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1. Szemtől szemben a felelősséggel 1. rész

Egy sorozatot kezdünk, melynek címe: „A világosság öröklése”. Mielőtt 
belefognánk, néhány dolgot szeretnék pontosítani, mert mindannyiunk 
számára nagyon-nagyon fontos.

Ahogy közeledünk a végidőhöz, az adventizmusnak egyre releván-
sabbnak kell lennie a világ számára. Igaz? Tehát, minél inkább közeledünk 
a történelem lezárásához, az adventizmusnak, azaz nekünk egyre releván-
sabbnak kell lennünk a körülöttünk élőkhöz. Ugyanakkor az adventizmus 
berkein belül zűrzavar van. Bizonyos témák körül zűrzavar keletkezett. 
Megemlítek néhányat. Zavar van a női felszentelés körül, a homoszexualitás 
körül, a nevelés körül, a disszidens csoportok körül. Ameddig az adventis-
ták nem értenek kristálytisztán bizonyos dolgokat, amik az adventizmusban 
történnek, és ameddig nem hajlandók megoldani ezeket a problémákat, 
nem lehetünk relevánsak egy olyan társadalomban, amely várja tőlünk az 
evangéliumot. 

Ezért ajánlom ezeket a tanulmányokat. A tanulmányok nem nehezek, 
de szeretném leszögezni, hogy nem is könnyűek. Állandó, teljes figyelemre 
lesz szükség. A sorozat alatt több mint kétszáz idézet lesz, amelyeket 
figyelmesen kell elolvasnunk, leírnunk, és meglátnunk a közöttük lévő 
összefüggéseket. Egy-egy különösen fontos idézetre külön fel fogom hívni 
a figyelmet. Akkor látjátok majd, hogy az idézet valóban nagyon-nagyon 
fontos, és szorosan összefügg azzal, ami utána következik.

Mi a célom az előadássorozattal? Amennyire lehetséges, tisztázni sze-
retnék néhány zavaros dolgot, amit láthatunk a világszéles adventizmusban, 
de főleg itt Romániában. Egy kihívás lesz az adventizmusnak és nekünk, 
akik itt vagyunk, hogy tisztán és mélyen gondolkodjunk ezekről a témák-
ról, amelyekről beszélni fogunk. Látnunk kell, mit hagyunk örökségként 
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az utánunk következő generációnak. Ez az előadássorozat egy papírdarab 
apropóján született, amit Jászvásáron láttam. Tízeurós formája volt, és ez 
volt ráírva: „A fiatalok napjaink egyháza.” Ezt a papírt egy ifjúsági központ 
adománygyűjtésére nyomtatták, és miközben nézegettem, azon gondol-
kodtam, hogy ha a fiatalok a napjaink egyháza, mit kaptak, hogy tovább 
adhassák a világnak? Így született a sorozat mondanivalója.

Ugyanakkor szeretném, ha közösen megvizsgálnánk néhány bibliai 
témát, amely befolyásolja az adventisták közötti kapcsolatainkat. A célom 
az, hogy a sorozat hasznos legyen a laikus tagoknak és a pásztoroknak is, 
akik esetleg foglalkoznak majd ezzel a sorozattal. Szeretném még egyszer 
hangsúlyozni, hogy figyeljetek nagyon mindarra, amit tanulmányozni 
fogunk.

Imádkozzatok Istenhez, hogy megértsétek mindazt, amit olvasni 
fogtok. Elétek állítom a prófétaság lelkének idézeteit, jó néhányat az ad-
venttörténelemből, melyek úgy gondolom, hasznosak lesznek. 

Az első téma, amiről beszélni fogunk: „Szemtől szemben a felelősséggel”. 
Beszélni fogunk arról a felelősségről, mellyel, mint adventisták tartozunk 
elsősorban a gyermekeinknek, másodsorban a világnak.

Miért kell összehasonlítanunk az adventizmusból bizonyos dolgokat 
a világszéles kínálatával? Egy érvet mondok, hogy miért az adventizmus, 
vagy miért a Szentírás! Jézus Krisztus egy fontos, alapvető okot mutatott 
nekünk, hogy miért kell megismernünk az igazságot, az adventizmus igaz-
ságát. János evangéliumában találjuk: „megismeritek az igazságot,” - utána 
következik egy ígéret, tulajdonképpen két ígéretről van szó - „megismeritek 
az igazságot” - a második még fontosabb - „és az igazság szabaddá tesz 
titeket”. Mitől szabadít meg? Mert amikor a zsidók meghallották ezt a be-
szédet, azt mondták: „Mi nem voltunk rabjai soha senkinek.” Tehát Jézus azt 
mondta: megismeritek az igazságot (nem ismerték), és az igazság szabaddá 
tesz titeket (nem voltak szabadok).

Lássuk, napjainkban mit értünk e szavak alatt: megismeritek az 
igazságot. Azt értjük, hogy ismerjük? Nem! Azt értjük, hogy meg fogjuk 
ismerni, és ha ismerjük, még többet fogunk megismerni belőle. Megismer-
jük az igazságot, és abban a pillanatban, amikor ismertté válik, az igazság 
szabaddá tesz. 

Mitől szabadít meg az igazság? Fontos megtudni! A bűntől. A bűn 
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az első dolog, amitől az igazság megszabadít. Másodsorban az igazság az 
emberek uralma alól szabadít meg. Sátán mindig arra sarkalja az embereket, 
hogy uralkodjanak mások felett. Arra veszi rá az emberek elméjét, hogy 
mások elméjén uralkodjanak. Az igazság egyes embereket megszabadít a 
bűntől, és azok elméjétől, akik uralkodnak rajtuk és vezetik őket.

Ezért szeretném, hogy nagyon figyeljetek arra, amit tanulmányozni 
fogunk. Ahhoz, hogy megértsük, miről fogunk hallani, olvassunk el a 
prófétaság lelkétől két idézetet!

„Újra kell publikálni azokat a tapasztalatokat, amelyeken keresztülment 
az Isten népe az adventmozgalom kezdete óta. Sokan azok közül, akik azóta 
az igazsághoz jöttek, nem tudják, hogyan dolgozott Isten. Népünk elé kellene 
tárni William Miller és társai, Joseph Bates kapitány és más adventista pionírok 
tapasztalatát. Loughborough könyve figyelmet kellene, hogy kapjon.”

Az idézet kiemelt része: „Sokan azok közül, akik azóta az igazsághoz 
jöttek, nem tudják, hogyan dolgozott Isten.” Ellen White azt írta, nagy 
probléma, hogy sokan, akik adventhitre tértek, nem ismerik, mi történt 
az adventmozgalom kezdetén. Más szavakkal, Ellen White azt mondta, 
szükséges, hogy népünk elé vigyük az adventista pionírok tapasztalatait, és 
mindent, ami ehhez kapcsolódik, újra kell publikálni. Három fontos nevet 
említett: William Miller, Joseph Bates és Loughborough, tanulmányaink-
ban William Millerről és Joseph Bates-ről fogunk beszélni. A következő 
idézet:

„Amikor olyan emberek jönnek az egyházba, akik egyetlen szeget vagy 
oszlopot szeretnének elmozdítani abból az alapból, amelyet Isten fektetett le 
Szentlelke által, engedjétek, hogy beszéljenek az idősek, a mozgalmunk pionír-
jai. Hagyjátok, hogy a halottak beszéljenek, újságcikkeik és folyóirataik újra 
publikálása által. Gyűjtsétek össze az isteni világosság sugarait, amit az Úr 
adott népének, vezetve őt lépésről lépésre az igazság útján. Az igazság ki fogja 
állni az idő és a megpróbáltatások minden tesztjét.”

Figyeljük meg a kiemelt részt! „Amikor olyan emberek jönnek az egyház-
ba, akik egyetlen szeget vagy oszlopot szeretnének elmozdítani abból az alapból, 
amelyet Isten fektetett le [...]” Mit kell tennünk? Hagynunk kell beszélni 
az időseket. Kérdés: melyik időseket? A tőlem idősebbeket? Figyeljük az 
idézetet!

„[...] engedjétek, hogy beszéljenek az idősek, a mozgalmunk pionírjai. 
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Hagyjátok, hogy a halottak beszéljenek újságcikkeik és folyóirataik újra publi-
kálása által.”

Most ezt szeretném elétek tárni, mit írtak a pionírok egy-egy témáról. 
Kiindulva ebből a témából, amely egy picivel tágabb; a következő, de főleg 
az utolsó résznél a napjaink adventizmusához érünk, és megvizsgáljuk, 
hogyan állnak a dolgok napjaink adventizmusában összehasonlítva azzal, 
amit mondtak a pionírok a múltban. 

Mielőtt belefognánk, szükséges megemlítenem a felelősséget. Milyen 
értelemben? Nagyon sok idézet lesz az adventista pioníroktól. Sok Ellen 
White idézettel találkozunk, és napjaink adventista teológusainak idézetei-
ből is fogunk olvasni. Szeretném, ha tudnátok, hogy nem minden említett 
nevet, szerzőt és könyvet tudok ajánlani, akiktől idézni fogok. 

Csupán azért idézek belőlük, hogy lássuk, hol állunk, és mit kell 
tennünk. Tehát nem tudok ajánlani minden egyes könyvet, amiről szó lesz. 
A könyveket csak azért mutatom, hogy meg tudjuk vizsgálni, hol tart az ad-
ventizmus. Vannak jó idézetek, lelkiek, amelyeket bizalommal olvashatunk, 
és vannak más idézetek, amelyekkel nem értek egyet, csak azért említem 
meg őket, hogy megértsünk bizonyos dolgokat. Kezdjük!

Szeretném, ha először az adventmozgalom megjelenéséről beszélnénk. 
Mikor jelentek meg az adventisták? Sok időbe telne, ha a Bibliából olvas-
nánk ezt, de nyissuk meg a Bibliát a Jel 12. fejezeténél, és nézzük meg az 
első hat verset. Röviden összefoglalom a tartalmát.

Az első hat versben János apostol lát egy terhes nőt, és egy sárkányt, 
aki meg akarja enni a gyermeket. A nő az egyház, a gyermek Jézus Krisztus 
és a sárkány a Sátán, az akkor általa használt eszközökön keresztül. A 7-12 
versekben van egy zárójel, amelyben Isten elmondja Jánosnak, hogy a sár-
kány miért akarja megölni a gyermeket. Elmondja, hogy mielőtt az asszony 
terhes lett, a mennyben egy nagy küzdelem kezdődött. Mihály, aki Jézus 
Krisztus, harcolt a sárkánnyal, aki a Sátán. Sátán ki lett űzve a mennyből, 
eljött a földre, ahol felállította központját. A 13. versben a gyermek Istenhez 
vitetik, és a sárkány megharagudott az asszonyra, ártani akart neki, de nem 
sikerült, mert Isten a pusztába vitte. A 17. versben az adventista egyház 
születéséről olvasunk. Olvassuk Jel 12:17 vesrét. 

„Megharagvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék 
az ő magvának maradékával, - melynek két jellemzője van - az Isten paran-
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csolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele.”
Szeretném, ha megértenétek egy dolgot! Amikor a Szentírásban olvas-

suk, hogy a sárkány megharagudott az asszonyra, és hadat üzent a magva 
maradékának, értenünk kell, hogy a magvának maradéka nem más, mint 
Jézus Krisztus tanítványai, mert az asszony magva Jézus Krisztus. A Bibliá-
ban a mag Jézus Krisztus. Másképpen kifejezve, az utolsó időben Istennek 
van egy generációja, ez az Ő magva, az Ő maradéka. Isten erre a maradékra 
összpontosítja egész figyelmét és szeretetét, hogy ez a nép olyanná váljon, 
mint amilyet Ő szeretne.

A történetnek itt nincs vége! Látunk egy fenevadat feljönni a tengerből, 
melynek a sárkány adja teljes erejét, hatalmát és királyi székét. Felhasználja 
ezt a fenevadat az egyház ellen. Először a pusztai egyház ellen, majd a mara-
dék egyház ellen, az advent egyház ellen. Ez volt a 13. fejezet. Következik a 
14. fejezet, ahol olvasunk a 144.000-ről, akik el vannak pecsételve, Istennek 
elkülönítve, az utolsó generáció, amely a földön él. Szintén a 14. fejezetben 
olvasunk egy üzenetről, a hármas angyali üzenetről, amely Istennek utolsó 
figyelmeztető üzenete ehhez a világhoz.

Kedves testvérek és testvérnők, ilyen kontextusban született az Ad-
ventista Egyház! Ez prófétikus, különleges kontextus, amelyről a Jelenések 
könyve fejezeteken keresztül beszél. Nem véletlenszerűen született ez a nép, 
hanem Isten hívta létre, hogy felelősséget viseljen, és hogy belénk helyezzen 
minden Tőle származó privilégiumot és világosságot. Innen az előadássoro-
zat címe: „A világosság öröklése”. 

Kezdjük William Millerrel, mindnyájan ismerjük. William Miller 
tanulmányozni kezdte a Bibliát, főleg a Jelenések és Dániel könyvét. Meg-
értette, hogy 1844. október 22-én Jézus Krisztus eljön. Kezdte hirdetni azt, 
amit megismert. Ismerjük a történetet, nem szeretném részletezni, viszont 
ki szeretnék emelni egy nagyon fontos dolgot. William Miller prédikációi-
ban két kulcsfontosságú bibliavers kapott szerepet, amelyek tanulmányai 
alapjául szolgáltak.

Az egyik Dániel 8:14, a szentély megtisztításáról beszél: „Kétezer és 
háromszáz estvéig és reggelig, a szent hely megtisztíttatik.” A másik bibliavers: 
Máté 25:6, amely a tíz szűz példázatának egyik bibliaverse. Az éjféli kiáltás-
ról van szó: „Ímhol jő a vőlegény! Jöjjetek elébe!”

Erről a két bibliaversről érdemes megjegyezni a következőket: William 
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Miller úgy értette, hogy Dániel 8:14 a föld megtisztításáról szól. Úgy értet-
te, hogy a föld a szentély, a megtisztítása pedig a föld megtisztítását jelenti, 
amikor Jézus Krisztus eljön az ég felhőjén. Máté 25:6-ból megértette, hogy 
az éjféli kiáltás ugyanarról az eseményről szól: Krisztus eljön az ég felhőjén 
a menyegzőre. A példabeszédben olvassuk, hogy a szüzek közül egyesek böl-
csek, mások bolondok voltak. Most idézek Gerard Damsteegt, az Andrews 
egyetem volt tanárának az adventtörténelemről szóló könyvéből.

„Miller úgy értette, hogy a föld tűz által lesz megtisztítva az Úr eljövetele-
kor, és akkor a szentek megtisztulnak és megigazulnak. Így hát a két eseményt: 
az egyház és a föld megtisztítását összekapcsolták. Ez volt a milleriták között az 
elfogadott vélemény.”

Jegyezzük meg, amit olvastunk! Miller számára a szentély megtisztí-
tása a föld és az egyház megtisztítását jelentette. Az idézetben az egyház 
megigazulásával is találkozunk. Ugyanabból a könyvből olvassuk tovább!

„A milleriták újjáébredésére erős hatással volt a tíz szűzről szóló példázat 
magyarázata. A milleriták, mint más keresztények is, a Mt 25:1-13-ban leírt 
példázatot az utolsó napokra vonatkozó próféciaként értelmezték [...] Miller 
a Jézus közeli eljöveteléről szóló üzenet prédikálásában látta beteljesedni és 
megvalósulni az éjféli kiáltást.”

Értjük eddig? Ez egy nagyon fontos pont, az első tégla az építkezéshez. 
Az adventista mozgalom megszületésének két nagyon fontos bibliaverse: 
Dániel 8:14 a szentély megtisztítása, és Máté 25:6 az éjféli kiáltás. A 
milleriták mindkét eseményt úgy ismerték, hogy Jézus Krisztus második 
eljöveteléről szól. Elérkezett 1844. október 22-e, és nem történt semmi. 
Mutatok néhány cikket, amiket október 22-e után írtak. 

Október 24-én Josiah Litch ezt írta William Millernek: „Itt egy sáros 
és sötét nap van, a bárányok elszéledtek, és az Úr Krisztus még nem jött el.” 
Nehéz és mély szavak. 

Hiram Edson kéziratában a 8. oldalon ez áll: „A legszebb reményeink 
és várakozásaink szertefoszlottak, és ránk telepedett egy lamentáló lelkület úgy, 
mint soha eddig [...] Sírtunk és sírtunk egészen reggelig.” Sírtak, mert egy 
nagy csalódáson mentek keresztül. 

William Miller levele I.O. Orr testvérnek 1844. december 13-án: 
„Elmúlt. A következő napon úgy tűnt, hogy a mélység minden démona ránk 
szabadult. Azok az emberek, akik két nappal azelőtt kegyelemért kiáltottak, és 
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sokan mások is, összevegyültek a csőcselékkel, és istenkáromló módon csúfolód-
tak, nevettek és fenyegetőztek.”

Ilyen tapasztalaton mentek keresztül a milleriták október 23-tól 
kezdve. Miért? Mert tízezrek azok közül, akik velük voltak, azon néhány 
ember ellen fordultak, akik maradtak és tovább tanulmányozták a Bibliát, 
megalapítva a Hetednapi Adventista Egyházat. Egy nagy csalódáson men-
tek keresztül, és az időpont fontos.

Figyeljünk meg egy dolgot! Van két kulcsfontosságú bibliavers: Dániel 
8:14 valamint Máté 25:6, és látjuk a nagy csalódást. Ez a tanulmányunk 
második pontja. Ez egy nagyon fontos időpont, mert innen indul az adven-
tizmus. Sok millerita elhagyta a hitét, akik látták, hogy október 22-én Jézus 
nem jött el. Azonban a Hetednapi Adventista Egyház ezután született, és 
ez számunkra egy nagyon-nagyon fontos dátum. Most két nagy problémát 
kell megoldanunk. Gerard Damsteegt-től idézek!

„Az október 23-i nagy csalódás megértéséhez ezeknek az adventistáknak 
két nagy problémát kellett megoldaniuk. 1) Mit jelent a vőlegény eljövetele? - ha 
Mt 25:1-13-ban leírt példázat a hetedik hónapban, a mozgalomban beteljese-
dett, és ha az «eljövetel» nem a második eljövetelt jelenti. 2) Mit jelent a szentély 
megtisztítása? Dán 8:14 - ha a 2300 nap nem október 22-én ért véget.”

Szeretném, ha megértenénk egy dolgot. El kell döntenünk, hogy 
adventisták vagyunk-e vagy valami más. Ahhoz, hogy el tudjuk dönteni, 
hogy kik vagyunk, ebből a pontból kell indulnunk, ahol a milleriták a nagy 
csalódáson mentek keresztül. Sokan elhagyták a hitüket, és csak néhány 
hűséges maradt, akiknek két nagy kérdésre kellett választ találniuk. Nagy 
csalódáson mentek keresztül. A számítások jók voltak, semmi tévedés nem 
volt benne. Minden tökéletes volt. Két nagy problémát kellett megoldaniuk.

1.) Mit jelent a vőlegény eljövetele? Azaz mit jelent, hogy a vőlegény 
eljön a menyegzőre, mert a tanulmányozásuk szerint ez a 7. hónapban 
történt meg, az engesztelési napon. A számításuk pontos volt. Tehát mit 
jelentett a vőlegény eljövetele a menyegzőre, ha az a hetedik hónapban már 
beteljesedett?

2.) Mit jelent a szentély megtisztítása Dániel 8:14-ből? A milleriták 
számítása szerint mindkét esemény Jézus Krisztus eljövetelére mutatott.

A profetikus számítás helyes volt, viszont Jézus Krisztus nem jött el, és 
nekik meg kellett érteniük, mit jelentenek azok az események. Figyeljünk, 



14

https://adventizmusmegrazasa.hu

mert most választ kapunk!
„Isten tehát megmutatta nekem az adventhívők zarándokútját a szent 

városba. - írta Ellen White - Megmutatta azt a gazdag jutalmat is, melyet azok 
nyernek el, akik Uruk menyegzőről való visszatérését várják. Kötelességemnek 
tartom, hogy veletek mindazt közöljem, amit Isten nekem kinyilatkoztatott 
[...]”

