „Zorobábel 
és társai jól ismerték ezeket [5Móz 28 és 5Móz 4] és a hasonló szentírási 
kijelentéseket� Ennek teljesedését élték át nemrégen a fogságban� De most 
megbánták bűneiket, amelyek Mózes által olyan világosan megjövendölt 
büntetéseket hozták rájuk és atyáikra. Teljes szívükkel Istenhez térve, 
megújították vele kötött szövetségüket, és visszatérhettek Júdeába, hogy 
helyreállítsák azt, ami le lett rombolva�”13

Amikor Nehémiás meghallotta, hogy Jeruzsálem még mindig romok-
ban áll, elmondta a Mózes harmadik és a Mózes ötödik könyvében lejegyzett 
imát: „Böjtölék és imádkozám a mennynek Istene előtt; És mondék: «Kérlek 
Uram, mennynek Istene, nagy és rettenetes Isten! Ki megtartja a szövetséget 
és irgalmasságot az őt szeretőknek és az ő parancsolatait megtartóknak; Oh, 
legyen figyelmes a te füled, és szemeid legyenek nyitva, hogy meghallgassad 
a te szolgádnak könyörgését, mellyel én könyörgök most előtted nappal 
és éjjel Izrael fiaiért, szolgáidért, és vallást teszek az Izrael fiainak bűneiről, 
melyekkel vétkeztünk te ellened, én is s az én atyámnak háza vétkeztünk! 
Felette igen vétkeztünk ellened, és nem tartottuk meg a parancsolatokat, 
és a rendeléseket és a törvényeket, melyeket parancsoltál volt Mózesnek a 
te szolgádnak� Oh, emlékezzél meg arról a beszédről, melyet parancsoltál 
Mózesnek, a te szolgádnak�»” (Neh 1:4-8)

Ellen White megerősítette, hogy Nehémiás „hitben megvallotta 
bűneit és népe bűneit [���], lásd 5Móz 4:29-31� Az ígéretet Isten Mózes által 
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küldte Izráelnek, mielőtt Kánaánba léptek volna� Az ígéret századokon át 
változatlan maradt� Isten népe most bűnbánattal és hittel visszatért Urához, 
és az ígéret valóra vált”�14 Nehémiás ugyanúgy megtérésre szólította fel a 
népet, amint azt a 9� fejezetben látjuk� Ellen White ismét igazolta, mi állt 
ezen események mögött: „A nép napról napra hallgatta a törvény igéit, és 
meggyőződött saját és a letűnt nemzedékek bűnösségéről� Tudatára ébredt, 
hogy Isten elpártolásuk miatt vonta vissza oltalmazó gondviselését, és Ábra-
hám fiai ezért szóródtak szét idegen országokba� Elhatározták, hogy kegye-
lemért könyörögnek Istenhez, és kötelezik magukat a törvény megtartására� 
[���] Amikor a nép meghajolt az Úr előtt, megvallva bűneiket és bocsánatért 
imádkoztak, a vezetők arra biztatták őket, hogy higgyenek abban, hogy 
Isten ígérete szerint meghallgatja imáikat� Nemcsak gyászolniuk, sírniuk és 
megtérniük kellett, hanem el kellett hinniük, hogy Isten megbocsát nekik� 
Bizonyítaniuk kellett hitüket azzal, hogy emlékeztek Irgalmára, és dicsérik 
Őt jóságáért�”15

Majdnem ötszáz évvel később lépett színre Keresztelő János közvetle-
nül a mennyből jövő üzenetével, hogy előkészítse az Úrnak útját: „Térjetek 
meg, mert elközelgett a mennyek országa�” (Mt 3:2) „Illés lelkével és erejével 
elítélte a nemzet romlottságát, és élesen megfeddte a kor bűneit�” Ezenkívül 
„meghirdette a Messiás eljövetelét, és megtérésre hívta a népet”�16 De, bár 
sokan megfogadták a bűnbánatra szóló felhívását, és szívükben elkészült az 
út a Messiás elfogadására, Izrael, mint nemzet mégis Barabást választotta�

A Messiás keresztre feszítése után a tanítványok tíz napon át böjtöl-
tek és imádkoztak megbánva saját bűneiket és a nemzet bűneit, akik oly 
álnokul bántak Jézussal� Csak ezen mennyből származó folyamat után 
voltak felkészülve a pünkösdi Szentlélek kiáradására� Aznap reggeli prédiká-
ciójuk, - amikor bűnbánatra szólították fel a nemzet bűneiért az embereket 
- háromezer lélek keresztségét eredményezte� (ApCsel 1� és 2� fejezete)