A kiemelt szó: menyegző. Mi volt a milleriták két nagy problémája?              
1.) Mit jelent a vőlegény megérkezése a menyegzőre? 
2.) Mit jelent a szentély megtisztítása? 
1844. december 24-én Ellen White írt egy levelet Enoch Jacobs 

testvérnek, a „Day Starr” szerkesztőjének, amelyben leírja látomását, melyet 
az Úr mutatott meg neki 1844 decemberében. A csalódás októberben tör-
tént, és 1844 decemberében Ellen White látomást kapott, amelyben Isten 
magyarázatot ad a csalódásra. Ellen White levelet írt a „Day Starr” szerkesz-
tőjének, és a szerkesztő publikálta a levelet. Ellen White nem tudta, hogy 
levele publikálva lesz, csak személyes levélnek szánta, hogy tájékoztassa a 
szerkesztőt a látomásról. Ellen White elmondta, hogy látta az adventnépet 
zarándokolni a szent város felé, és figyeljük meg, mi következik!

„[...] megmutatta azt a gazdag jutalmat is, melyet azok nyernek el, akik 
Uruk menyegzőről való visszatérését várják.”

Úgy tűnt, hogy a vőlegény elment a menyegzőre. Igaz? A tíz szűz 
példázata a vőlegényről szól, aki elment a menyegzőre, és itt Ellen White 
a vőlegénynek a menyegzőről való visszajöveteléről ír. Folytassuk tovább!

„Megkíséreltem, hogy jó hírt és egy kevés szőlőt hozzak magammal a 
mennyei Kánaánból, amiért a gyülekezetből néhányan megköveznének, ahogy 
Izrael fiai is meg akarták kövezni jelentéseikért Józsuét és Kálebet. Azonban 
biztosítalak titeket, kedves testvéreim, hogy az jó ország és képesek vagyunk 
bevonulni oda, és azt birtokunkba venni. Mialatt a családi oltárnál imádkoz-
tunk, Isten szent Lelke kiáradt rám, és én elragadtattam messze, e sötét világ 
fölé. Kerestem a földön maradt Jézust váró népet, de nem találtam. Egy hang 
szólott hozzám: «Tekints ismét abba az irányba, de nézz egy kissé feljebb!» 
Ismét arrafelé tekintettem és most egy keskeny, egyenes ösvényt pillantottam 
meg, amely magasan a világ felett emelkedett. Ezen zarándokoltak a Jézust 
várók a szent város felé, amely az ösvény túlsó végén volt. Mögöttük, az út 
kezdetén fényes világosság volt látható, amely az angyal kijelentése szerint «az 



15

1. Szemtől szemben a felelősséggel 1. rész

éjféli kiáltás» volt. Ez a világosság beragyogta az egész ösvényt és szövétnekül 
szolgált, hogy útközben meg ne botoljanak.”

Két nagy megoldandó probléma volt. Mit jelent a vőlegény megérkezé-
se a menyegzőre, és mit jelent a szentély megtisztítása. 1844 decemberében 
Isten megmutatta látomásban Ellen White-nak az Ő népe zarándoklását a 
szent város felé. Ez nagyon-nagyon fontos! Az út kezdetén mit látott Ellen 
White? Egy világosságot, amelyről az angyal kijelentette, hogy az éjféli 
kiáltás. 

Az adventnép életének útján az éjféli kiáltás előtte vagy már mögötte 
helyezkedik el? Az adventnép előre halad. A látomás szerint az éjféli kiáltás 
világossága előtte vagy mögötte van? Mögötte! Tehát egy múltbeli esemény-
ről van szó! Az éjféli kiáltás: „Ímhol jön a vőlegény, menjetek ki elébe!” nem 
a jövőről szól, hanem egy múltbeli esemény.

Ez az adventtörténelem. Haladjunk tovább! Miután Ellen White 
látomásban szemléli az éjféli kiáltás jelenetét, amely hátulról megvilágította 
az adventnép zarándokútját, a következőket írta:

„[...] láttam egy függönyt tele ezüst és arany bojtokkal [...] nagyon szép 
volt. Kérdeztem Jézustól, mi van a függöny mögött. Ő jobb kezével felemelte, 
és mondta, hogy figyeljek. Láttam ott egy dicsőséges frigyládát, melynek oldalai 
és teteje tiszta aranyból volt gyönyörű kerettel, hasonló Jézus koronáihoz; ahol 
két fényes angyal állott, szárnyukat a láda fölé terjesztve. Arcukkal egymás felé 
fordultak és a frigyládára néztek.” 

Ezt olvassuk Mózes 1. könyvében is. Miután Ellen White látta az 
éjféli kiáltást, amely választ adott az adventisták első nagy problémájára, 
mi volt Ellen White látomásában? A szentek szentje, benne egy dicsőséges 
frigyláda, rajta két angyal, akik az Isten dicsősége előtt álltak. Tehát Isten, 
1844 decemberében látomás által válaszol az adventnép két nagy problé-
májára: mit jelent az éjféli kiáltás, és mit jelent a szentély megtisztítása. Mit 
mondott Ellen White?

„A szentély tana volt az a kulcs, amely megadta az 1844-es csalódás nyit-
ját. Egy kerek, összefüggő és harmonikus igazságrendszerre derített fényt. Ennek 
ismeretében világossá vált, hogy Isten irányította a nagy adventmozgalmat. 
Egyértelmű lett, hogy Isten népének mi volt a szerepe, és az is, mi lesz a további 
feladata.”

Mi a szentély? Az a kulcs, amely megadta az 1844-es csalódás nyitját. 
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Más szavakkal, ha az adventnép kiindulópontja 1844, akkor a szentély 
tana a kulcs, amely által megszületik a mozgalom. Szeretném, ha tisztán 
látnátok! Aki nem a szentély tanán keresztül tanulmányozza a Bibliát, mint 
olyan igazságot, amelyre a többi igazság épül, az nem hetednapi adventista. 
Mert a hetednapi adventizmus megszületésének az alapja a szentély volt, a 
szentélyre épült. Tehát az éjféli kiáltás nem jelent mást, mint annak hirdeté-
se, hogy Jézus Krisztus átment a szent helyről a szentek szentjébe, azaz Jézus 
Krisztus bement a menyegzőre. Ez az éjféli kiáltás!

A tíz szűz példázata nem Jézus Krisztus 2. eljöveteléről szól. Lehet egy 
másodlagos értelmezése, nem tagadom, de a tíz szűz példázata elsődlegesen 
Jézus Krisztusra mutat, amikor átment a szent helyiségből a szentek szent-
jébe. A szentély megtisztítása nem a második eljövetelkor történik, hanem 
ugyanakkor, mint az éjféli kiáltás, amikor Jézus átmegy a szent helyiségből 
a szentek szentjébe, és elkezdi a szentély megtisztítását. 

Más szavakkal, a szentély tanának megértése átirányította a milleriták 
tekintetét a második eljövetelről a szentélyszolgálatra. Máté 25:6 és Dániel 
8:14 versek a milleriták számára Jézus Krisztus második eljövetelére mutat-
tak, az adventistáknak pedig Jézus Krisztus mennyei szentélyszolgálatára.

Most röviden átvesszük a szentélyszolgálat felfedezésének történetét, 
majd utána tanulmányozzuk a pionírok idézeteit erről a témáról. Miért? 
Szükség van arra, hogy gondolkodjunk, és összekössük az idézeteket egy-
mással.

Az első idézetben olvastuk, hogy meg kell szólaltatni az egyház pionír-
jait írásaik által. Amikor közénk jönnek olyan emberek, akik oszlopot vagy 
akár csak egy szeget akarnak elmozdítani az alapból, akkor szólaltassuk meg 
az időseket.

Testvéreim, mit mondtak a régiek? Nem a tőlem idősebbek, akiknek 
sokszor megkérdőjelezhető a tekintélyük és a felkészültségük. Tehát nem a 
tőlem idősebbek, hanem azok, akiket Ellen White megnevezett. Ő tisztán 
kifejezte, hogy az idősek az adventista egyház pionírjai. Következésképpen 
elétek állítom a pionírjaink idézeteit, hogy lássuk, mit tanultak ők, mit 
hittek ők, és hogyan indították el az adventizmust. A következő résztől 
nagyon mélyrehatóan fogjuk analizálni napjaink adventizmusát.

Hiram Edsonnak nagyon érdekes tapasztalata volt. Háromszor hallott 
az elméjében egy hangot, amely egy-egy cselekedetre késztette. Az első 
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alkalommal azt hallotta: „Menj el, és gyógyítsd meg a beteg testvéredet!” Ez 
az adventmozgalom előtt történt, október 22-e előtt. Nem akart elmenni. 
De újra hallotta a hangot: „Menj el, és gyógyítsd meg a beteg testvéredet!” 
Másodszor sem akart elmenni. Mivel azonban a hang nem szűnt, elment. 
Elment és azt mondta: „Valaki elküldött, hogy imádkozzak a gyógyulásodért.” 
Imádkozott és az ember meggyógyult. Október 22-e előtt ismét hallotta 
ugyanazt a hangot: „Menj és hirdesd az igazságot a szomszédjaidnak!” Nem 
akart elmenni. A hang újra elmondta, menj és tedd meg ezt a dolgot! Végül 
is szót fogadott, elment, és az utolsó háznál egy nagyon szép tapasztalatot 
szerzett, ami igen megörvendeztette. Október 23-án a nagy csalódás után 
ugyanazt a hangot hallotta: „Menj és bátorítsd a testvéreidet!” Arra gondoltak, 
hogy elmennek másik városba, ahol más millerita testvérek laktak, hogy 
a nagy csalódás után bátorítsák őket. A kukoricatáblán keresztül mentek, 
hogy ne találkozzanak csúfolódókkal. A többiek előre mentek, Hiram 
Edson mögöttük, és akkor kapott egy látomást arról, hogy október 22-én 
Jézus Krisztus átment a szent helyről a szentek szentjébe, hogy elkezdje 
szolgálatának másik fázisát.

Elmondta a többieknek, bátorította a testvéreit, és a három férfi el 
kezdte tanulmányozni a Bibliában a szentélyről szóló igazságot, a szent 
helyet és a szentek szentjét, és hogy mit jelent, hogy Jézus Krisztus átment 
egyik helyiségből a másikba.

Miután elvégezték a tanulmányozást, megkérték Owen R. Crosier-t, 
hogy publikálja a tanulmányozásuk eredményeit. Crosier a „Day Starr 
Extra” lapban jelentette meg. Olvassunk néhány idézetet abból az anyagból!

 „[...] az egyházak azt mondják, hogy az engesztelés a keresztnél történt 
és fejeződött be, amikor meghalt az Isten báránya. Így tanítottak az emberek, 
az egyház is és a világ is így hiszi, de ez messze áll az igazságtól vagy attól, hogy 
szent legyen, ha az isteni tekintély nem támogatja.” (O.R.L. Crosier Mózes 
törvénye - Day Starr)

Az első dolog, amit észreveszel, mikor olvasod Crosier „Mózes törvé-
nye” című könyvét az, hogy az akkori keresztények és a világ azt hitték, hogy 
az engesztelés a keresztnél történt és fejeződött be. Hiram Edson, O.R.L. 
Crosier és Franklin B. Hahn tanulmányozásuk után már nem hitték ezt. Ez 
nagyon fontos. Folytassuk! 

„De hogyan lett beszennyezve a szentély? [...] A szentély bizonyos érte-
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lemben nem volt tiszta, másképp nem kellett volna megtisztítani, és valahogy 
az emberi bűn szennyének oda kell kerülnie. A mennyei szentélyt - mely 
eltávolíttatott a halandó emberektől, és amelybe csak Elöljárónk, Jézus léphet 
be - az emberek beszennyezik Ő általa, és szintén Általa tisztíttatik meg [...] 
Krisztus vére az eszköz és Krisztus szintén a közbenjáró, mely által az Atyával 
megbékélteti a mennyei és a földi dolgokat.”

Figyeljük meg, hogy Crosier kijelenti, hogy a mennyei szentély be van 
szennyezve nemcsak átvitt értelemben, hanem valóságosan, és valóságos 
tisztítást igényel.

„[...] A bűn átkerült az emberről a papra, a papról a bűnbakra. 1) A 
bűn az áldozatra került, 2) és az áldozat vérén keresztül a pap viselte, elvitte 
a szentélybe, 3) a 7. hónap 10. napján a pap eltávolította a bűnt, és ráolvasta 
a bűnbak fejére, 4) a bűnbak viselte a bűnt, messze Izrael táborától, kint a 
pusztában. Ez volt a legális folyamat, és a folyamat végén a bűn szerzőjére 
került vissza a bűn (a rosszak viselik a saját bűneiket) [...] a szentélyt meg kell 
tisztítani, mielőtt Jézus eljönne.”

E három bibliakutató számára világos volt egy dolog: a mennyei szen-
télyt - ami alapján épült a földi szentély - meg kell tisztítani. Az igazság, amit 
megértettünk a földi szentély évenkénti megtisztításáról, ugyanúgy érvényes 
a mennyei szentély megtisztulása esetében is. Így indultak pionírjaink! 
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Ellen White „Egy szó a kicsiny nyájhoz” című könyve 12. oldalán a 
következőket írta:

„Ezelőtt több mint egy évvel az Úr megmutatta látomásban, hogy Crosier 
testvér a teljes világosságot kapta a szentély megtisztításáról, és az Ő akarata 
volt, hogy Crosier leírja ezt az igazságot 1846. február 7-én a «The Day Starr 
Extra» újság mellékletében. Az Úr teljesen felhatalmazott, hogy ajánljam ezt a 
mellékletet minden hívőnek.”  

Emlékezzünk vissza, hogy az előző részben már olvastuk ezt az idéze-
tet! Később látni fogjuk, hogy miért fontos ez az idézet. 

„Az egyházak azt mondják, hogy az engesztelés a keresztnél véget ért és 
befejeződött.” 

Két igét vagy folyamatot látunk itt: „véget ért és befejeződött”. Ki mond-
ja ezt? Az egyházak és a világ, tehát a hitetlenek. Tanulmányozásukban más 
következtetésre jutottak. Ez egy nagyon fontos dolog, amit Crosier leírt 
„Mózes törvénye” című könyvében, és 1846. február 7-én publikált a „The 
Day Starr” lapban. Mit mondott Ellen White?

„Ezelőtt több mint egy évvel az Úr megmutatta látomásban, hogy Crosier 
testvér a teljes világosságot kapta a szentély megtisztításáról, és az Ő akarata 
volt, hogy Crosier leírja ezt az igazságot 1846. február 7-én a «The Day Starr 
Extra» újság mellékletében. Az Úr teljesen felhatalmazott, hogy ajánljam ezt a 
mellékletet minden hívőnek.”  

Itt láthatjuk, mit jelent, amikor Isten felhatalmaz. Isten mindig üzene-
tet hatalmaz fel. Már említettem két nevet, William Miller és Joseph Bates. 
William Miller kiemelt két bibliaverset: Dániel 8:14, a szentély megtisztítá-
sa, és Máté 25:6 az éjféli kiáltás, amely a vőlegényről és a menyegzőről szól. 
Miller azt hitte, hogy ez a két bibliavers az utolsó időre vonatkozik, majd az 
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adventisták megértették, hogy nem az utolsó napokra vonatkozik, hanem 
az 1844. október 22-e eseményére, amikor Jézus Krisztus átment a szent 
helyről a szentek szentjébe, hogy megtisztítsa azt.

Olvassuk el, mit mondott Bates kapitány! De előtte olvassunk valamit 
Bates-ről! Paul Evans az Andrews Egyetem egyik doktori munkájában, amit 
2010-ben publikáltak, a következőket írta:

„Bates 1839 óta a millerita mozgalom aktív tagja. 1845 elején elfogadta 
a hetedik nap szombatját, miután elolvasta T.M. Preble egyik cikkét a «The 
Hope of Israel» című újságban. Összekapcsolva az új felfedezést Crosier gondo-
latával - hogy Jézus második eljövetele előtt a szentek szentjében egy folyamatos 
szolgálat folyik – Bates volt az első adventista, aki kiemelte az Isten törvénye 
iránti teljes engedelmesség fontosságát, mint egy felkészülést a szentek bemene-
telére a megígért földre.”

Ez egy nagyon-nagyon fontos idézet. Bates 1839 óta aktív tagja volt a 
millerita mozgalomnak, és 1845 elején elfogadta a hetedik nap szombatját. 
Személyesen tanulmányozta a Bibliát, és felfedezéseit összekapcsolta azzal, 
amit Crosier írt a „Mózes törvénye” című könyvében az engesztelésről és a 
szentélyről.

Paul Evans azt mondta, hogy „Bates volt az első adventista, aki kiemelte 
az Isten törvénye iránti teljes engedelmesség fontosságát, mint egy felkészülést a 
szentek bemenetelére a megígért földre.”

Végeredményben minket az érdekel, amit Bates írt, mert nagyon 
fontos dolgokról beszélt. George Knight a következőket írta Bates-ről: 

„Bates hozzájárulásáról és tevékenységéről szóló kérdésre a rövid válaszom: 
A Hetedik Napot Ünneplő Adventista Egyház létezése.” Tehát, ha valaki ér-
deklődik Bates hozzájárulásáról, a rövid válasz: a létezésünk. Értitek Joseph 
Bates teológiájának fontosságát az adventmozgalomban? 

Kössük össze a két idézetet: Paul Evans kijelentése: „Bates volt az első 
adventista, aki kiemelte az Isten törvénye iránti teljes engedelmesség fontossá-
gát.” George Knight állítása: „Joseph Bates az adventizmus alapítója.” Tehát, 
mit hitt az adventizmus alapítója? Hogy Isten törvénye iránt tökéletes 
engedelmességgel tartozunk. Olvassuk tovább!

 „A Gerald Wheelet «James White» című könyvének előszavában azt ír-
tam, hogy: «James White nélkül nem létezne a Hetednapi Adventista Egyház.» 
Ez igaz, de Bates pozíciója az adventista történelemben még fontosabb. Az ő 
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teológiája és misszionáriusi erőfeszítései nélkül nem létezne szombatot ünneplő 
adventizmus, amelyre White építhetne. Bates nem csak fejlesztette azt a teológiát, 
amely a szombatünneplő mozgalom alapja lett, hanem ugyanakkor bemutatta 
James White-nak - aki inkább habozó volt - a szombatot és a szombat szerepét 
a prófécia történelmében. Ezért biztosan kijelenthetjük, hogy Joseph Bates a 
hetednapi adventizmus igazi alapítója.”

Miben hitt az első, az igazi Hetednapi Adventista Egyház alapítója? 
Hogy Isten törvényét tökéletesen meg kell tartani. Két idézetet mutattam 
az adventtörténelemből. Most olvassuk el, mit írt Joseph Bates!

„Isten teljesíti és jóváhagyja az elpecsételés folyamatát Jákob és Dániel 
szorongattatása idejében [...] Akkor az engesztelésük befejeződik, és a szentély 
megtisztul.”

Mikor ér véget az engesztelés? Az utolsó időben, nem a keresztnél! 
Ezt mondta Joseph Bates is, az adventizmus igazi alapítója. Kérem, ezt 
jól jegyezzük meg, mert nagyon fontos! A későbbiekben újra találkozunk 
ezekkel. Tehát az adventizmus igazi alapítója hitte, hogy szükséges tökélete-
sen engedelmeskedni a törvénynek, és azt is mondta, hogy az engesztelés a 
jövőben ér véget. Ezek nagyon fontos dolgok! Olvassuk tovább!

„Erre figyelmeztetett Ő: Igyekezzetek bemenni a szoros kapun: mert 
sokan, mondom nektek, igyekeznek bemenni és nem mehetnek. (Lk 13:24) Az, 
akiből - mondta Bates - hiányzik a teljes engedelmesség, nem tud bemenni.”

Tehát a hetednapi adventizmus igazi alapítója hitt a törvény iránti 
tökéletes engedelmességben.

„A 144.000 elpecsételése egy olyan egyértelmű keresztény jellemfejlődésre 
fog mutatni, amely látható lesz az életükben vagy a ragyogó homlokukon, 
hogy mindenki tisztán meg fogja érteni, Jézus megváltotta őket minden tör-
vénytelenségtől, megtisztítva Magának egy buzgó népet, minden jó cselekedetre 
felkészítettet.” 

A történelem szempontjából az adventizmus igazi alapítója hitt a töké-
letes jellemben és a bűn feletti teljes győzelemben. Ki volt James White? Az 
az ember, akiről az adventtörténelem lejegyzi, hogy folytatta Joseph Bates 
munkáját, és arra épített, amit Bates lefektetett. Lássunk néhány idézetet 
erről! George Knight ezt írta:

„1850-től kezdve James White kiemelkedőbb, mint a másik férfi, és ő lesz 
az építőmérnök, aki tovább fejleszti a mozgalmat, a szombatos adventizmustól 
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a hetednapi adventizmusig, de ő arra a fundamentumra épített, amelyet Bates 
már lefektetett.”

Gondolkodjunk teológiai szempontból! A törvény, a bűn feletti győ-
zelem és az engesztelés tekintetében mire épített James White? Arra, hogy 
a bűnt teljesen le lehet győzni, hogy az engesztelés nem a keresztnél ért 
véget, és fejeződött be, hanem a jövőben fog befejeződni. Arra épített, hogy 
szükségünk van jellemfejlődésre, és tökéletesnek kell lennünk, mielőtt Jézus 
másodszor eljön. 

Az adventista történelem kijelenti, hogy Joseph Bates volt az igazi 
alapítója a hetednapi adventizmusnak, James White pedig a mozgalom 
építőmérnöke volt, aki továbbfejlesztette a mozgalmat a szombatos adven-
tizmustól a hetednapi adventizmusig. Paul Evans ugyanabban az említett 
dolgozatában a következőt írta:

„James Springer White a XIX. század közepén felemelkedő Hetednapi 
Adventista Egyház háttérben levő szervező ereje volt, [...] Annak ellenére, 
hogy James White nem írt olyan sokat, mint a felesége, írásaiban egyértelműen 
foglalkozott azzal a felkészüléssel, amelyre szükségük van azoknak, akik várják 
az elragadtatást.”

Mit fedezett fel ez a bibliakutató James White írásainak tanulmányo-
zásából? Azt, hogy az írásaiban foglalkozott azzal a felkészüléssel, amelyre 
szükségük van azoknak, akik várják az elragadtatást. Figyeljük meg, azt 
olvastuk, hogy egyértelműen foglalkozott ezekkel a témákkal, azaz világo-
san megérthető, amikor olvassuk az írásait. Nagyon fontos ez az aspektus, 
mert találkozni fogtok egy könyvvel, amelyet Romániában nyomtattak ki, 
mely azt állítja, hogy nem kell foglalkoznunk ezekkel a dolgokkal, mert 
problematikus lehet. Szeretném, ha soha nem felejtenétek el ezt az idézetet. 
Bárki, aki olvassa James White írásait, látni fogja, hogy „[...] egyértelműen 
foglalkozott azzal a felkészüléssel, amelyre szükségük van azoknak, akik várják 
az elragadtatást.” James White azt írta:

„Az Isten kegyelem nélküli haragjának idejére akkor kerül sor, amikor 
Krisztus már nem jár közben az Atya előtt, mert ameddig közbenjárt, a harag 
elegyítve volt a kegyelem cseppjeivel. [...] Ezért erre az eseményre akkor kerül sor, 
amikor már nem lesz Közbenjáró, mert Krisztus elvégezte szolgálatát a mennyei 
szentélyben, és a harmadik és egyben az utolsó kegyelem üzenete befejeződött. 
Elképesztő pillanat! Olvasó, készülj fel szembenézni vele!” Ezt értette meg Paul 
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Evans, amikor a disszertációs dolgozatát írta. James White nagyon sokat 
beszélt arról a felkészülésről, amely szükséges azok életében, akik várják az 
elragadtatást. „Elképesztő pillanat! Olvasó, készülj fel szembesülni vele!” 

„Itt van a szenteknek békességes tűrése itt, akik megtartják az Isten paran-
csolatait és a Jézus hitét! Itt a harmadik angyal üzenetében Isten parancsolata-
inak, elveinek és az újtestamentum által világosan feltárt kötelességeknek nagy 
helyet kellene elfoglalniuk Isten népének elméjében és szívében, hogy felkészítse 
őket itt a földön a tiszta vallás bemutatására, és alkalmassá váljanak a menny 
számára anélkül, hogy halált lássanak. [...] Milyen nagyszerű munkát kell 
elvégezni az emberekben! Mekkora megalázkodás Isten előtt! Milyen nagymér-
tékű önátadás, mielőtt Jézus bejöhetne és uralhatná a szívet, hogy megtisztítsa 
minden bűntől.”

Ugyanazok a kifejezések. Készüljünk fel a menny számára, hogy meg-
tisztuljunk minden bűntől!

„Nem lehet kimutatni, hogy Pál apostol idejében az egyház elérte volna az 
itt bemutatott egységet, ismeretet, és tökéletességet. Az egyház hitehagyása idején 
sem érte el (2Thessz 2:3), és akkor sem, amikor a pusztában el lett rejtve (Jel 
12:6). Luther Márton munkássága idején sem érték el az egység, ismeret és a tö-
kéletesség állapotát. Napjainkban az egyház végtelenül messze van az egységtől, 
ismerettől és a tökéletes állapottól. Ameddig az utolsó keresztény generációban 
- kérem, jegyezzük meg a kifejezést: utolsó generáció - ez nem történik meg 
az utolsó figyelmeztető üzenet által és egyéb Isten által felhasznált eszközök 
által,- hogy a menny számára elkészüljön anélkül, hogy halált látna - a lelki 
ajándékokat érintő utolsó cél nem valósul meg.” 

Mire várt James White? Hogy a lelki ajándékok megnyilvánulása 
által az egység, az ismeret és a tökéletesség jelen legyenek az egyházban. Az 
elméje, gondolatai és szíve erre koncentrált. Ez probléma lenne? Az a prob-
léma, hogy az adventista egyház igaz alapítója, aki arra a fundamentumra 
épített, amit Joseph Bates rakott le, a bűn feletti győzelemre koncentrált? 
Probléma lenne, hogy az egységre, ismeretre és tökéletességre koncentrált? 
Gond lett volna az elméjével és a lelkével, mert erre gondolt? Miért nem 
bízott Jézusban, hogy a keresztnél elért dolgokat továbbviszi? Miért nem 
hagyott mindent az Isten kezében? Miért az Adventista Egyház egyik fontos 
alapítója foglalkozott ezzel a gondolattal? Tegyétek fel magatoknak ezt a 
kérdést a tanulmány közben.
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„Ők nézhetnek a Kálváriára, láthatják az Isten Fiának gyötrődését a 
kertben, láthatják meghalni a kereszten, és mégis sokan, akikért Ő meghozta 
ezt a nagy áldozatot, vonakodnak engedelmeskedni a törvénynek, melynek Ő 
igazat adott halálával.” 

Mit tett Jézus a kereszten? Igaznak nyilvánította a törvényt. Meg-
védte a törvényt. Kérem, tartsuk észben ezt a dolgot, mert nagyon fontos. 
Felteszem a kérdést, hogy csak Krisztusnak kellett igaznak nyilvánítania a 
törvényt, vagy Istennek terve van még valakivel, aki újra igaznak nyilvánítja 
a törvényt? Nemsokára meglesz a válasz erre a kérdésre.

1851-ben James White kiadott egy könyvet, melynek címe: „A keresz-
tény tapasztalat és Ellen White látomásainak vázlata”. A publikálás után a 
„Review and Herald” szerkesztősége, amelyet ő vezetett, sok levelet kapott az 
olvasóktól. Ebben a könyvben Ellen White a prófétálás lelki ajándékáról írt, 
amellyel Isten megajándékozta az egyházat. A kapott levelek közül néhányat 
fogunk olvasni, figyeljünk a szavakra! 

„Soha nem értettem ennyire mélyen, mennyire szentnek, feddhetetlennek, 
és folt nélkülieknek kell lennünk, mint attól a pillanattól, amikor részt vettem a 
washingtoni konferencián, és tanúja voltam a látomásnak, amelyet Isten akkor 
adott. Megértettem, hogy a kis maradéknak, amely Isten napján állni fog a 
küzdelemben, olyan szentnek kell lennie, mint amilyen egyetlen nép sem volt, 
és egy szent Isten előtt kell élnie Közbenjáró nélkül. Ez a megértés szívemet 
mély önvizsgálatra késztette, és reszketve feltettem magamnak a kérdést: Képes 
leszek megállni? Szükségünk lesz Isten minden fegyverzetére, a szívünknek meg 
kell tisztulnia az igazság iránti engedelmesség által, majd Isten ránk árasztja a 
Szentlelket, és akkor állva maradunk.” (Rebeka Whitcomb, 1851. december 
13.)

Kérdezem, hogy ennek az asszonynak volt valami problémája, amikor 
arra koncentrált, hogy szentnek, feddhetetlennek és folt nélkülinek kell 
lennie? Tudta, hogy Közbenjáró nélkül kell megállnia, és ez a gondolat 
foglalkoztatta. Ez azt jelenti, hogy valami baja volt?

A „Review and Herald” szerkesztőinek valami bajuk volt, amikor 
publikálták ennek a levélnek egy részét, hogy a többiek elolvassák, vagy ez 
pionírjaink tiszta adventizmusa? Ezek az emberek érdekeltek voltak abban, 
hogy szentek, feddhetetlenek és folt nélküliek legyenek. 

Magukban feltették a kérdést: „Hogyan fogunk megállni egy olyan idő-
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ben, amikor nem lesz Közbenjárónk?” Napjainkban, mint hetednapi adven-
tistáknak ugyanezt a kérdést kell feltennünk, vagy lazáknak kell lennünk 
és azt mondanunk: „Isten tudja, milyen munkát kell elvégeznie, és egyedül 
véghezviszi, akár stresszelünk, akár nem. De ha stresszelünk, akkor velünk van 
a baj, amiért stresszelünk.” Tegyétek fel magatoknak ezt a kérdést! Prudence 
M. Bates, Joseph Bates felesége a következőket írta:

„A metfordi konferencia óta, mint soha azelőtt, éreztem az Isten iránti 
teljes átadás szükségességét, és valamilyen mértékben megértettem, mennyire 
tisztának és szentnek kell lennünk, hogy megálljunk Előtte, Közbenjáró nélkül. 
Ó, hogy reszketek és sírok Előtte, amikor arra gondolok, milyen szegény és ér-
demtelen teremtmény vagyok. Mennyire értékes számomra Jézus! Ő az egyetlen 
reményem!” 

A szombatos adventizmus alapítójának felesége, Prudence Bates 
ugyanarra koncentrált, hogy szentnek, feddhetetlennek, folt nélkülinek kell 
lennie és teljes átadásban éljen, amikor Jézus befejezi szolgálatát a mennyei 
szentélyben. Ezért valami probléma volt vele? Miben gyökerezett ennek az 
asszonynak minden reménye? Saját magában, cselekedeteiben vagy Jézus 
Krisztusban?

Azoknak az embereknek, akik az utolsó generációhoz akartak tartozni, 
tisztának, feddhetetlennek kellett lenniük, és minden bizodalmukat csak 
Krisztusba vetették. „Ő az egyetlen reményem.” Sarah Griggs levele:

„Bár, most mindenfelé el vagyunk széledve, és vándorok vagyunk egy 
idegen országban, ugyanannak a Fiúságnak lelke van bennünk, amely által 
kiáltunk: Abba Atyám [...]! Ó, Megmentőm, add meg nekünk azt a felkészü-
lést, amelyben részesülnünk kell, hogy halandó testben megálljunk Isten előtt 
Közbenjáró nélkül! Most akarom ezt a felkészülést, és nem akarok lemondani 
róla, várva arra, hogy megkapjam a késői eső kiáradásánál.”

Ugyanaz a kérdés: Hogyan kell tekintenünk ezekre az emberekre, akik 
arra gondoltak, hogy meg kell állniuk Közbenjáró nélkül? Eliza Smith levele: 
„Igyekszem győzedelmeskedni és készen állni arra a közeli időre, amikor nagy 
Főpapunk befejezi szolgálatát a szentélyben, és Közbenjáró nélkül maradunk. 
Óh, Istenem segíts felkészülnöm erre a döntő órára!”

Így írtak az adventista folyóiratok az Adventista Egyház kezdeti 
éveiben. Senki sem volt fanatikus vagy szélsőséges, aki így gondolkodott. 
Senki sem volt eltájolódva, mint ahogy napjainkban neveznék őket, ha 
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köztünk élnének. A gondolkodásmódjukat, az érzésüket és az életvitelüket 
publikálták a folyóiratokban, és másoknak adták, hogy olvassák el. Ez 
olyan, mintha egy híres prédikátor felesége írná egy adventista folyóiratban, 
amit írtak ezek az asszonyok, és mi elolvasnánk, és örülnénk. Ilyen volt az 
adventizmus!

„A megváltási terven keresztül megmutatkozik egy magasabb cél, mint az 
ember és a föld megváltása. Isten jellemének megnyilvánulása Krisztusban és az 
egész univerzum előtt nyilvánvalóvá tétetik az isteni vezetés kiválósága. Sátán 
vádjai el lesznek utasítva, a bűn természete és következményei eltűnnek, és a 
törvény állandósága teljesen bebizonyosodik.” 

Figyeljünk nagyon erre a kifejezésre: „Sátán vádjai el lesznek utasítva 
[...]” Jegyezzük meg ezt a dolgot!

Tudjátok miért? Mert a második témánál, melynek címe: „Az igazság 
teljes rendszere” visszatérünk ehhez a ponthoz. Az összes vád közül az egyik 
különösen fontos, mert az örökkévaló törvény bebizonyításával kapcsolatos. 
Tehát, a második tanulmánynál összekapcsoljuk Sátán vádját a törvénnyel 
és a többi témával. Ezt írta Ellen White „Az idők jelei” című folyóiratban 
1914. december 22-én. A következő részben beszélünk a vádról, most csak 
megemlítem.

„Az ember bukása után Sátán kijelentette: bebizonyosodott, hogy az 
emberek nem képesek megtartani Isten törvényét! Megpróbálta meggyőzni az 
univerzumot erről a véleményről. Sátán szavai igaznak tűntek, és Krisztus 
eljött, hogy leleplezze az ámítót.”

Mit mondott Ellen White? Sátán egy vádat terjesztett elő, miszerint 
a bűnös ember, akinek földi megromlott természete van, akinek Down 
szindrómája van stb. nem tudja megtartani a törvényt. A Down szindrómát 
nem betegségként említem. Valaki prédikációban említette, mint ahogy 
valakinek Down szindrómája van, és nem tud bizonyos dolgokat megtenni, 
ugyanúgy mi, akik bűnösök vagyunk, nem tudunk nem vétkezni. Tehát, a 
Down szindrómás dolgot egy prédikációban hallottam.

Sátán kijelentette, hogy akik bűnösök, nem tarthatják meg a törvényt. 
Ellen White megértette, hogy Istennek meg kell oldania a problémát, mert 
azt olvastuk: „Sátán szavai igaznak tűntek.” Ki előtt tűntek igaznak? A csök-
kent intellektuális kapacitással bíró bűnös emberek előtt? Nem! A bűntelen 
univerzum előtt, sokkal magasabb intellektuális kapacitással rendelkező 
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lények előtt. Milyennek tűntek Sátán szavai? Igaznak! Mely szavak tűntek 
igazaknak a szent lények előtt? Az ember bűnös állapotban, földi természet-
tel nem őrizheti meg a törvényt. Ez volt a vád. A felelet:

„A Megváltó magára vette az emberi természet tehetetlenségét, és bűn 
nélküli életet élt, hogy az emberek, a gyenge természetük ellenére is, biztosak 
legyenek a győzelemben. Krisztus eljött, hogy isteni természet részeseivé tegyen 
bennünket, és az Ő élete kijelenti, hogy az emberi és az isteni természet összeol-
vadása következtében az ember nem vétkezik többé.” 

Ellen White, James White, Joseph Bates. A kérdés: Mi hiszünk ebben? 
 „Azoknak, akik akkor élnek a földön, amikor Krisztus befejezi közbenjá-

rását a mennyei templomban, Közbenjáró nélkül kell megállniuk a szent Isten 
színe előtt. Ruhájuknak hó tisztának kell lenni, jellemüknek «a meghintés vére» 
által meg kell tisztulni a bűntől. Isten kegyelme és a kitartó emberi igyekezet 
által győzniük kell a bűn ellen vívott harcban. Miközben a vizsgálati ítélet fo-
lyik a mennyben, és Krisztus a bűnbánó hívők bűneit eltávolítja a templomból, 
a földön Isten népe között a megtisztulás, a bűntől való szabadulás különleges 
munkájának kell végbemenni. Ezt a munkát még világosabban megismerhetjük 
a Jel 14. fejezetében foglalt üzenetből. E munka lezárulásakor Krisztus követői 
készen lesznek Uruk fogadására. «És kedves lesz az Úrnak a Júda és Jeruzsálem 
ételáldozatja, mint a régi napokban és előbbi esztendőkben» (Mal 3:4). Akkor 
az egyház, amelyet Urunk magához fogad eljövetelekor, dicsőséges egyház lesz, 
amelyen nem lesz «szeplő vagy sömörgözés, vagy valami afféle» (Ef 5:27). Akkor 
olyan lesz, «mint egy hajnal, szép, mint a hold, tiszta, mint a nap, rettenetes, 
mint a zászlós tábor» (Énekek 6:7)” Így fog kinézni a győzedelmes egyház! 

„Addig kell krisztusi tökéletességre igyekeznünk, amíg nagy Főpapunk 
engesztelést végez értünk. Megváltónk még gondolatban sem engedett a kísértés 
hatalmának. Sátán az emberi szívben talál olyan sarkot, ahol meg tudja vetni 
a lábát - dédelgetett, bűnös vágyat, amellyel kísértéseit érvényre juttathatja. De 
Krisztus elmondhatta önmagáról: «Jön a világ fejedelme: és énbennem nincsen 
semmije» (Jn 14:30). Sátán nem talált semmi olyat Isten Fiában, ami által 
legyőzhette volna. Jézus megtartotta Atyja parancsolatait, és nem volt benne 
semmi bűn, amit Sátán ki tudott volna aknázni. Csak ilyen lelkülettel lehet 
megállni a nyomorúság idején. Ebben az életben kell elszakadnunk a bűntől, 
Krisztus engesztelő vérébe vetett hit által. Senki sem hagyhatja figyelmen kívül, 
vagy nem odázhatja el ezt a felkészülést, csak a lelkének félelmetes veszélyezte-
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tése által.” Amikor James White idézetét olvassuk, hogy Jézus eljött felma-
gasztalni a törvényt, megfogalmazódik egy kérdés: Isten csak Krisztuson 
keresztül akarta ezt bebizonyítani vagy másokon keresztül is? Említettem, 
hogy válaszolni fogunk erre a kérdésre. Most röviden válaszolunk! Bizony-
ságtételek a pásztoroknak 58. oldal:

„Istennek van egy megkülönböztetett népe, egy Egyháza itt a földön. Ez 
az egyház nem a második helyet foglalja el egyetlen egyházzal szemben sem, 
hanem mindegyiknek felette áll a képességek tekintetében, amelyek szükségesek 
az igazság bemutatásához és az Isten törvényének felmagasztalásához.”

El tudjátok képzelni, mit jelent ez? Ha Krisztus meghalt a kereszten, 
igazat adva a törvénynek, és az egyháznak is ugyanezt a dolgot kell megten-
nie, azt jelenti, hogy az Isten munkája az egyházban nagyon fontos.

Ha Isten az egyházra hagyná, hogy igazat adjon a törvénynek, nagy 
dolog nem történne. Sőt, rossz lenne. Más szavakkal, mint hetednapi ad-
ventistáknak meg kell értenünk, hogy Isten hatalmas munkát akar végezni 
az egyházban, de nem a falain belül, nem a gyülekezetek bizottságaiban, 
hanem bennünk. Isten véghez akarja vinni ezt a munkát a szívünkben, 
hogy általunk igazat adjon törvényének. Ő általunk ad igazat a törvénynek. 
Joseph Bates, James White, Ellen White ugyanarról beszéltek? Igen! John 
Nevis Andrews-tól származik a következő idézet.

„De az igazak bűnei el vannak távolítva, mielőtt az Úr eljönne. (Apcsel 
3:19,20) Bűneiket nem lehet ítéletre hozni, miután ily módon el lettek távolít-
va. Az igazakat meg kell ítélni ugyanúgy, mint a törvényteleneket. (Préd 3:17) 
Ez azt jelenti, hogy az ítéletüknek bűneik eltávolítása idején kell megtörténni, 
mert akkor véglegesen lezárulnak a bűneikről szóló jelentések. Ebből meglátszik, 
hogy ez a szolgálat csak azoké, akik teljesen megtértek bűneikből, és teljesen 
győzedelmeskedtek felette.”