Három és fél évvel később István megpróbálta elmagyarázni a zsidó 
nemzet vezetőinek Krisztus hitelességét, mint igaz Messiás, és figyelmez-
tetni őket Jeruzsálem közelgő pusztulására� Figyelmüket a nemzet múltbeli 
hibáira irányította, amelyek Krisztus keresztre feszítéséhez vezettek� Figyel-
men kívül hagyva Isten hosszútűrését és István végső felszólítását, hogy 
bánják meg bűneiket és nemzetük bűneit, próbaidejüket az ő halálával 
pecsételték meg� Nemzeti büszkeségük és makacs válaszuk által a zsidó 
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vezetőkre és nemzetükre szállt minden igaz vér, amely kiömlött a földön, az 
igaz Ábelnek vérétől Zakariás proféta véréig, most pedig a Messiás véréig� 
(ApCsel 7; Mt 23:35-36)17*

Mi lesz velünk?

A Biblia a következőképpen írja le Laodiceát, az utolsó idők gyüleke-
zetét: „nyomorult, nyavalyás, szegény, vak és mezítelen”, mégis azt állítja, 
hogy „gazdag”, „meggazdagodott”, és semmire nincs szüksége� (Jel 3:17) 
Több mint 150 évig hallatszott a laodiceai üzenet� Az Úr nagyon világosan 
mondta, hogy ha figyelembe vennénk az üzenetet, a munka rövidre lenne 
metszve az igazságban� Krisztus 1888 előtt eljöhetett volna� De mivel ez 
nem történt meg, 1888-ban Isten elküldte egyházának a legértékesebb 
üzenetet – az isteni gyógymódot� De, amikor az atyáink közül sokan fel-
lázadtak az üzenet ellen, ők hozzáadták azt a bűnt a laodiceai állapothoz� 
E tény beismerésének elutasítása a későbbi években még rosszabbá tette 
az állapotot� Az az állítás, hogy a Szentlélek megnyilvánulása fanatizmus, 
végül elűzte a késői eső kezdetét és a hangos kiáltást� De a felekezeti büszke-
ség megakadályozott bennünket abban, hogy beismerjük, hogy a késői eső 
kezdete kudarcot vallott, és hogy a mi bűneink és atyáink bűnei vezettek 
Jézus eljövetelének hosszú késéséhez�

Egyes vezetők védekezni kezdtek Taylor Bunch a laodiceai bűnbánatra 
való felhívásának hallatán� Az a védekezés a mai napig folytatódott és egyre 
csak nőtt� Húsz évvel később, amikor Donald K� Short és Robert J� Wie-
land kijelentették, hogy 1888-at újra kell vizsgálni, és hivatkoztak az Igaz 
Tanú megtérésre való felhívására, a hivatalos válaszok még gonoszabbak 
lettek� Hetvenhét év telt el azóta, hogy Taylor Bunch bemutatta prédikáci-
ósorozatát Battle Creek-ben� Nemrég ünnepeltük a Hetednapi Adventista 
Egyház fennállásának 150� évfordulóját�18 Most ünnepeljük a történelmi 
1888-as Minneapolisi Generál Konferencia ülésének 125� évfordulóját, 
amelyről Ellen White kijelentette, hogy a hangos kiáltásnak és a Szentlélek 
kiáradásának kezdete volt a késői eső első cseppjeként�

Úgy tűnik, egyesek azt akarják, hogy a 125� évforduló megünneplése 
legyen az az alkalom, amikor félretesszük az 1888-at� De sokan mások, 
miközben azon töprengenek, hogy érdemes-e megünnepelni az ilyen 
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mérföldköveket, arra is kíváncsiak, hol van a késői eső? Mi okozta a hosszú 
késését? Kétségtelen, hogy Isten ígéretei nem változtak! De jaj! Ha a késői eső 
ismét visszatérne hozzánk, mint néphez, mint a Minneapolisi Konferencián 
és az azt követő években, mi lesz akkor, ha nem ismerjük be a Laodicea ellen 
felhozott vádakat a mi és atyáink bűnei miatt, és nem ismerjük be, hogy a 
késés ennek a következménye? Hogyan fogunk reagálni, ha nem okultunk 
a múlt tanulságaiból, vagy ha átírtuk történelmünket, hogy megfeleljen fe-
lekezetünk langymeleg követeléseinek? Meddig fogjuk még bántani Krisztust 
azok házában, akik szeretik őt?

Ellen White szavai ma is éppoly igazak, mint amikor 1892-ben írta 
őket: „Nem kell félnünk a jövőtől, kivéve, ha elfeledkezünk arról az útról, 
amelyen Isten vezetett bennünket, és arról, hogy mit akart tanítani a múl-
tunk során�”19 A szerző imája az, hogy ez a könyv, amit a kezedben tartasz, 
segítsen jobban megérteni a történelmünket�
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