Van egy főiskolánk, amely Andrews nevét viseli, a kérdés az, hogy a 
teológiáját is képviseli? 

„A bűn eltávolítása Urunk utolsó szolgálata. Addig Főpapnak kell ma-
radnia. Utána nincs már szükség Rá, mint Főpap. De akkor, amikor Urunk 
eltávolítja népe bűneit, Neki egyenként be kell mutatnia az eseteket az Atya 
előtt, és az emlékezés könyvéből megmutatja, hogy ők megtértek bűneikből és 
elvégezték győzedelmes feladatukat. Az igazak feletti döntések - annak meg-
mutatása által, hogy tökéletesen győzedelmeskedtek, és méltókká váltak, hogy 
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bűneik el legyenek távolítva - Urunk utolsó szolgálata, mint Főpap. [...] Milyen 
nagyszerű igazságokat tartogat Isten az utolsó generációnak, - jegyezzük meg 
a kifejezést! - akikkel ezt a csodálatos munkát elvégzi? Válaszul olvassuk el 
Jelenések 14. fejezetét.”

Ilyenek voltak azok könyvei, akikről Ellen White azt mondta: „A 
halottaknak kell beszélni, az idősek beszéljenek!” Közülünk sokunknak, fia-
taloknak és időseknek egyaránt, tisztességesen kell viseltetnünk magunkat 
Isten előtt, mert Ő ezeknek az embereknek adta világosságát. Kérdés, hogy 
mi mit örököltünk, és milyen örökséget hagyjunk gyermekeinknek és 
unokáinknak, akik a jelen és a jövő egyháza? Az az örökség, amit a pionírok 
hagytak ránk. Vagy van nekünk más örökségünk, ami különbözik ettől? 
Ugyanabból a disszertációs dolgozatból idézek.

„1856-ban Andrews világosan kijelentette, hogy a hármas angyali üzenet 
egyik célja, hogy különleges módon készítse fel az utolsó generációt. Ezáltal 
Andrews követi James White-ot a hármas angyali üzenet fontosságának kieme-
lésében, mintegy eszköz, mely által a nép felkészül a menny számára.”

Az utolsó generációt a hármas angyali üzenet hozza létre, legfőképpen 
a harmadik angyal üzenete. Stephen Nelson Haskell írásaiból fogunk olvas-
ni. Csak zárójelben említeném, hogy néha elmondok egy-egy érdekességet, 
hogy legyünk fogékonyak a lelki dolgok iránt.

Stephen Nelson Haskell elég fiatalon nősült meg, 19 évesen, egy tőle 
majdnem 20 évvel idősebb nőt vett el. Felébresztettem kíváncsiságotokat? 
Egy farmon dolgozott, és ha jól emlékszem, a farmer lánya körülbelül 38 
éves volt, az apja körülbelül 70 éves. Halálához közeledve az apa azt mondta 
Haskell-nek, aki akkor nem volt adventista: „Kérlek, halálom után vigyázz a 
lányomra!” Haskell megígérte neki, hogy halála után vigyáz a lányára. A lány 
fogyatékos volt, nem tudom, milyen fogyatéka volt, de nem tudott vigyázni 
magára. Haskell úgy gondolta, hogy legjobb módja annak, hogy vigyázzon 
rá, ha elveszi feleségül. Feleségül vette, aztán telt az idő, és ha nem tévedek, 
valamikor 1892-ben a feleség meghalt. 1896-ban Haskell arra gondolt, hogy 
megkéri Ellen White kezét. Talán ez sokaknak újdonság. Ellen White-nak 
tetszett ez a gondolat, viszont kapott az Úrtól egy üzenetet, hogy bonyolult 
lenne Ellen White könyveit később Ellen Haskell név alatt megismertetni. 
Isten azt szerette volna, hogy Ellen White a missziómunkával foglalkozzon, 
nem pedig egy családdal. Következésképpen Ellen White nagy nehezen ne-
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met mondott. Amikor Ellen White meghalt, találtak egy fényképet Haskell 
családjával együtt, ott, ahol a képeket tartotta. Még egy kis információ! 
Ellen White a családjával folytatott levelezésen kívül legtöbbet Haskell-lel 
levelezett. Közeli kapcsolatban voltak. 

Azért mondtam el ezt a dolgot, hogy megértsétek az adventizmus 
kezdetét, de a késői eső és a hangos kiáltás részét is, amiről egy másik 
alkalommal beszéltem már, amikor Ellen White Haskell-nek ír egy külön 
levelet a hangos kiáltásról. Lássuk, mit hitt Haskell! Figyeljük meg, Haskell 
nem akárki, ő az a férfi, aki megkérte Ellen White kezét!

„A mennyei szentély, a Jehova erőforrása, ahonnan minden segítségét 
küldi mindazoknak, akik hit által kapcsolatban állnak Vele, Sátán minden 
kísértése ellen.” 

Világos? Onnan indul minden szükséges segítség, hogy le tudjunk 
győzni minden kísértést. Loughborough, egy másik nagy név. Ellen White 
javasolta, hogy nyomtassák ki a könyvét. Ellen White azt mondta, hogy 
a pionírok könyveit ki kellene nyomtatni, kiváltképpen Loughborough 
könyvét. A könyv címe: „A nagy adventmozgalom”. Régen nyomtatták, 
most már nincs meg, és megérné újra kinyomtatni.

„Legyünk tehát aktívak és lelkiismeretesek a teljes bűnvallás munkájá-
ban, ajánljuk fel Istennek a megfelelő áldozatokat, hogy Krisztus engesztelő 
vére hasznunkra legyen, mely által el tud távolítani minden bűnt, és örömmel 
emelkedjünk fel, hogy találkozhassunk Királyunkkal.” (J.H. Waggoner A bűn 
eltörlése)

„A Szentlélek ajándékai elutasításának természetes következményei 
mutatkoztak meg itt. Amikor megmutatták, hogy a lelki ajándékok szüksé-
gesek az egyház tökéletesítésére (Ef 4) a válasz az volt, hogy ez az állapot soha 
nem következik be Jézus eljövetele előtt. Ha feltételezik, hogy megállhatunk 
a szorongattatás idején, és a mennybe kerülhetünk tökéletesség nélkül vagy 
egybegyűjtetünk egység nélkül, nem csodálkozunk, miért nem érzik a Szentlélek 
ajándékának szükségét. Mélyen sajnálni kell, hogy egyesek, akik vallják a har-
madik angyal üzenetét, ilyen szűk látókörűek az előttünk álló nagy munkáról.”

Alkalmazzuk ezt a jelenben magunkra! Nem kívánjuk a Szentlélek 
jelenlétét közénk, mert a Szentlélek elhozná a lelki ajándékokat, és általuk a 
tökéletességet. Olvassátok el Ef 4:11 versét! 

„És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, A szentek 
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tökéletesbítése céljából.”
Más szavakkal, bármilyen emberi eszköz, bizottság, választások, 

beszélgetések, folyamatok, amit mi megteszünk, mint emberek, és amely 
által akadályozzuk a Szentlelket, nem más, mint olyan mechanizmusok, 
amely által gátoljuk az egyház tökéletesítését. Szomorú lenne, ha közöttünk 
lennének olyanok, akik részt vennének ebben a munkában.

„Meg kell mentenünk az életünket a kötelesség útján járva, győzve 
minden bűn felett az igazság megélése által, hogy Közbenjáró nélkül képesek 
legyünk átvészelni a szorongattatás idejét, és Krisztus eljövetelekor bűn és folt 
nélkül találjon minket.”

Ugyanaz a gondolat. Így nézett ki kezdetben az adventizmus. 
Koncentráltak a bűntől való megtisztulásra, a megtérésre, a tökéletesítés-
re és az ítéletre. Ők azt mondták: „A mennyben ítélet tartatik, a szentély 
megtisztításának folyamata, következésképpen a lelkünket, a testünket és az 
életünket meg kell tisztítani minden bűntől.” Bennünk már nem kell léteznie 
bűnnek. Igazat kell adnunk a törvénynek, mint ahogy Jézus tette. Nem az 
én munkám. Krisztus az én reményem. Ő teszi meg ezt a dolgot bennem, 
Ő támogat engem.

Kedves testvéreim, így kezdődött az adventizmus. Építettek a szen-
tély igazságára. És a szentély az adventizmus teológiája, tanításának és 
evangelizálásának alapja lett. Minden a szentélyre koncentrált, minden a 
szentélytől indult. Minden attól az igazságtól indult, hogy bűneink által a 
szentély be van szennyezve. Minden attól indult, hogy a szentélyt meg kell 
tisztítani Nagy Főpapunk szolgálata által. Az általa viselt bűneink beszeny-
nyezik a szentélyt, és Ő az, aki megtisztítja. Szemeinknek ezt a folyamatot 
kell szemlélni. Az ítélet magába foglal egy olyan időt, amikor közbenjáró 
nélkül fogunk élni. Ez tökéletességet jelent. Ezért Isten küldött egy utolsó 
üzenetet, a hármas angyali üzenetet, hogy felkészítsen a menny számára. 

Ezáltal, kedves testvéreim, a Hetedik Napot Ünneplő Adventista 
Egyház igazságot igazság mellé állított, felemelkedett, világosságot kapott 
és fejlődött, hogy el lehessen küldeni a világba, ahol a világ világosságának 
kell lennie, és hogy elvezesse az embereket a sötétségből a világosságra. Egy 
csodálatos sorsot állított elénk!

„Annak a megértése, hogy Krisztus a tipológiai engesztelési napon meg-
kezdte az utolsó szolgálatát, mély hatással volt a hívőkre. [...] Szükség van 
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arra a személyes különleges tisztítási munkára, amely felkészíti a hívőt, hogy 
sikeresen átvészelje a második eljövetel előtti vizsgálati ítéletet. Ezt a szemléletet 
teljesen támogatták az adventista pionírok, mint Joseph Bates, James és Ellen 
White, J.N. Andrews, Hiram Edson és Uriah Smith.”

Amikor az adventizmus felemelkedett, és a pionírok megértették, 
hogy az engesztelés nem ért véget, sem nem fejeződött be a keresztnél, és el 
kezdték építeni a teológiát, a gondolkodást, a tanítást és a missziómunkát 
a szentély igazságára, az adventizmus elvetette az akkori létező egyházak 
minden tanítását. Ha megtartottak volna valamit, az a világosság fényénél 
meglátszott volna. De az adventisták tanítása teljesen különbözött a többi 
egyháztól és a világtól. Az adventizmus egy egyedi, különleges egyházban 
jött létre, amely teljesen más volt, mint a többi, ami a tanítását, világosságát, 
identitását, misszióját és felelősségét illeti.

Így kezdődött az adventizmus. Különleges tanításuk volt az 
engesztelésről. Nem a keresztnél ért véget, nem a keresztnél fejeződött 
be. Különleges tanításuk volt a megbocsátásról, mást gondoltak a bűn 
természetéről, Krisztus természetéről, ítéletről, törvényről, halhatatlanságról.

Ilyen volt az adventizmus kezdetben, és hogy milyen volt az adven-
tizmus Ellen White halála előtt, erre választ kapunk a következő részben.
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Láttuk a Hetednapot Ünneplő Adventista Egyház alapítóinak hoz-
záállását egy-egy kulcsfontosságú témához, mint a bűn feletti győzelem, a 
szentély megtisztítása, az engesztelés, az utolsó generáció és annak külön-
leges jelleme.

Miről fogunk beszélni a továbbiakban? Ugyanezekről a témákról 
napjaink adventizmusában. Nézzük meg, mi történt 1900 és 1920 között! 
Ellen White 1915-ben halt meg. Választottam néhány évet halála előtt, és 
néhány évet halála után, hogy lássuk, mit mondtak az adventisták ezen 
időszakokban.

„Ehhez a generációhoz szóló adventüzenet központját és szívét Krisztus-
ban, nagy Főpapunk szentély szolgálatában találjuk meg, melyet e generáció 
népéért végez - mondta W.W. Prescott 1903-ban - 1844-ben, a prófécia szerint 
ebben a szolgálatban változás történt. A szolgálat tovább folytatódott, és folyta-
tódik, ameddig a bűn véget ér, és el lesz távolítva [...]”

Kérdés: Krisztus akkor hagyja el a mennyei szentélyt, amikor eljön 
az ég felhőjén, vagy kicsivel korábban? Valamivel korábban hagyja el a 
szentélyt. Tehát, ha Krisztus valamivel korábban hagyja el a szentélyt, mint 
második eljövetelekor, mikor lesz eltávolítva a bűn? Valamivel korábban, 
mint a második eljövetel. Nagyon fontos! Ez volt W.W. Prescott tanítása.

„[...] 1844-ben pontosan az történt, amit a Szentírás megjövendölt, és 
nagy Főpapunk megváltoztatta szolgálatát, a szentélyből a szentek szentjébe 
ment. A Vőlegény pont akkor jött el, amikor az «Ímhol jön a vőlegény!» kiáltás 
elhangzott [...]” 

Látjátok? Erről írtak 1903-ban a Hetednapi Adventista Egyház hiva-
talos kiadványai, és könyvei, melyeket az egyházvezetők írtak. Ezt mondta 
prédikációjában W.W. Prescott az 1903-as Generál Konferencián. Kije-
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lentette: „A vőlegény pont akkor jött el, amikor az «Ímhol jön a vőlegény!» 
kiáltás elhangzott [...]” Azok az emberek ugyanúgy gondolkodtak, mint az 
adventista pionírok. Az „Ímhol jön a vőlegény!” mondatot 1844. október 
22-re alkalmazták.

„[...] Az akkori üzenetek Isten terve szerint hangzottak el, és azt a munkát 
végezték el, amelyet Isten gondolt, teljesítve az Ő pontos tervét arra az időre. [...] 
A kereszt dicsőségének prédikálása, a kálváriától ragyogó világosság prédikálása, 
Krisztus igazságának prédikálása, mint az üdvösség egyetlen reménye, ezeknek 
fejlődni kell ebben a generációban, amíg ezek az igazságok megerősödnek, és 
precízen alkalmazhatókká válnak a történelem és az adventprófécia fényében. 
Amikor ezek az igazságok prédikáltatnak a történelem és az adventprófécia 
világosságában, képesek lesznek megmenteni a népet a bűntől, és attól, hogy 
tovább vétkezzenek.”

Az 1903-as Generál Konferencia adventista prédikációi ugyanolyanok 
voltak, mint az 1844 utáni adventista prédikációk. Igaz? Oliver Eaton, egy 
név, amely nem sokat mondott, amikor kutattam a „Review and Herald” 
újságjait, talán nektek sem jelent sokat.

„A tökéletesség létráját meg kell mászni fokról, fokra [...] Célozz magasra, 
célozz a tökéletességre - Krisztus hasonlatosságára! [...] Azok, akik várják 
az örök életet, olyan tökéletes jellemmel kell bírniuk, mint Annak, Aki ezen a 
földön bűn nélkül élt.” Ugyanaz a gondolat. Ellen White:

„Második levelét Péter azoknak címezte, akik olyan értékes hitre tettek 
szert, mint ő. Az apostol bemutatja Isten tervét a keresztény jellem fejlődésében 
[...]”

 „Ezek a szavak tele vannak tanítással, és felfedik a győzelem alapvető gon-
dolatát. Az apostol bemutatja a hívőknek a keresztény fejlődés létráját, minden 
foka Isten ismeretében való előrejutásnak a lehetősége. A létra megmászásában 
nincs megállási lehetőség. A hit, a cselekedet, az ismeret, az önmegtartóztatás, a 
szentség, az atyafiak és az emberek iránti szeretet, ezek a létra fokai. Megváltva 
vagyunk, miközben fokról fokra egyre feljebb jutunk, lépésről lépésre, Krisztus 
tökéletes mércéjéig, melyet nekünk szánt. [...]” 

„[...] Ő látni akar férfiakat és nőket, hogy elérik a legmagasabb mércét, 
és akkor, amikor hit által kapaszkodnak Krisztus erejében, amikor igénylik 
az Ő biztos ígéreteit, és magukénak tekintik, amikor ellenállhatatlan 
igyekezettel keresik a Szentlélek erejét, akkor tökéletességre jutnak Benne. 
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Senkinek sem kellene célt tévesztenie a keresztény jellemfejlődésben. 
Jézus Krisztus áldozatán keresztül lehetőség nyílt, hogy a hívő megkapjon 
mindent, ami az élethez és a szentséghez tartozik. Isten arra hív, hogy elérjük 
a tökéletesség mércéjét, és elénk tárja Krisztus jellemének példáját. Emberi 
természetben, állandó, és folyamatos ellenkezéssel a rosszal, tökéletességre 
jutva, a Megváltó bemutatta, hogy az istenivel együttműködve az ember 
ebben az életben a jellem tökéletességre juthat. Ezt a biztosítékot adta Isten, 
hogy elérjük a teljes győzelmet. A hívő előtt az a gyönyörű lehetőség áll, 
hogy hasonlíthat Krisztushoz, engedelmeskedve a törvény minden elvének.»

Haskell egyik írásából idézek.
„Isten elvárta, hogy ótestamentumi népe hűséggel szolgáljon Neki az év 

minden napján; de az engesztelés napján különleges elvárások léptek érvénybe, 
melyeket, ha nem tartottak be, kizárta őket Isten gyülekezetéből. Isten elfogad-
ta, hogy évszázadokon keresztül szolgáljon népének, de az előképes engesztelési 
napon, amikor a vizsgálati ítélet folyik a mennyei szentélyben, Isten elvárja 
földi előképes gyülekezetétől, hogy teljesítse előképes részét, ugyanolyan hűsége-
sen, mint ahogy Krisztus a nagy Főpapunk teljesíti részét a mennyekben [...] ok, 
akik méltóknak találtatnak a vizsgálati ítélet idején, egy ideig Megváltó nélkül 
fognak élni. Tapasztalatuk különbözik minden más csoportétól, aki valaha a 
földön élt.”

Haskell hitt abban, hogy az utolsó generáció tapasztalata teljesen 
különbözni fog minden más generációtól, aki valaha a földön élt. Tehát, a 
tapasztalatuk egyedi lesz. Egyedi! Soha nem történt még ilyen a földön, és 
nem is fog történni soha. A.T. Jones „A keresztény tökéletesedéshez megszen-
telt út” című könyvéből idézek. Látni fogjuk, hogy Jones milyen szépen köti 
össze a szentélyt a bűn feletti győzelemmel.

„A földi szentélyszolgálat a következőkre mutat: Ahhoz, hogy a szentély 
megtisztuljon, és a benne folyó evangéliumi szolgálat befejeződjön, előbb a nép-
nek kellett megtisztulnia, aki részt vett ebben a szolgálatban. Más szavakkal: a 
szentélyben a törvénytelenség nem szűnhetett meg, a bűnnek nem lehetett véget 
vetni, a hamisság nem volt eltávolítható és az örök igazság nem jöhetett el, 
ameddig ez a munka nem ment végbe minden egyes emberben, aki részt vett a 
szentélyszolgálatban. Maga a szentély nem tisztulhatott meg, ameddig minden 
hívő meg nem tisztult. Maga a szentély nem tisztulhatott meg addig, amíg az 
emberek bűnvallomása és a papok közbenjárása által a törvénytelenség áradata 
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folyt a szentélyre. A szentély megtisztítása a nép bűneinek és törvénytelenségeinek 
eltávolításából állt, amit a papok vittek a szentélybe egész éves szolgálatuk alatt. 
Ezt az áradatot meg kellett állítani a hívők életének és szívének forrásánál még 
mielőtt a szentély megtisztult volna. Ezért a szentély megtisztításának első lépése 
a nép megtisztítása volt. Ami elsődleges és fontos volt a szentély megtisztításához, 
a törvénytelenség eltávolításához és az örökkévaló igazság eljöveteléhez az, hogy 
a bűn, a törvénytelenség és a hamisság megszűnjön, és az örökkévaló igazság 
eljöhessen azok szívébe és életébe, akik a néphez tartoztak.”

Nagyon szépen sorban vannak bemutatva a dolgok. Egy 1915-ös cikk 
a „Bibliai olvasmányok családi oltárhoz”. „[...] Ugyanúgy nekünk is győzedel-
meskednünk kell [...]”

„Mindezek azért lettek, hogy az ember előnyös pozícióba kerüljön és 
bebizonyosodjon, hogy ugyanilyen módon mindenki, aki Lélektől született, 
hasonlóan tud győzedelmeskedni a bűn felett saját bűnös testében. Így hát 
mindenki győzhet, mint ahogy Krisztus is győzött.”

Ez volt a Hetednapi Adventista Egyház hivatalos kiadványa 1915-ből. 
Abban az időben ez a könyv két éven keresztül elsőbbséget élvezett „A nagy 
küzdelem” című könyvvel szemben. Két éven keresztül nem nyomtatták „A 
nagy küzdelem” című könyvet, majd még két évig csak a polcokon tárolták 
azokat, nem adták oda könyvevangélistáknak, mert a „Bibliai olvasmányok 
családi oltárhoz” című könyv fontosabb volt. Az egyház nagyon fontosnak 
tartotta ezt a könyvet. Az 1915-ös kiadásban megtaláljátok ezeket a szavakat. 
Winifred B. Jarett ezt írta a „Review and Herald”- ban:

„Isten egy gyönyörű jövőt biztosított az embereknek. Ő végtelen lehetősége-
ket ültetett minden ember szívébe, és az Ő terve, hogy Krisztus szolgálata által 
elérjük a tökéletes állapotot, amelyet nekünk tervezett a világ megalapítása óta. 
(Ef 1:4) De ez a magas sors, amelyre elhívottak vagyunk, nem kevesebb, mint 
az, hogy Isten természetének részesei legyünk (2Pét 1:4), és olyan jellemünk 
legyen, mint az Ő jelleme, mivel erre az ideálra mutat Megváltónk, aki arra 
hív, hogy tökéletesek legyünk, miképpen a mennyei Atya is tökéletes. (Mt 5:48) 
Krisztusnak, mint bűnért való áldozatnak és a bűnfeletti győzelem erőforrásá-
nak nincs helye az emberi vallásban.” D.I. Lindsey-től idézek.

 „Az engesztelési napon sok fontos igazságot tanult meg a nép. A bűnál-
dozatokban, amelyeket az év folyamán bemutattak, a bűnös helyett az áldozat 
vérét fogadták el; az áldozati állat vére azonban nem nyújtott teljes engesztelést 
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a bűnért.” 1920-ban a „Review and Herald”, a Hetednapi Adventista Egy-
ház hivatalos lapja világosan kijelenti, hogy az engesztelés nem ért véget a 
keresztnél. 

„A vér csak eszköz volt, mely által a bűn átkerült a szentélyre.” 
Tehát, 1920-ban a „Review and Herald” című újság, mely a Hetednapi 

Adventista Egyház egyik hivatalos lapja, ugyanazt a tanítást, igazságot írta, 
amelyet O.R. Crosier, Hiram Edson, és Franklin Hahn tanított, hogy az 
engesztelés nem ért véget a keresztnél.

„[...] A vér feláldozásával a bűnös elismerte a törvény tekintélyét, megval-
lotta törvényszegését és kifejezte hitét Krisztusban, aki elveszi a világ bűneit; de 
ezzel még nem szabadult meg teljesen a törvény kárhoztatásától. [...] Krisztus 
vére megszabadította a bűnbánó bűnöst a törvény kárhoztatásától, de a bűnt 
nem törölte el. A bűn feljegyezve maradt a szentélyben a végső engesztelésig [...]” 

Kérem, figyeljünk a szavakra: „[...] a végső engesztelésig”. Az engesztelés 
nem ért véget, nem lett teljes a keresztnél. Akkor csak az „eszközök lettek 
beszerezve”.

„Így jelképesen az áldozat vére eltávolította a bűnt a bűnbánóról, de a 
bűn ott maradt a szentélyben az engesztelés napjáig.” 

„Krisztus jellemtisztaságának ruhája befedi azok bűneit, akik megtérnek, 
és hogyha hívek maradnak, Krisztus közbenjár értük a végső ítéletnél, biztosítva 
a feljegyzett bűnök eltávolítását.” 

Ugyanazok a szavak! Ugyanazok az igazságok! 1920-ban! Ugyanaz a 
gondolkodás, mint a pionírok gondolkodása kezdetben. „Idők jelei” Auszt-
rália: „Napjainkban sokan vannak, akik mondják, hogy a testi gyengeségek 
miatt soha nem élhetnek bűn nélküli életet. [...] A három kísértésben, amit 
Jézus elszenvedett a pusztában, el van rejtve minden kísértés, amely érheti az 
embert - beleértve az internetet is. Legyőzése által Jézus lehetővé tette, hogy az 
egész emberi faj győzedelmeskedjen a bűn felett. Mindazok, akik elfogadják Őt, 
hatalmuk van, hogy Isten fiai legyenek.” (Idők jelei, 1924.)

Egy olyan újság, amelyet a világban terjesztettek, hogy figyelmeztesse 
a világot az idők jeleire. 1925. ugyanaz a gondolat, 1962. ugyanaz a gondo-
lat, 1932. ugyanaz a gondolat.

Emlékeztek Ellen White levelére, melyet Enoch Jacobs-nak küldött, 
amelyben leírta az 1844-es látomását? Leírta az adventnép zarándoklását, 
kiknek háta mögül az éjféli kiáltás világossága megvilágította útjukat. Ellen 
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White 1846. február 15-én küldött egy másik levelet a „Day Starr” lap 
szerkesztőjének, amelyben azt írta:

„A látomásomat, amelyet publikált a «Day Starr» újságban, kötelességem 
mély érzéséből csak önnek írtam, és nem gondoltam, hogy publikálva lesz. Ha 
egyetlen pillanatig gondoltam volna, hogy terjesztve lesz az újság olvasói között, 
kiemeltem volna egyes dolgokat, melyek kívül maradtak. A «Day-Starr» újság 
olvasói olvashatták egy részét annak, amit Isten megmutatott nekem, és amiért 
a kimaradt rész létfontosságú az igazak számára, alázattal kérem, írja le ezt is 
az újságban [...]”

Egyértelmű, olvassuk tovább.
„[...] Isten egy évvel ezelőtt a következőt mutatta meg: láttam egy trónt, 

rajta ült az Atya és Fia, Jézus Krisztus. [...] Láttam az Atyát felállni a trónról, 
és egy tüzes szekéren bement a Szentek Szentjébe a függöny mögé és leült [...] 
Majd Jézus felállt a trónról, és a trón előtt leborult többség felállt vele együtt. 
Nem láttam egy fénysugarat sem, amely Jézustól a nemtörődöm csoportra hullott 
volna. Nem követték Őt, így mérhetetlen sötétségben maradtak [...]”

Ismerjük ezt a látomást? Ellen White-nak volt egy látomása, amelyben 
látta ülni az Atyát és a Fiút a trónon, a szenthelyen. Előttük leborult egy 
nagy embercsoport. Egyesek komolyak voltak az imádatban, mások ko-
molytalanok voltak a lelki dolgokban. Egy adott pillanatban az Atya felállt 
a trónról, és átment a szentek szentjébe. Egy kis idő múlva Jézus is felállt 
és követte az Atyát. A leborult embercsoport egy része követte Jézust, a 
többiek sötétségben maradtak a szenthelyen.

„[...] Azok, akik Jézussal felálltak, szemeikkel követték Őt, miközben 
felállt a trónról, és elvezette őket egy keskeny úton, majd felemelte jobb kezét, 
és hallottam hangos kijelentését: «Várjatok itt; elmegyek az Atyához, hogy 
átvegyem a királyságot; tartsátok tisztán ruháitokat, és Én nem sok idő múlva 
visszatérek a menyegzőről, és magamhoz veszlek titeket.» Majd egy tüzes szekér, 
melynek kerekei, mint a tűz láng, angyaloktól körbevéve odajött, ahol Jézus 
állt. Jézus felállt a szekérre, amely elvitte Őt a szentek szentjébe, ahol az Atya 
ült. Ott láttam Jézust, a fenséges nagy Főpapot, állva az Atya előtt. Ruhája 
szegélyén egy harangocska és egy gránátalma, majd megint harangocska és 
gránátalma [...]”

Most figyeljünk arra, amit Ellen White mondott! Nagyon fontos!
„[...] Sátán célja, hogy tévedésben tartsa, visszahúzza és megtévessze 
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Isten népét. Láttam, hogy emberek egymás után elhagyták azokat, akik a 
Szentek szentjében Jézushoz imádkoztak, és csatlakoztak azokhoz, akik a 
Szenthelyen leborultak a trón előtt, - ahonnan az Atya és Jézus is elmentek. 
A trónra Sátán ült - kik Sátán megszenteletlen befolyását kapták.»

Tudjátok, mi történt? Mikor Jézus felállt, és a tüzes szekéren elhagyta 
a szenthelyet, a hűségesek Vele együtt mentek. Abba a sötétségbe bement 
Sátán, és leült a trónra. Azok az emberek, akik nem álltak fel Jézussal, 
leborultak Sátán előtt, és azt mondták: „Atyám, adjad a te lelkedet!” Sátán 
rájuk lehelte lelkét.

Mi a legfontosabb számunkra? 
„Láttam, hogy emberek egymás után elhagyták azokat, akik a szentek 

szentjében Jézushoz imádkoztak, és csatlakoztak azokhoz, akik a szent helyen 
leborultak a trón előtt, kik Sátán megszenteletlen befolyását kapták.”

Tudjátok, mi történik? A látomás szerint a hetednapi adventisták 
egymás után elvetik a szentély tanát, és visszatérnek ahhoz, amivel bírtak az 
egyházak Hiram Edson látomása előtt. Erről szól a látomás. Szeretném, ha 
tudnátok egy dolgot. Az első, aki elvetette a szentély tanát, pont az volt, aki 
a „Mózes törvényét” írta: O.R.L. Crosier. Az első, aki előrelépett, és az első, 
aki visszalépett. 

Az idő telt, és az adventizmusban két nagy tanú lépett elő: Albison 
Fox Ballenger és Dudley Marvin Canright. Mind a ketten híres előadók az 
adventizmusban. Mindketten nagy missziómunkások, nagyon elismert em-
berek. Az idő telt, és megjelentek a problémák. Canright egyik könyvében 
szól az adventizmus elhagyásáról. Figyeljünk, mert igaza van! 

„A hetednapi adventistáknál minden a szentélyről szóló értelmezésük 
körül forog. A szentély létfontosságú számukra. Hogyha ebben tévednek, az 
egész teóriájuk megsemmisül.”

Ez igaz! De szeretném, ha tudnátok egy dolgot. Ha hiszünk a szen-
télyben, de nem úgy, ahogy kell, minden, amit egy rossz felfogásra építünk, 
összeomlik. 

Tehát, vagy elfogadjuk a szentélyt úgy, ahogy láttuk 1844 óta egészen 
1920-ig, évtizedeken keresztül, amikor ugyanaz a tanítás volt az adven-
tizmusban, nevezetesen: a szentély megtisztítása az egyház megtisztítását 
jelenti, a bűn eltávolítása a szentélyről a bűn eltávolítását jelenti az egyház-
ból, a törvény igaz, győztesek lehetünk - ameddig ez a hitelvünk, és erre 
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építünk, az adventizmust építjük. Abban a pillanatban, amikor romboljuk 
az alapokat, azaz a szentélyt, és megszínezzük, hogy tessék a népnek, tulaj-
donképpen mindent, amit ráépítünk, mind hiábavaló.

A Generál Konferencia Végrehajtó Bizottsága 2018-as őszi ülésszakán 
David Trim, a Generál Konferencia archívumának igazgatója beszámolót 
tartott. Egy részlet következik.

„Elnök Asszony! Köszönöm Dr. Ryan-nak a bevezetést. Ameddig bejön a 
Power Point [...] Ezen a délutánon felszólítom azokat, akik ebéd után falatozni 
szeretnének, hogy ne tegyék, hanem figyeljenek és ébredjenek fel, mert ezek lét-
fontosságú adatok, nemcsak a divízióknak, az unióknak, missziókonferenciák-
nak, hanem létfontosságú adatok pásztoroknak és laikusoknak is. Bemutatjuk 
ezeket az adatokat, melyek hozzájárultak a stratégiai tervfolyamathoz. Tehát, a 
világszéles egyház stratégiai tervének címe erre az öt évre természetesen: «Érjük 
el az embereket!» és a kérdés, ami feltevődik: «Hogyan tettük ezt?» Ennek egyik 
fontos értékelési eszköze a világszéles egyház tagjai között végzett felmérés. 
Erről számolok be. Voltak más kutatási projektek is ebben az öt évben, melyek 
hozzájárultak, de a világszéles egyház tagjai között végzett felmérés az alap. 
Elnök Asszony, ennek megvalósításához kutatócsoportunk volt az egész világon. 
Voltak kutatócsoportok, melyek a divízióban vezették a munkát, és ők a divízió 
eredményeit közölték, és az unió eredményeivel is dolgoztak, hogy elérhetőek 
legyenek az unió elnökeinek. Az Andrews Egyetem csapata szélesítette a kérdőív 
skáláját, átfogó konzultáció és együttműködés után. Ugyanakkor segítettek 
fejleszteni egy metaanalítikus feldolgozást a divízió jelentéseiről. A szentély és a 
vizsgálati ítéletről szóló bizonytalanság kérdéséről láthatjuk a 2013-as adatokat 
és a divíziók kudarcait, látjátok, egyesek részaránya csaknem 50%. Ezen alka-
lommal ugyanazokat a kérdéseket tettük fel [...] tulajdonképpen több kérdést, 
hogy szerezzünk több adatot. A szentély igazsága egy adventista létfontosságú 
tanítás: 87% egyetért és határozottan egyetért. Lent, Krisztus, mint közbenjáró 
szolgál a mennyei szentélyben épp most: 81% határozottan egyetért. De arra, 
hogy a vizsgálati ítélet 1844-ben kezdődött, csupán 64% az, aki határozottan 
egyetért. Láthatunk itt egy problémát. Tudom, hogy az itt jelenlévőknek ez nem 
különösen fontos, de Elnök Asszony, öt évvel ezelőtt, a beszámolómnál mond-
tam: a szentély igazsága és a vizsgálati ítélet az adventista tanítás központja, és 
gondolom, nem kellene passzívnak lennünk.”

A testvér, aki beszélt, aggódott a szentélyről szóló közvélemény-kuta-
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tás miatt. Miért? Nézzük meg a 2013-as közvélemény-kutatás eredményét. 
A hetednapi adventisták 62%-a azt mondta, hogy teljesen elfogadják a 
szentély igazságát. A többi, majdnem 40%, más kategóriához tartoznak. 
Például: „nem fontos számomra, nem fogadom el, komoly kétségeim vannak 
iránta, bizonyos kérdéseim vannak ezzel kapcsolatban, elfogadom, mert az 
egyház tanítja.” Tehát ennek a 40%-nak semmi köze a szentély üzenetéhez. 
A kérdés az, hogy a 62% közül hányan értik a szentély igazságát a maga 
teljességében? Ez volt 2013-ban. 

Figyeljük meg 2018-ban ugyanazt a közvélemény-kutatást, amit 
kiegészítettek még néhány kérdéssel. 56% teljesen egyetért a szentélytaní-
tással, 31% egyetért, a többi nem biztos, nem ért egyet vagy teljesen ellenzi. 
Nézzük meg a vizsgálati ítélettel kapcsolatos méréseket: 64% teljesen 
egyetért. Krisztus a mi közbenjárónk, 81% határozottan egyetért. Látjuk a 
különbséget? 

Amikor megkérdezel egy adventistát, tetszik neki a gondolat, hogy 
Jézus Krisztus a Közbenjárónk? 80% azt mondja, hogy igen, tetszik! De 
ha így teszed fel a kérdést: Egyetértesz a vizsgálati ítélettel? 80%-ról 64%-
ra csökken. „Tetszik, hogy van Közbenjárónk, de a vizsgálati ítélettel nem 
értek egyet.” Ha felteszed a kérdést a szentély igazságáról, 64%-ról 56%-ra 
csökken. Ez a százalék azokat jelképezi, akik válaszoltak a kérdésekre, de 
akikről meg vagyok győződve, aligha tudják, mit jelent mélységeiben a 
szentély. Ami tehát a szentély tanát illeti, a problémák nagyok. Ez derül ki 
a közvélemény-kutatásokból.

A valóságban a helyzet még rosszabb, katasztrofális. Becsukhatjuk a 
szemünket és mondhatjuk, hogy nincs semmi probléma, vagy foglalkozni 
kellene vele. Két út áll előttünk, valamelyiken indulnunk kell. Ellen White 
látomásában látta, hogy az emberek egymás után hagyták el Jézust a szentek 
szentjéből, visszamentek a szentélybe, és leborultak Sátán előtt. Tudnotok 
kell, hogy könyveket írtak az egyház ellen. Nem a disszidensek írták, hanem 
az egyház vezetői. Talán nem értitek. Elmagyarázom.

Ha minden, amit eddig tanulmányoztunk, a tiszta adventizmus, 
Istentől származó üzenet, a pionírokra és ránk áradó világosság, akkor 
tudnotok kell, hogy egyesek az egyház ellen dolgoznak, könyveket írnak az 
igazság ellen.

Csak tavaly az Egyesült Államokban három könyvet adtak ki: George 
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Knight „Az utolsó napok eseményei és az utolsó generáció”, az Andrews 
Egyetem 12 adventista tanára „Az Isten jelleme és az utolsó generáció” és egy 
adminisztrátor a Transzeurópai Divíziótól, „Teljes alázattal nemet mondva 
az utolsó generációnak”.

Mind a három könyv teljesen támadja azt az igazságot, hogy a bűn felett 
lehet győzni, teljes erővel támadja, hogy a szentek, akik életben maradnak 
Jézus Krisztus második eljövetelekor, tökéletesek lesznek, és nem vétkeznek 
többé. Ezek a könyvek támadják a szentély igazságát. Talán mondhatjátok: 
„Igen, azok Amerikában vannak, elszigetelt esetek, nincsenek jelen közöttünk, 
és minket nem érint.” Marvin Moore „A kegyelemidő lezárulása” című könyve 
az utolsó generáció ellen beszél, nemrég adta ki az „Élet és egészség” kiadó. 
„Az identitás keresésében” és „Jézus természete” ugyanezt teszi. 

A Cernica Adventista Főiskola tankönyve Szallós Farkas Zoltán 
professzor munkája: „Az Isten, a Szentírás és az Egyház” címmel. Ebből a 
könyvből tanítanak a teológián. A következő részben és a sorozat utolsó 
fejezetében mélyrehatóbban fogjuk tanulmányozni. Nem osztok diplomát, 
de remélem, hogy a végén megértitek az igazságot a maga teljességében, és 
megértitek, mi történik, miért van ez, és miért ennyire rossz a helyzet. Ha 
az utolsó generációs teológia helyes, éspedig Isten be akarja bizonyítani az 
utolsó idő egyházában, amikor lesz egy nép, amely már nem vétkezik, hogy 
ez a koncepció a tiszta igazság, ez azt jelenti, hogy vannak emberek közöt-
tünk, akik beszélnek az egyház ellen, támadják az egyház vezetőjét, azaz 
Istent. Ezek az emberek mozgatni akarják a fundamentum tartóoszlopait 
és szegeit. Ezeket az embereket szembe kell állítani azzal, amit mondtak az 
egyházalapító pionírjaink.

Szeretném, ha tudnátok, hogy Amerikában nem tétlenkedtek ebben 
az időben. Ezelőtt egy hónappal Sacramento-ban Doug Batchelor volt 
gyülekezetében egy szimpóziumot tartottak, melynek címe „Isten jelleme és 
az utolsó generáció”. Az előadók között jelen volt Larry Kirkpatrick, Dennis 
Priebe, Gerard Damstag, akitől idéztem és Norman McNulty. Figyelemmel 
kísértem a szemináriumot. Le lesznek fordítva. Addig szeretném, ha tudná-
tok, mit mondott Larry Kirkpatrick lelkész, aki a North Pacific Konferencia 
alkalmazottja. Alkalmazott lelkipásztor.

„A Hetednapi Adventista intézmények nyomdái közel húsz éve nem 
foglalkoztak az utolsó generációs teológiával. De hirtelen, 2018-ban, tavaly, 



43

3. Szemtől szemben a felelősséggel 3. rész

több új könyvet adtak ki. Ezek: «Isten jelleme és az utolsó generáció», amelyet 
12 szemináriumi tanár írt. A következő: George Knight «A végső események 
és az utolsó generáció - 1950-es évek robbanása». 

Aztán a következő könyv: «Salvation» (Megváltás), - úgy tudom 19 
szemináriumi szerző írta - (Soteriológia), ezt tavaly adták ki. «In all Humility 
- Saying No to Last Generation Theology» - (Teljes alázattal - Mondjunk nemet 
az utolsó generáció teológiájának) egy másik könyv, amely hirtelen megjelent 
húsz évnyi teljes csend után. Hirtelen négy könyv jelent meg egyszerre. Azt 
hiszem, teljesen véletlen. Fákat alakították át papírrá, hogy ezek a könyvek 
létezzenek, és az idő csak rövid alkalmat biztosít arra, hogy beszélgessünk az 
egyik könyvről. A legtöbb rendelkezésünkre álló időt az «Isten jelleme és az utol-
só generáció» című könyvvel fogjuk tölteni, amely tegnap este óta nagyon 
ismerős lett. Ezt a könyvet George Knight könyvével együtt már kiosztották 
az egész az észak-amerikai Divízióban, és felajánlották sok pásztornak 
számos konferenciában. Azt nem tudom megerősíteni, hogy mind az 59 
észak-amerikai konferenciában kiosztották-e, de sok munkatársunkhoz 
eljutott, így hát egy széles körben elterjedt zűrzavart generáltak.”

Larry Kirkpatrik teljes előadását a következő címen lehet megte-
kinteni: Adventizmus megrázása: https://www.youtube.com/watch?-
v=gz-HydqQ8b4 

2018 decemberétől dolgozok ezen a szemináriumon, nem tudva, 
mi fog történni Sacramento-ban. De örülök annak, hogy a sacramento-i 
testvérek megtették ezt. A négy előadó közül hárman lelkészek voltak: 
Larry Kirkpatrick, Dennis Priebe és Gerard Damstag. Dennis Priebe, 
Gerard Damstag most nyugdíjasok, Larry Kirkpatrick jelen pillanatban is 
aktív lelkész és Norman McNulty egy laikus. Mindegyikük szépen beszélt, 
mondták a barátaim, akik végighallgatták a szemináriumot. Örülök annak, 
hogy létezik angol nyelven, idővel román nyelven is elérhető lesz. Addig 
feladatunk van. Miért? 

A következő részben el kezdjük tanulmányozni napjaink adventizmu-
sát. Látni fogjuk, hogy felelősek vagyunk-e vagy sem abban, ami körülöt-
tünk történik, mert sajnos emberek lépnek elő, akik kritizálják az egyházat. 
Előlépnek emberek, akik harcolnak Isten egyháza ellen, félretolva az igaz-
ságot, amelyet az Isten oszlopként és alapként állított. Vannak emberek, 
akik az egység ellen harcolnak, terjesztik saját elképzeléseiket és tanításaikat. 
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Vannak csoportok, amelyek elszakadnak az egyház testétől, az igazság tes-
tétől, a világosság testétől, hogy saját meglátásaikat hirdessék, saját iskolát 
létesítsenek, saját nevelési elképzeléseiket terjesszék, saját szervezeteket 
alapítsanak. Az emberek azt gondolják, hogy azok, akik harcolnak az Isten 
egyháza ellen, alulról szerveződnek. Nem, soha nem fog így történni, mert 
ha alulról szerveződnének, el lennének taposva. Sátán tudja, hol és hogyan 
dolgozzon, ezért Isten nagy felelősséget helyez a vállunkra. 

A következő fejezetben George Knight szavait fogjuk olvasni, amit 
a Pacific Press igazgatójával – aki kiadta a könyvét - készített interjúban 
mondott. 
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Röviden foglaljuk össze, ami eddig elhangzott! 
A Biblia segítségével azonosítottuk az adventizmus kezdetét a próféci-

ában, a Jelenések könyvének 12-15 fejezeteiben. Láttuk, hogy az Adventista 
Egyház egy prófétikus időszakban született, és Istentől nagyon különleges 
feladatot kapott. A következő pontnál beszéltünk arról, hogy William Mil-
ler két fontos bibliaversre építette prédikációit: Dániel 8:14 és Máté 25:6, 
melyekről úgy gondolta, hogy Jézus Krisztus második eljöveteléről szólnak. 
Azt is láttuk, hogy William Miller rosszul értelmezte a két bibliaverset, mert 
Dániel 8:14 és Máté 25:6 nem Jézus Krisztus második eljöveteléről szólnak, 
hanem arról, hogy Jézus átment a szenthelyről a szentek szentjébe. Majd két 
kulcsfontosságú időszakban vizsgáltuk az adventtörténelmet, 1844 és 1850 
között, és idéztünk a testvérektől: Hiram Edson, O.R.L. Crosier, Joseph 
Bates, James White, Ellen White, Andrews és Loughborough. Írásukban 
láttuk azt, ami a tanulmányunk alapját is képezi, hogy ők abban hittek, 
hogy az engesztelés nem ért véget és nem fejeződött be a keresztnél. Megy-
győződésük szerint a törvényt tökéletesen meg lehet tartani, ha alárendeljük 
magunkat Krisztusnak és Tőle függünk. Abban is hittek, hogy Jézus Krisz-
tus nem fejezheti be főpapi szolgálatát a szentek szentjében csak akkor, ha 
létezik egy utolsó generáció, egy egyház; akik már nem vétkeznek, mert az 
elpecsételés megtörtént.

A következő időállomásunk 1915 volt, amikor Ellen White meghalt. 
Idéztünk olyan szerzőktől, akik 1900 és 1920 között adventista újságokba 
írtak, és láttuk, hogy ebben az időszakban ugyanaz volt a tanítás, mint kez-
detben. Láttuk azt, hogy 1844 és 1920 között, azaz 80 év alatt a Hetednapi 
Adventista Egyház három kulcsfontosságú témában megőrizte ugyanazt a 
tanítást:
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1.) Az engesztelésnek nem lett vége és nem fejeződött be a keresztnél. 
2.) A törvénynek lehet tökéletesen engedelmeskedni.  
3.) Jézus Krisztus nem hagyhatja el a szentélyt, ameddig nincs egy 

tökéletes népe. 
Tehát, 1844-től 1920-ig és tovább, az adventisták ugyanazokat az 

igazságokat tanították. Azután olvastunk egy részletet a Generál Kon-
ferencia Végrehajtó Bizottságának őszi ülésszakáról, ahol David Trim, az 
archívum igazgatója beszámolt egy közvélemény-kutatásról, és szerinte, 
de szerintem is, az eredmények aggodalomra adnak okot. Ebben a közvé-
lemény-kutatásban a világszéles egyház adventistáit kérdezték a vizsgálati 
ítéletről és a szentély igazságáról. Az eredmények nagyon rosszak lettek, 
mivel az adventisták 40-50%-a már nem hisz a szentély igazságában, amely 
az adventizmus alap tantétele.

Majd Larry Kirkpatrick lelkésztől idéztünk, aki a North Pacific Unió 
alkalmazott lelkésze. Röviden bemutatott néhány 2018-ban kiadott köny-
vet, amiket problematikus könyveknek nevezett. Én is említettem három 
könyvet, amit 2018-ban adtak ki. George Knight „Az utolsó napok eseményei 
és az utolsó generáció” című könyve. Az Andrews Egyetem 12 professzora írt 
egy könyvet: „Isten jelleme és az utolsó generáció” címmel, és a Transzeurópai 
Divízió egyik adminisztrátora írta a harmadik könyvet „Teljes alázattal 
nemet mondva az utolsó generáció teológiájának”.

Most egy interjúval folytatjuk, amit a Pacific Press igazgatója, Dale. E. 
Galusha készített George Knight-tal, az Andrews Egyetem volt tanárával, 
aki emeritus. Figyeljünk a kérdésekre és George Knight válaszaira!

Kérdés: „A könyv hangvétele arra enged következtetni, hogy ez a téma 
nagyon személyesen érint téged. Miért?” 

Válasz: „A könyv sok szempontból különlegesen személyes, mert 1961 
óta küzdök ezekkel a témákkal, amióta adventista lettem. Kezdetben teljes 
szívből elfogadtam az utolsó generációs teológiát, és közvetlen a keresztségem 
után megígértem Istennek, hogy Krisztus után én leszek az első bűn nélküli 
személy. Nyolc év után feladtam ezt az utat, elhagytam a lelkészi hivatást, és 
azt gondoltam, hogy végeztem az adventizmussal és a kereszténységgel. Viszont 
hat év múlva, «egy távoli országban» megtértem Krisztushoz, inkább mint 
Megváltóhoz, mint példaképhez.”

Tartsuk észben a kiemelt szöveget!
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„A következő évtől tanítani kezdtem az Andrews Egyetemen, ahol 30 
éven keresztül tanítottam. Ez idő alatt írásaim nagy része az utolsó generációs 
teológiával kapcsolatos témákról szóltak, segítve az embereket meglátni annak 
hamisságait.”

Kérdés: „Miért kellene az embereknek elolvasni ezt a könyvet? Egy-két 
mondatban.”

Válasz: „Az embereknek el kellene olvasniuk ezt a könyvet, mert leleplez 
egy nagy becsapást, amely sok adventistát rossz irányba vezetett. Ne csak azért 
olvassák, hogy megszabaduljanak egy romboló hitrendszertől, hanem megértsék 
a téma középpontjában álló vitatott dolgokat.”

Tehát, amit tanulmányoztunk a pionírok hitéből, azt romboló 
hitrendszernek nevezi. 

Kérdés: „Látsz hasonlóságot a könyved témái között és a között, amivel az 
egyháznak foglalkoznia kellett a múltban?”

Válasz: „A könyv témái aktuálisak és ugyanakkor történelmiek. 1890 óta 
az adventizmus valamiféleképpen harcolt a téves felfogásokkal, ami a tökéletes-
séget és a második eljövetel előtti utolsó generációt illeti. Kevésbé kell támasz-
kodnunk az adventista hagyományokra és többet a Biblia helyes tanítására.”

Az utolsó mondat helyes! De az, amit ő adventista hagyománynak 
nevez, tulajdonképpen az igaz és tiszta adventizmus, amiről már olvastunk 
az 1844-es pionírok írásaiban, és azok írásaiban, akik Ellen White halála 
előtt írtak. Megérthetjük tehát, hogy a tanítás biblikus, és tiszta alappal 
rendelkezik nemcsak a Bibliában - habár elégséges volna - de a prófétaság 
lelkének írásaiban is.

Megemlítek két adventista lelkipásztort: Albison Fox Ballenger és 
Dudley Marvin Canright, akik nagyon híresek voltak Ellen White idejében. 
Mindketten nagyon jól prédikáltak, a világiak is értékelték az evangelizációs 
kampányaikat. Szép idők voltak azok! Mind a ketten elvetették a szentély 
tanát. Már láttuk, hogy a szentély tana az a központi igazság, a hermeneu-
tika elve, amelyre az Adventista Egyház építette a teológiáját. Egy idézetet 
olvastunk Canright-tól. Nézzük meg újra:

„A hetednapi adventistáknál minden a szentélyről szóló értelmezésük 
körül forog. A szentély létfontosságú számukra. Hogyha ebben tévednek, az 
egész teóriájuk megsemmisül.”

Ha szétromboljuk a szentély igazságát, vagy módosítjuk egyes elemeit, 
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minden, amit építünk rá, összedől. Mert adventistának lenni azt jelenti, 
hogy a szentélyre és az engesztelési napra építünk. A mennyei Főpapra 
építünk, az engesztelési napra, az Isten népe megtisztításának időszakára és 
a bűn eltávolítására stb.

Egy cikkből idézek, amelyet lelkipásztor írt egy ausztráliai újságban, 
sok évvel azután, hogy Canright elhagyta az Adventista Egyházat. Lássuk, 
ezek igazán szép szavak!

„Minden, amit Canright lelkész mondott vagy írt abban az időben, 
ugyanolyan sokat jelentett népünk számára, mint a napjaink leghíresebb 
vezetőinek szavai. [...] Egy vasárnap este a nyugati rész egyik legnagyobb 
gyülekezetében több mint 3000 ember előtt beszélt a szentek örökségéről. [...] 
Az imádkozás után fél óra múlva sem tudtam megközelíteni őt a tömeg miatt, 
amelyik körbevette, és dicsérve köszönetet mondott neki a kiváló előadásért. 
[...] Sok idő múlva kettesben maradva a város egyik szép parkjában sétáltunk, 
és leültünk beszélgetni. [...] Egyszer csak felugrott és azt mondta: „D.W., azt 
gondolom, hogy híres ember lehetnék, ha üzenetünk nem lenne annyira nép-
szerűtlen [...]” 

A lelkész azt gondolta, hogy ilyen szónoki kapacitással híres ember 
lehetne, ha a szentélyről szóló üzenet, amiről beszélnie kellett, nem lenne 
annyira népszerűtlen. Olvassuk tovább!

„[...] A híres prédikátor kijelentése megsokkolt, ezért nem tudtam azonnal 
válaszolni. Majd felálltam, elébe álltam és sok érzéssel azt mondtam: „D.M. Az 
üzenet tett téged azzá, ami vagy, és azon a napon, amikor elhagyod, vissza fogsz 
térni oda, ahol az üzenet megtalált téged.” 

És így történt. Ellen White és az egyház barátainak kérlelése ellenére 
Canright elhagyta az egyházat. Harcolni kezdett az Adventista Egyház 
ellen. Öregkorában újra találkozott D.W. barátjával - aki ezt a cikket írta. 
D.W. megkérte, hogy térjen vissza az Úrhoz és az igazsághoz. Canright így 
válaszolt: 

„Boldogan visszatérnék, de nem tehetem! Túl késő! Örökre el vagyok 
veszve! Elveszve! Miközben vállamra borulva sírt, megköszönte mindazt, amit 
megpróbáltam érte tenni, hogy megmentsem ettől a pillanattól, és azt mondta: 
D.W. bármit csinálsz, soha ne harcolj az üzenet ellen, az üzenet ellen!!”

Micsoda üzenet, kedves testvérek! Isten a Hetednapi Adventista 
Egyházra bízta a szentély üzenetét, a hármas angyali üzenetet, a szombat 
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üzenetét és a parancsolatok iránti teljes engedelmesség üzenetét. Annak 
az embernek a bizonyságát olvastuk, aki halála előtt öregkorában érezte, 
hogy nincs már esélye az üdvösségre. Feltevődik a kérdés: Napjainkban az 
adventisták hányféle evangéliumot prédikálnak? Egy vagy két evangélium 
van az Adventista Egyházban? Mert találkoztam olyan emberekkel, akik 
állítják, hogy az adventisták egy evangéliumot hirdetnek az egész világon. 
Tartsuk észben ezt a kérdést, mert hamarosan meg fogjuk kapni rá a választ!

Kezdetnek szeretnék idézni egy frissen megjelent adventista cikkből, 
amely 2018. október 20-án jelent meg az „Adventist Record” című újságban. 
Figyeljünk a szavakra!

„Minden Ádám után született ember akaratlanul vétkezik, mivel Ádám 
Isten ellen lázadt. [...] Ádám eredendő bűne kikövezi sorsunkat és helyzetünket. 
[...] A végén, azaz a megdicsőülésnél, amikor Jézus visszajön, a bűn el lesz 
távolítva az életünkből. Mindaddig harcolni fogunk a bűnnel.” (Lásd Róm 
8:18,21) [...] Összefoglalva, Jézusban való megigazulásunk elfedi jogos kár-
hoztatásunkat. A hit általi megszentelődés a szándékos testi bűneinkről szól, és 
a megdicsőülés, amit Jézus eljövetelekor kapunk, véglegesen eltávolítja a nem 
szándékos bűneinket.” 

Korábban feltettem egy kérdést: „Mit mondtak a pionírok, mikor 
lesz eltörölve véglegesen a bűn: amikor Jézus megjelenik az ég felhőjén vagy 
korábban?” Mindnyájan láttuk, hogy Jézus korábban törli el a bűnünket. 
Egy 2018-as hivatalos adventista újság pedig állítja, hogy a bűn eltörlése 
nem Jézus eljövetele előtt történik, hanem akkor, amikor megjelenik az ég 
felhőjén.

Mondhatná valaki: „Rendben, de ez egy elszigetelt eset Ausztráliában. 
Tudjuk, hogy Ausztráliában a dolgok nem éppen fényesek, de itt Romániában 
a helyzet teljesen más.”

Talán én is ezt mondanám, ha nem ismerném, mit tanítanak az Ad-
ventista Teológiai Főiskolán. Szallós Farkas Zoltán „Az Isten, a Szentírás és 
az Egyház” című tankönyvében a következőket írja:

„Ellen White meglátása szerint az erkölcsi - lelki tökéletesség nem a bűn 
teljes hiányát jelenti, hanem «a tökéletességre jutott szeretet»-et a Szentlélek 
jelenléte által az ember életében. Egy ilyen személy győzedelmes, mert nem 
tolerálja a bűn fölényét sem a bűnök fölényét az életében. [...] A győzedelmes, 
azaz a tökéletes személy az, aki bizonyos kedvezőtlen, előre nem látható 
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helyzetben vagy figyelmetlenségből még vétkezik.» (idézi 1Ján 2:1) 
Van egy kérdés. Mi történik akkor, amikor kiadják a vasárnapi tör-

vényt, és a szombat Isten pecsétje, a vasárnap pedig a fenevad bélyege lesz, 
és mi előre nem látható helyzetbe kerülünk, mert ránk ijesztett a rendőrség, 
vagy kedvezőtlen helyzetben leszünk, mert a bíróság előtt állunk, vagy 
figyelmetlenségből rossz ügyvédet választottunk?

Ez a fajta tanítás nem elszigetelt, nemcsak Amerikában vagy Ausztráli-
ában vagy Franciaországban vagy Spanyolországban vagy Németországban, 
hanem ezt a fajta tanítást terjesztik mindenütt, beleértve Romániát is. 
Tehát, nem az én véleményem, hogy az adventizmusban két evangéliumot 
tanítanak.

Nézzük meg a „Ministry” című újságot - amit lelkipásztoroknak írnak 
-, az 1994. októberi számában megjelent egy cikk „Annyira zavaros” címmel. 
Az újságcikk néhány nevet tartalmaz: Moris Wenden, George Knight, Jack 
Sequeira, Ralph Larson, Graham Maxwell, és az újságcikk kijelenti: „Ötféle 
evangélium az adventista egyházban.” 

Én kettőt mondtam. Úgy tettem fel a kérdést: „Hányféle evangélium 
van az adventista egyházban, egy vagy kettő?” Úgy tűnik, hogy a „Ministry” 
a lelkipásztorok újságja úgy látja, hogy öt evangélium van, és felsorol öt 
adventista teológust. 

Szeretném, ha tudnátok, hogy az öt evangélium tulajdonképpen kettő. 
Az egyik az igaz evangélium, Ralph Larson hirdeti, és a többi négy evan-
gélium annak ellenére, hogy különböznek egymástól, közös a nevezőjük, 
hogy a bűn csak Jézus eljövetelekor győzhető le. Romániában ez a tanítás 
nemcsak a hivatalos csatornákon jelenik meg, hanem például a Minnea-
polisi tanulmányozó csoportnál is, akiknek üzenete, mintha különbözne a 
hivatalos vonalétól, de mögötte ugyanaz a tanítás van, mivel ők is a jövőre 
helyezik a bűn feletti győzelmet. Ilyen módon minden evangélium, amely 
nem mára helyezi a bűn feletti győzelmet, a hamis evangélium kategóriába 
sorolható. 

Azért, hogy meggyőződjünk arról, hogy az adventizmusban kétféle 
evangélium van, és a dolgok nem mennek úgy, ahogy kellene, néhány idé-
zetet fogunk olvasni Fernando Canale-től, aki az Andrews Egyetem tanára. 
Ő is emeritus címet kapott, nagyon sok érdeme van, és sokat dolgozott. Az 
Andrews Egyetemen tanított, mint teológus és filozófus professzor 1985 
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és 2013 között, amikor nyugdíjba vonult. Figyeljük meg, mit mondott „A 
látomástól a rendszerig” című újságcikksorozatában!

„Egy előadás után, melyet az egész világból összegyűlt adventista egyetemi 
professzorokból álló csoportnak tartottam, kérdéseket lehetett feltenni. Egy 
tudós, reagálva az előadásomra, szelíd hangon azt mondta: «Ha így állnak 
a dolgok, ahogyan te érveltél, mi nem ugyanahhoz az egyházhoz tartozunk.» 
Nem tudtam mit válaszolni. Kijelentése övön aluli volt. Annak ellenére, hogy 
személyesen nem ismertem a csoport tagjait, tudtam, mindnyájan hívő adven-
tisták, akik tanítanak az adventista oktatási intézményekben. Hogyan juthat 
egy kolléga ilyen sokkoló következtetéshez? Végül is egy sztenderd adventista 
előadást tartottam hívő kollégáknak. Egy pillanat habozás után bátorkodtam 
megkérdezni: «Mit tanítasz?» Az egész csoport nevetni kezdett. Miután a neve-
tés elcsitult, megtudtam a választ. A kolléga teológiát tanított. Akkor túlzásnak 
tartottam ezt az incidenst. Mégis idő múltával rájöttem, hogy a kollégámnak 
igaza van. Annak ellenére, hogy ugyanannak az egyháznak a tagjai vagyunk, 
és ugyanabban az oktatási intézményben tanítunk, tulajdonképpen nem 
ugyanahhoz az egyházhoz tartozunk. Márk 3:25 - És ha egy ház önmagában 
meghasonlik, meg nem maradhat az a ház.” - írja Fernando Canale. 

Egy sztenderd adventista előadást tartott a teológia és más tantárgy 
professzorai előtt, akik adventista oktatási intézményekben tanítottak. Az 
egyik kollégája, aki meghallgatta az előadást, azt mondta: „Ha így állnak 
a dolgok, ahogyan te érveltél, mi nem ugyanahhoz az egyházhoz tartozunk”, 
mert az adventizmus nem az, amiről te beszéltél. A kijelentés leblokkolta az 
előadót, de idő elteltével rájött, hogy a kijelentés mégis igaz.

2010-ben egy cikksorozatot írt „A Szentírás beárnyékolása és az adven-
tista elme protestantizálódása” címmel. Figyeljük meg, mert nagyon fontos!

„2001. január elején egy meghívást kaptam, hogy részt vegyek három 
nemzetközi, a hitről és a tudományról szóló konferencián a Hetednapi Ad-
ventista Egyház Generál Konferenciája szervezésében. A konferenciák alatt 
megértettem, hogy az Adventista Egyházban létező mély teológiai különbségek 
nem fognak elmúlni maguktól, de még adminisztratív intézkedésekkel sem.  
Viszont létezésük szekularizálni fogja a fiatal generáció mentalitását, átala-
kítva az adventizmust egy posztmodern evangelikál felekezetté. [...] Ezelőtt 
körülbelül négy évvel a szeminárium adminisztrációja egy új kurzust indított 
«A lelkiség és a tanítványság teológiai alapja» címmel. A három tanár közül 
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az egyik én voltam, akit a kurzus megtartásával bíztak meg. Ez a feladat 
valahogy kiröpített a teológiai specialitásomból a misszió idegen vizeire. 
Felkészülésem során felfedeztem, hogy a fiatalok megtartása és vonzása érde-
kében az evangelikál szolgálat és istenimádat posztmodernné és ökumenikussá 
válik, fokozatosan eltávolodik a Szentírástól, és közeledik a Római Katolikus 
Egyházhoz [...]”

Amikor Fernando Canale az evangelikál istenimádatot említi, tulaj-
donképpen a baptista, pünkösdista, metodista, lutheránus és presbiteriánus 
egyházakra gondol. Ezek az evangelikál egyházak. Fernando Canale azt 
mondta, hogy mikor készült a kurzusra, tanulmányozása során megértette, 
hogy az evangelikál egyházak – baptista, pünkösdista, presbiteriánus egy-
házak posztmodernné és ökumenikussá válnak, fokozatosan eltávolodnak a 
Szentírástól, és közelednek a Római Katolikus Egyházhoz. Mondhatnánk: 
„De jó, mi nem vagyunk a felsorolásban!” Figyeljük meg, mit mond tovább!

„Meglepődve láttam, hogy a biblikus adventisták ugyanezt az utat köve-
tik. Legvalószínűbb, hogy az adventisták szabadon és kritika nélkül kölcsönöz-
nek teológiai gondolkodást és missziógyakorlatot evangelikál kútforrásokból, 
melyekből nem biblikus filozófiai gondolatokat építenek, és amelyeket 
megtalálhatunk a római katolikus teológiai hagyományokban.» 

Ez az Andrews Egyetem egyik tanára kutatási munkájának az eredmé-
nye, hogy a protestantizmus hitehagyóvá válik és Rómához közeledik. Az 
adventisták pedig el kezdik mintázni a protestantizmust. Ha a protestantiz-
mus Rómához közeledik, és az adventisták mintázzák a protestantizmust, 
ez azt jelenti, hogy mi is Rómához közeledünk. Értjük? Fernando Canale 
meghúzta a vészharangot, még akkor, amikor az Andrews Egyetem tanára 
volt. Olvassuk tovább!

„Ennek ellenére meg vagyok győződve, hogy az adventisták többsége, akik 
elősegítik az újításokat, közelről követve a legújabb evangelikál tendenciákat, 
nincsenek tudatában, hogy megváltoztatják az adventizmus lényegét és termé-
szetét [...]” Egyesek nem szándékosan teszik.

„[...] Mi több, azt gondolom, hogy az adventista vezetők és az egyháztagok 
többsége nem érti a missziómunka gyakorlatában való nem szándékos változás 
következményeit. [...] Minden változik, még az adventizmus is. Nem minden 
változás ugyanolyan lényeges. Egyes változások nem lényegesek, mások pedig 
sorsdöntőek. Az alapok változtatásának hosszú távú következményei vannak 
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az egész egyházra nézve. Ezen kívül a változtatások nem egy éjszaka alatt 
történnek. Sok időbe telnek, és sokoldalú, komplex okai vannak. [...] Egy épület 
vagy közösség alapjánál történő változtatások sorsdöntőek, és hosszú távúak a 
következményei [...]”

Mi az adventizmus alapja? Igen, a szentély. Más szavakkal, Fernando 
Canale szerint krízishez fog vezetni, ha az adventizmusban megváltoztatjuk 
a szentély alapját.

„[...] A Bibliában található Isten szava, az alap, ahonnan az adventizmus 
elindult, és amire épített [...] A 20. század elejétől kezdve az adventizmusban 
tapasztalható identitáskrízis és a doktrinális megosztás nyilvánvalóvá teszi, 
hogy az alapoknál egy makróváltozás történik, éspedig: a kultúra beárnyékolja 
a Szentírást. A Szentírás beárnyékolása nem más, mint annak blokkolása, 
befedése, homályosítása, eltakarása, elrejtése, álcázása, betakarása, a Szentírás 
szerepének és tartalmának sötétítése az életben, az imádatban, a lelkiségben, a 
hívő adventisták gondolkodásában és cselekedeteiben. A Szentírás beárnyékolása 
mindig részleges.” Hogy ne vegyük észre a változásokat! Fernando Canale a 
következőt írta a cikksorozatában: 

„Ebben a cikksorozatban tanulmányozott felvetés az, hogy a Szentírás 
beárnyékolása az adventista gondolkodás protestantizálódási folyamatának 
eredménye, amely a maga során abból az általános feltételezésből ered, hogy az 
evangelikál teológia helyes az egész keresztény tanításban, kivéve az adventista 
sajátosságokat. [...] A reményem az, hogy tudatára ébredve az adventista gon-
dolkodás protestantizálódásának és a Szentírás beárnyékolása folyamatának, az 
új, hívő generációk képesek lesznek elutasítani ezeket a törekvéseket ás a «sola, 
tota, prima Scriptura» világosságában gondolkodni.”

Itt megállunk egy kicsit. Talán nehezek számotokra ezek a filozofikus 
teológiai kifejezések. Megpróbálom leegyszerűsíteni. A szerző megértette, 
hogy a teológia és a misszió szempontjából az adventizmus gondolatban és 
gyakorlatban a protestantizmus felé hajlik. De miközben az adventizmus 
sok mindenben el kezdi mintázni a protestantizmust evangelizálásban és sok 
másban, ugyanakkor a protestantizmus a római katolicizmushoz közeledik. 
Az adventizmus kezdte elfogadni az evangelikálokat, arra gondolva, hogy 
az evangelikálok a „sola, tota, prima Scriptura” (egyedül, teljes egészében, 
mindenekfölött az Írás) elvét követik.

Tehát az adventisták mintázzák az evangelikálokat, mert azt gondolják, 
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hogy az evangelikálok tanítása keresztény tanítás, és mi nem különülhetünk 
el attól, amit ők tanítanak. A kérdés az, hogy az evangelikálok tényleg a sola 
scriptura elvét követik, és nekünk követnünk kell ugyanazt az irányt? Még 
egy kis türelem, és túllépünk ezen a nehéz részen. Fernando Canale továbbá 
azt írta: 

„A felvetés, amellyel foglalkozunk ebben a sorozatban az, hogy az adven-
tizmusban a Szentírás beárnyékolásának gyökere többek között az adventista 
gondolkodás protestantizálódási folyamatában található. Ugyanakkor ennek a 
folyamatnak az eredete az a meggyőződés, hogy az evangelikál teológia helyes, 
mert a «sola, tota, prima Scriptura» elvet gyakorolja. Az adventista vezetők 
még mindig úgy tartják, hogy a szentélyről szóló tanítás az adventizmus egye-
diségének lényeges különbsége. Ők mégis hallgatólagosan el kezdik használni 
az evangéliumot makró hermeneutikai eszközként a Szentírás értelmezéséhez, 
teológiájához, a lelkipásztori módszerekhez. Ez a finom és hallgatólagos mozgo-
lódás az adventizmus teológiájának makró hermeneutikájában az adventizmus 
protestantizálódásának alapjává válik, amelyet a 21. században tapasztalunk. 
Lassan a hit általi megigazulásról szóló evangelikál teológiai megértés [...] 
helyettesíti a szentély tana szerepét, mint egy makró hermeneutikai vízió, mely 
által a korai adventisták értelmezték a Szentírást. [...] Hivatalosan, intéz-
ményesen az adventista vezetők továbbra is fenntartják a bibliai tanításokat, 
miközben az evangelikál teológia és az evangéliumi gyakorlatok fokozatosan 
átalakítják szívüket és cselekedeteiket.”

„Az egyház egyes szektoraiból, a «Questions on Doctrine» és a «Movement 
of Destiny» könyvekből származó eltérések kombinálása - a szentélytől az 
evangelikál evangéliumhoz, és a történelem kritikus módszerének használata - 
az adventista gondolkodás és életstílus protestantizálódásához vezetett.” 

Következtetünk, de lássuk, hogy ez a következtetés helyes-e? Egy sok 
évvel ezelőtt megjelent könyvből olvasunk, L.H. Christian a könyv szerzője.

„Miből állt a hit általi megigazulásról szóló tanítás, amely az 1888-as 
újjáébredés fő forrása lett, mint ahogy Ellen White és mások bemutatták és 
hangsúlyozták? Ugyanabból a tanításból állt, mint amelyet Luther, Wesley és 
Isten más szolgái mutattak be.”

Figyeljünk a kijelentésre! Ellen White és más prédikátorok azt mond-
ták, hogy a Minneapolisnál elhangzott hit általi megigazulás ugyanaz volt, 
mint amit Luther, Wesley és Istennek más szolgái mutattak be. Ez fontos, 
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tartsuk észben a gondolatot, mert újra találkozni fogunk vele. A.W. Spal-
ding-tól idézek:

„Az 1888-as évek legnagyobb eseménye a hetednapi adventisták tapasz-
talatában a hitük visszaszerzése vagy újra megvallása, és új tudatosságuk a 
fundamentalista keresztény tanításban.”

Mit mondott Spalding? Hogy 1888-ban az adventisták visszaszerezték 
azt, amit 44 éve nélkülöztek, éspedig Luther, Kálvin, Knox evangélikusok 
teológiáját. N.F. Pease:

„Hol volt a hit általi megigazulás tanítása, amit 1888 és az azt megelőző 
években fedeztek fel? Az akkori protestáns egyházak hitelveiben [...]” Akkor 
Isten miért hozta ki az adventistákat azokból az egyházakból, ha ott volt az 
igazság?

„Ugyanazok az egyházak elutasították az adventista üzenetet és Isten tör-
vényét, de vallották - legalábbis formálisan - a hit általi megigazulás tanítását.”

El kell döntenünk, hogy melyik helyes. A Minneapolisban hirdetett 
hit általi megigazulás ugyanaz, mint amivel az akkori evangélikus egyházak 
bírtak, de mi elveszítettük azt, vagy a minneapolisi üzenet teljesen más 
volt, amivel nem bírt egyik egyház sem, az első apostoli egyháztól egészen 
napjainkig. 

Talán a valdensek, hogy ne mondjam azt, hogy senki, akik a 3. és 4. 
századi hitehagyás alatt elkülönültek külön gyülekezetben. A történelem 
lejegyzi, hogy a valdensek néhány száz évig léteztek. A katolikus egyház 
eltörölte a valdensek utolsó nyomait is. Ha elolvassátok Ellen White „A 
nagy küzdelem” című könyvét, látni fogjátok, hogy a valdensek több mint 
ezer éven keresztül léteztek. Mi több, a világtörténelem is lejegyzi, hogy 
a valdensek több mint ezer évig léteztek, de mivel a katolikus egyház 
megsemmisített mindent a valdens történelemről, napjainkban már nem 
tudjuk, mit jelent a hit.

Tehát, amikor azt mondom, a hit általi megigazulás elveszett, azt állí-
tom, hogy a nagy kereszténységben már nem volt, nem pedig, hogy senki 
sem ismerte az idő folyamán. „A sors mozgása” Leroy A. Froom-tól idézek.

„Nem nagyon voltunk tudatában annak, hogy az adventizmuson kívüli 
párhuzamos lelki mozgalmaknak - szervezeteknek és embereknek - ugyanolyan 
általános foglalkozásuk volt, ugyanarra tették a hangsúlyt, és körülbelül ugyan-
akkor jelentek meg [...]”
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Tehát, ő azt mondja, hogy az adventisták ugyanakkor jelentek meg, 
és ugyanolyan általános foglalkozásuk volt, mint a kereszténységen belül 
megjelenő más lelki mozgalmaknak, ahol ugyanazt a dolgot keresték.

„[...] Az impulzus látható módon ugyanattól a Forrástól jött. A megfelelő 
időben, 1888-ban a hit általi megigazulás központi figyelmet kapott. Például a 
híres Nagy Britanniai Keswick-i konferenciák célja a «gyakorlati megszentelő-
dés bevezetése» volt. [...] Könnyen lehetne felsorolni 50 embert a 19. század 
végéről és a 20. század elejéről, akik ugyanarra az általános gondolatra tettek 
hangsúlyt.»

„De ezek mindnyájan amerikaiak”, mondhatná valaki. Ez igaz. De én 
megígértem valamit, hogy nem olyan dolgokat fogunk tanulmányozni, 
melyek távol vannak Romániától, elszigetelt esetek és jelentéktelenek. Azt 
mondtam, hogy olyan problémákat fogunk tanulmányozni, amelyek min-
ket érintenek. 1888-ról van szó és a hit általi megigazulásról egy PowerPoint 
bemutatón, amit Moldovából kaptam. Az, aki megtartotta ezt a szeminá-
riumot, azt mondta: Akitől származik ez a tanulmány, tőle származik a 
következő kijelentés:

„A minneapolisi üzenet nem egy új világosság volt. Luther és más refor-
mátorok hirdették ezt a világosságot, és Ellen White bizonyságot tett arról, hogy 
a két üzenetvivő jobban hirdette, mint ők.”

Tehát az, aki a PowerPoint bemutatót készítette - a gyülekezete-
inkben is használják - állítja, hogy Minneapolisnál ugyanazt az üzenetet 
prédikálták, mint amit Luther mutatott be. Egy feltételezést mondok, és 
a feltételezések tévesek lehetnek, de feltételezésként kezeljétek. A sorozat 
címe „1888 Minneapolis, fények és árnyékok”. Az én feltételezésem az, hogy 
ezt a PowerPoint bemutatót Florin Laiu professzor készítette, mert az ő 
honlapján van egy cikk ezzel a címmel: „Minneapolis 1888 és utána - fények 
és árnyékok Minneapolisban”. Ez egy feltételezés, de ahogy ismerem a volt 
kollégáimat, Florin Laiu az egyedüli, akinek van bátorsága, hogy ebben a 
témában sokat olvasson, és tegyen valamit. Feltételezésként kezeljétek az 
információt, de ha akarjátok, elolvashatjátok a cikkét.

George Knight-nak nyolc kiadott könyve van román nyelven. Tehát 
láthatjuk, hogy ez nem csupán egy amerikai probléma.

„Az 1888-as üzenetük zsenialitása (Jones-ról és Waggonerről beszél) 
az volt, hogy összekombinálták a Jelenések 14:12 versének két részét. Ők 
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nemcsak bemutatták az Isten parancsolatait, hanem a hitnek azt a tanítását 
prédikálták, amelyet a feddhetetlenség prédikátorai is hirdettek. Tehát, Ellen 
White szemszögéből az 1888-as üzenet nem egy adventista speciális tanítás volt 
a hit általi megigazulásról, amelyet Jones és Waggoner fejlesztett ki. Inkább az 
adventizmus egyesülése volt a megváltásról szóló fundamentalista kereszténység 
hitpontjaival.”

Mit mondott George Knight? Hogy 1888-ban az adventisták összeö-
lelkeztek az evangelikálokkal, és azt mondták: 

„Köszönjük, hogy Luther hit általi megigazulásról szóló üzenetét adjátok, 
amit 44 éven keresztül nélkülöztünk [...]”

Tartsuk észben ezt a dolgot! Egy adventista teológiai könyv a 265. 
oldalon „A bűn” című fejezetnél ezt írja:

„Az adventisták között a tantétel története nagyjából a tökéletesség körül 
forgott. A tökéletességre való összpontosítás a korai adventizmussal kezdődött, 
amikor azonosították saját magukat a 144.000-el a Jelenések 14:1 és 7:4 
versekből, azzal a különleges csoporttal, akiről azt feltételezik, hogy folt és bűn 
nélküli. Ezt összekombinálva az újtestamentumi céllal, nevezetesen, hogy az 
idők végén Istennek lesz egy egyháza, amelyen «nem lesz szeplő, vagy sömörgö-
zés, vagy valami afféle» (Ef 5:27) ahhoz a hithez vezetett egyes adventistákat, 
hogy a földön el lehet érni a tökéletességet. Mások, nem értenek egyet ezzel és 
szuggerálják, hogy a bűnnélküliség csak Isten kegyelmének ajándéka által lehet-
séges, amelyet azok kapnak, akik hűségesek maradtak a második eljövetelig.” 

Tehát, ez egy hivatalos könyv, amelyben azt olvassuk, hogy egyesek 
hisznek a bűn feletti győzelemben, mások abban hisznek, hogy a bűnt nem 
lehet legyőzni. Taníthatják-e az egyházban ugyanabban az időben mindkét 
állítást? Nem! Mert ha az egyik igaz, a másik hamis. Mind a kettő nem 
lehet igaz ugyanabban az időben. Következésképpen nekünk tudnunk kell, 
melyik az igaz: az, amely támogatja, hogy a bűnt most lehet legyőzni, nem 
a jövőben, Jézus Krisztus második eljövetelekor, úgy ahogy a pionírok is 
hitték; vagy a másik. Mindnyájunknak tanulmányoznunk kell ezt a dolgot!

„A hitünk alapja Jézus Krisztus mennyei Főpapi szentélyszolgálatának 
helyes megértése.” - mondta Ellen White 1906-ban. Olvassuk el a következő 
idézetet!

„Sátán számtalan tervet eszel ki gondolataink lekötésére, hogy ne fog-
lalkozzunk azzal a szolgálattal, amelyet jól kellene ismernünk. Az őscsaló 
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gyűlöli azokat a nagyszerű igazságokat, amelyek nyomán az ember megismeri 
az engesztelő áldozatot és a korlátlan hatalmú Közbenjárót. Sátán tudja, hogy 
számára minden azon múlik, hogy el tudja-e az emberek figyelmét terelni 
Jézusról és az igazságáról. Azok, akik részesülni akarnak a Megváltó közben-
járásának áldásaiban, ne engedjék, hogy bárki beleavatkozzon az Isten félelme 
által elérhető tökéletes szentség személyes kötelességébe! Szórakozás, hivalkodás 
és nyerészkedés helyett fordítsák inkább az értékes órákat az igazság buzgó, 
imádságos kutatására. A szentély és a vizsgálati ítélet tanát Isten népének jól 
kell ismernie. Mindnyájunknak személyesen kell ismernünk a nagy Főpapunk 
tisztségét és szolgálatát. Különben sohasem lesz olyan hitünk, amelyre feltétlen 
szükségünk van ebben az időben, és sohasem tölthetjük be azt a helyet, amelyet 
Isten nekünk szán. Minden egyes ember üdvözülhet, illetve elveszhet.”

A kérdés, hogy helyes-e a szentély tana úgy, ahogy a pionírok lefektet-
ték 1844-45-ben? Igen, a bűnt le lehet győzni, Krisztus a mennyben van, 
hogy megszabadítson minden bűntől, nemcsak megbocsát, hanem abban 
segít, hogy ne vétkezzünk többé. Ezekre a kérdésekre és sok más kérdésre 
megkapjuk a választ a következő tanulmányokban.
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A „Világosság öröklése” című sorozat következő részének címe: „Egy 
kerek, összefüggő és harmonikus igazságrendszer”. Nem kellene csodálkoz-
nunk, hogy zavar van a Hetednapi Adventista Egyházban. Már Ellen 
White idejében is külön csoportok szerveződtek, majd elhagyták az adven-
tista egyházat, mert bizonyos dolgokkal már nem értettek egyet. Az első 
világháború után következett a reformmozgalom, amikor ugyanaz történt, 
és az idők folyamán több ilyen volt. Tény az, hogy az adventizmus nehéz 
problémákkal küzd. A fundamentalista igazság világos megértése hozna 
megoldást ebben a helyzetben, és nemcsak az anyaegyház számára, hanem 
mindazon adventista számára, akik már nem tartanak vele.

Térjünk vissza napjaink adventizmusához! Ha figyeljük az egyház-
ban történő folyamatokat, észrevehetünk egy gyerekes kísérletet a hibák 
helyrehozatalára. El kezdjük hibáztatni a lelkészeket és a vezetést bizonyos 
dolgokért. Ezzel a magatartással semmit sem fogunk megoldani. Miért? 
Mert amikor rámutatsz a hibákra, akkor összefognak, frontot alkotnak, 
és védekezésképpen kijelentik, hogy ők nem hibáztak. Sőt azzal vádolnak, 
hogy kritizálod az egyházat. Nem a legjobb módszer a problémák meg-
közelítéséhez! Elmondom, hogy miért. Miután megértjük az adventizmus 
problémáit, akkor tudni fogjuk, hogyan közelítsük meg őket, és hogyan 
oldjuk meg azokat. Római számokkal jelöltem a problémák közül néhányat.

I.) Többféleképpen magyarázzuk a mennyei szentély létezését vagy 
nem létezését. Hivatalos vonalon és nem hivatalos vonalon is tanítják vagy 
az egyiket, vagy a másikat.

II.) Többféle tanítás létezik a hit általi megigazulásról. Egyesek egyfé-
leképpen tanítanak, mások másféleképpen. Egyesek állítják, hogy ez Luther 
üzenete, mások azt, hogy nem Luther üzenete.
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III.) Különbözőképpen látjuk az Isten tervét az egyházzal, és azt, mit 
szándékozik tenni vele és általa.

IV.) Különbözőképpen mutatjuk be az egyház történelmét, és külön-
böző jelentéseket tárunk a nép elé. Józsué és Káleb, miután kikémlelték 
Kánaánt, egy jelentéssel tértek vissza. A többi tíz kém más jelentést vitt. Azt 
akarom mondani, hogy a jelentéseink különböznek, és a jelentéstől függően 
egyik vagy a másik oldalon állunk.

V.) Zavarban vagyunk az identitásunkkal és az adventmozgalom 
megjelenését illetően.

VI.) Relevánsak akarunk lenni a világ és más egyházak számára közös 
pontokat keresve velük, miközben szem elől veszítjük azokat a pontokat, 
melyek visszahozhatatlanul elkülönítenek tőlük. Már láttuk, hogy vannak 
olyan dolgok, amelyek határozottan megkülönböztetik az adventista egy-
házat mindattól, ami a kereszténységben van. Közöttünk pedig létezik az a 
hajlam, hogy közös pontokat találjunk a baptista, presbiteriánus, pünkös-
dista, ortodox és a katolikus egyházzal.

VII.) Lecseréltük a szombatiskolát egyetemre. Ahelyett, hogy a Bibliát 
tanulmányozva felkészítenénk magunkat és gyermekeinket a szombatisko-
lán, felkészítjük a gyerekeinket az egyetemeken. Ezáltal olyan nevelésben 
részesítjük őket, amely nem a jövő életre készít fel, hanem evilági sorsokra.

Ezért a legjobb megközelítési forma nem az ujjal mutogatás, hanem 
intelligens módon a Szentlélek vezetése által közelítsük meg az előbb felso-
rolt pontokat. Tehát az adventista problémákra nem a támadás a megoldás, 
mert ezzel nem érünk el semmit. A megoldás az, hogy legyenek találkozók, 
alkalmak, amikor tanulmányozunk különböző témákat, mint a szentély, 
az evangelizálás, a missziómunka, az engesztelés és sok más. Rendezzük 
őket, rendszerezzük, tanuljuk meg, és miután jól megértettük, meglátjátok, 
hogy Isten vezetésével gyakorlatba ültetve az életünkbe Ő segíteni fog, hogy 
továbbadjuk azoknak, akik most alszanak, hogy az igazságot megértsék.

Kezdjük most a témánkat, melynek címe: „Egy kerek, összefüggő és 
harmonikus igazságrendszer”. Képzeljetek magatok elé egy képet, amin hat 
kör van. Minden körben egy adventista tanítás szerepel: szentély, vizsgálati 
ítélet, a nagy küzdelem témája, a bűn természete, Krisztus természete és 
a hit általi megigazulás. A körök között nyilak vannak. Úgy vannak a 
nyilak, hogy akármelyik teológiai tanítást vesszük, akár a szentélyre, akár 
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a vizsgálati ítéletre nézünk, a mellette lévő nyíl a többi igazságra mutat. 
Ez azt jelenti, hogy mindegyik adventista hitpont kapcsolatban áll a többi 
adventista hitponttal.

Gondolkodjunk! Ha a szentély tanításánál módosítok valamit, a nagy 
küzdelem témája is módosul? Ha módosítunk valamit a nagy küzdelem 
témájánál, a hit általi megigazulás is módosul? Igen, mert kapcsolatban 
állnak egymással. Igen, mert összefüggnek! Röviden szeretném bemutatni, 
mert használni fogjuk a további tanulmányozáshoz.

Nézzük a témákat! A szentély, a vizsgálati ítélet, a nagy küzdelem 
témája, a bűn természete, Krisztus természete, hit általi megigazulás. Egy-
két köztük levő kapcsolatra fogok mutatni csupán, hogy lássátok, hogyan 
kapcsolódnak egymáshoz. Vizsgáljuk meg az első témát! A nagy küzdelem. 
Ezt nagyon jól meg kell értenünk. Ebből a néhány idézetből nem fogjuk 
teljesen érteni, de elég, ha a gondolatot megértjük. „Az Isten törvénye volt a 
mennyei küzdelem nagy tétje.” „A nagy küzdelem kezdettől fogva Isten törvénye 
körül folyt. [...] A nagy küzdelem a mennyben kezdődött el, és abban a világ-
ban, azon a terepen kellett eldőlnie, amelyet Sátán magáénak követel.” „Sátán, 
a bukott angyal kijelentette, hogy Ádám bukása után egyetlen ember sem tudja 
megtartani Isten törvényét.” „Jak 2:10 Mert ha valaki az egész törvényt meg-
tartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös.”

Mit érthetünk ebből? Az első idézet kijelenti, hogy a nagy küzdelem 
tétje Isten törvénye volt. Először hol kezdődött a nagy küzdelem? A meny-
nyben vagy a földön? A nagy küzdelem a mennyben kezdődött, a törvény 
miatt. A második idézet szerint, hol folytatódott? „A nagy küzdelem a 
mennyben kezdődött, és azon a terepen kellett eldőlnie, amelyet Sátán magának 
követel.” A nagy küzdelem hol dől el? A földön. Tehát, Krisztus és Sátán kö-
zötti nagy küzdelem a mennyben kezdődött el a törvény miatt, de a földön 
ér véget, amiről Sátán kijelenti, hogy az övé. Miért? A harmadik bekezdés 
szerint: „Sátán a bukott angyal kijelentette, hogy Ádám bukása után egyetlen 
ember sem tudja megtartani Isten törvényét.”

Értjük a témát? A nagy küzdelem a mennyben kezdődött, mert Sátán 
a törvény miatt elégedetlenkedett. Szerette volna módosítani a törvényt. Is-
ten kijelentette, hogy a törvény jó, és nem módosítható. Sátán saját oldalára 
állította az embert, ezért a földet saját területének tekinti. Isten eldöntötte, 
hogy a nagy küzdelem a földön érjen véget, azokkal az emberekkel, akikről 
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Sátán kijelentette, hogy testiek, földi természetük van, „Down szindrómá-
juk” van, stb. Kijelentette, hogy az ilyen emberek nem tudják megtartani 
a törvényt. Értjük a nagy küzdelem témáját? A bűnös ember nem tudja 
megtartani a törvényt, ez volt Sátán vádja. Mit kellett Istennek tenni? 
Válaszolnia kellett a kérdésre. Az Ő válasza az volt, hogy a földi természettel 
rendelkező ember meg tudja tartani a törvényt.

Lássuk, milyen kapcsolat létezik a nagy küzdelem témája és a szentély 
között, amely 1844. október 22-e után fejlődött ki! „Krisztus közbenjárása 
az emberért a mennyei szentélyben éppoly lényeges része a megváltás tervének, 
mint halála volt a kereszten. Halálával Krisztus elkezdte a megváltás mun-
káját, feltámadása után pedig a mennybe ment, hogy befejezze azt. Hittel a 
függöny mögé kell lépnünk, «ahová útnyitóul bement érettünk Jézus» (Zsid 
6:20). A Golgota keresztjének fénye tükröződik vissza azon a helyen. Ott többet 
megérthetünk a megváltás titkaiból.” Miért? Zsid 7:11 verse: „Ha tehát a 
lévitai papság által volna a tökéletesség (mert a nép ez alatt nyerte a törvényt): 
mi szükség tovább is mondogatni, hogy más pap támadjon a Melkisédek rendje 
szerint és ne az Áron rendje szerint?”

A kérdés a következő, miért volt szükség Melkisédek rendje szerinti 
papra és nem Áron rendje szerintire? Mert Áron papsága által a tökéletesedés 
lehetetlen volt, viszont a Melkisédek papsága alatt igen. Tehát, mivel Áron 
papsága alatt ez nem volt lehetséges, Jézus Krisztus nagy Főpap lett, hogy 
a tökéletesedés elérhető legyen. Látjátok, hogyan kapcsolódik egymáshoz 
a nagy küzdelem témája - az ember nem tudja megtartani a törvényt - a 
szentélyhez, a tökéletesedésünk munkájához? A második idézet: „A szentek 
szentjében folytatódik a nagy munka, a felkészítés. Az Isten angyalai kommu-
nikálnak az emberekkel. Jézus Krisztus szolgál a szentélyben. Mi nem követjük 
Őt a szentélybe úgy, ahogy kellene. Jézus Krisztus és angyalai munkálkodnak az 
emberek szívében. A mennyei egyház kapcsolódva a földi egyházzal megvívják 
a küzdelmet itt a földön. Jézus Krisztus mennyei szentélyt megtisztító szolgála-
tával párhuzamosan itt a földön a lélek tisztítása történik.” 

Hogyan kapcsolódik a vizsgálati ítélet a szentélyhez? „Miközben a 
vizsgálati ítélet folyik a mennyben, és Krisztus a bűnbánó hívők bűneit eltá-
volítja a templomból, a földön Isten népe között a tisztogatás, a bűntől való 
szabadulás különleges munkájának kell végbemennie. Mert Isten megvizsgálja 
népét! Ezt a munkát még világosabban megismerhetjük a Jel 14. fejezetében 
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foglalt üzenetből.”
Hogyan kapcsolódik ez a hit általi megigazuláshoz? „Az Isten célja a 

hármas angyali üzenettel az, hogy felkészítsen egy népet, aki hűségesen megáll 
előtte a vizsgálati ítélet ideje alatt.” Honnan indultunk? A vizsgálati ítélettől, 
és láttuk, hogy egy tiszta és bűn nélküli nép fog Isten előtt megállni. Igaz? 
Isten hogyan hozza létre ezt a népet? Ellen White azt mondta, hogy Isten 
elküldte a hármas angyali üzenetet, hogy segítse népét megállni a vizsgálati 
ítélet alatt. Igaz? Majd a második idézetben kijelenti: „Néhányan megkérdez-
tek, igaz-e, hogy a hit általi megigazulás a harmadik angyal üzenete, és én azt 
válaszoltam: Bizony a harmadik angyal üzenete.”

Tehát, a nagy küzdelem témája, hogy le lehet győzni a bűnt vagy sem; 
a szentély, ahol Jézus Krisztus szolgál, hogy megtisztítsa és tökéletességre 
hozza népét. A vizsgálati ítélet, hogy megvizsgálja életünket, hogy elkészül-
tünk vagy sem. Láttuk, hogy Isten elküld egy üzenetet a világnak, amely 
által felkészít embereket. Ők a vizsgálati ítélet alatt méltóknak találtatnak 
a menny számára, azaz tökéletesek. Ez az üzenet a hit általi megigazulás.

1888-ban Minneapolisban hirdették a hit általi megigazulást. Ha 
a minneapolisi üzenet különbözött Luther, Kálvin, Knox üzenetétől, és 
minket arra tanítanak, hogy a két üzenet ugyanaz, mondjátok, mi születik 
ebből? Nem csak zavar keletkezik, hanem a nép nem tud felkészülni. Tehát, 
a hit általi megigazulás üzenete felkészíti a népet a menny számára, és ha én 
azt mondom, hogy a minneapolisi üzenet ugyanaz, mint amit Luther pré-
dikált, és gyakorlom is a Luther által hirdetett hit általi megigazulást, akkor 
nem tudok felkészülni a menny számára. Látjátok, hogy Sátánnak nem kell 
nagy dolgokat tennie, hogy a nép ne jusson tökéletességre. Csupán egy 
tanítást változtat meg. Ti még nem győződtetek meg, hogy egyforma-e a 
két üzenet vagy sem, de tanulmányozni fogjuk, és meggyőződtök. Hogyan 
kapcsolódik a hit általi megigazulás témája a bűn feletti győzelemhez, azaz 
a bűn természetéhez?

Vissza fogunk térni ide, de előtte meg kell értenetek, hogy fontos 
számunkra megtudni, hogy mi a bűn. Egyetlen meghatározást fogunk 
olvasni. „Mi a bűn? A Szentírás egyetlen definíciója a bűnről: «A bűn a 
törvény áthágása.»” (Review and Herald, 1890. jún 10.) Ellen White szerint 
a Bibliában hány definíció van a bűnre? Egyetlen definíció. „A bűn a törvény 
áthágása.” Az apostol kijelenti: „ahol pedig nincsen törvény, ott törvény ellen 
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való cselekedet sincsen”. Ha a bűn a törvény áthágása és nem más, ez azt 
jelenti, hogy Jézus a bűnös természetünket magára vette, és „megáldotta a 
fiakat, akik ugyanolyan hajlamokkal rendelkeztek, mint Ő”. „Annak ellenére, 
hogy az emberi hajlam teljességével rendelkezett, Ő soha nem engedett a kísér-
tésnek, hogy olyat cselekedjen, ami nem tiszta, felemelő, és nemes.”

Ekképpen minden igazság kapcsolódik a másikhoz. A mi példaképünk 
Jézus Krisztus, aki előttünk jár, hogy nyomdokaiba léphessünk. Nem mi 
tesszük azt, amit Ő cselekedett, hanem, amit Ő tett az életében, azt megteszi 
a mi életünkben is a Szentlélek közössége által. „A jelenvaló igazság minden 
oldala harmonikus. A láncszemei össze vannak kötve egymással; úgy áll egyik 
a másikkal, mint az óra fogaskerekei. Törd el egy fogaskerék fogát, és az egész 
mechanizmus megáll, törj el egy szemet, és a lánc elszakad. Húzz ki egy szálat, 
és szétbomlik az egész. Óvatosan járjunk el tehát, minden dolgot kritikusan 
vessünk össze Isten szavával. Vegyük figyelembe a dolgok pozícióját, a köztük 
lévő egyezést, vagy nem egyezést a Szentírás más részeivel, mielőtt túllépünk 
rajtuk.” Egyetértetek azzal, amit James White mondott? Az igazság minden 
oldala harmonikus. Eltöröd a fogaskerék fogát, megáll a mű. Eltörsz egy 
szemet, elszakad a lánc. Kihúzol egy szálat, bomlik az egész. Ha egyiket 
módosítod, módosul az egész adventizmus.

Testvéreim, ezért nagyon fontos megértenünk, mi az adventizmus. 
Tudom, hogy a testvérnőknek nem erős oldala a teológia megértése, de sze-
retném, ha tudnátok, hogy Sátán teológiát gyártott a Bibliából. A teológia az 
Édenkertben született, és azóta minden nap gyakorolják. Talán felteszitek a 
kérdést, hogyan került a teológia az Édenkertbe? Elmagyarázom. Mit jelent 
a teológia? Ez egy összetett latin szó. „Teo”, amely Istent jelent, és „logia”, 
amely tudományt jelent. Tehát a teológia az Istennel foglalkozó tudomány. 
Igaz? Hogy jelent meg a teológia az Édenkertben? Sátán teológiát alkalma-
zott Évával szemben. Így szólt hozzá: „Csakugyan azt mondta Isten?” arra 
utalva, hogy Isten nem azt akarja mondani, amit mondott, hanem Isten 
szavai mögött más valami van. Sátán azt mondta: „Isten eldöntötte, és tudja, 
hogy nem fogtok meghalni, hanem olyanok lesztek, mint Ő, azért mondta 
nektek, amit mondott.” Egyetértetek, hogy Sátán vezette be az Istenről szóló 
tudományt? El kezdte magyarázni Évának, milyen Isten, de nem olyannak 
írta le, mint amilyen valójában, hanem ahogyan ő látta Istent. 

Tehát figyeljünk, a teológiának két aspektusa van, mint egy éremnek. 
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Az egyik oldalán Isten bemutatja saját magát: „Ilyen vagyok én.” Ez a helyes 
teológia. Az érem másik oldalán az ember Sátántól vezérelve elmagyarázza, 
milyennek látja ő az Istent, és ez egy hamis teológia. Az emberi teológiának 
sok nehéz oldala van. Isten egyszerű szavánál mi, férfiak és nők, tanul-
mányozhatjuk az adventizmus mély dolgait, mert nagyon-nagyon fontos 
lesz számunkra. Testvérnők, ne gondoljátok, hogy csak a férfiak állnak 
majd a bíróság előtt, hogy bizonyságot tegyenek a hitükről. Igaz? És ha 
odakerülünk, hogy bizonyságot tegyünk a hitünkről, tudnunk kell, hogy 
mit mondjunk. Az Isten eszünkbe juttatja majd, ha most érdekel a téma.

Most a hat téma közül ötöt különítsünk el! Foglalkozzunk 1888 
témájával, amelyről sokszor halljuk, hogy vitatott téma, misztikus szám, 
és nem vagyunk egészségesek, ha nem beszélünk az 1888-ról, vagy ha 
túlhangsúlyozzuk. Különítsük tehát el az öt témát, és foglalkozzunk az 
1888-as témával, hogy lássuk, fontos vagy nem fontos. Kell, hogy foglalkoz-
tasson bennünket, vagy nem kell, hogy foglalkozzunk vele. Nem szeretném, 
ha én határoznám meg, hogy fontos-e vagy sem, inkább olvassunk! George 
Knight: „Majd az 1888-as év időszaka következett, amikor a felekezet egy 
teológiai irányváltáson ment keresztül, amikor az erős gondolatok a hit általi 
megigazulásról és Jézus központúságáról megfelelő hangsúlyt kaptak; amely 
az 1840-es évek tanításának megértéséhez alap lett és ugyanakkor a kontextusa 
is.”  Nehéz! Mint gondolat, 1888 fontos év, mert George Knight szerint 
akkor egy teológiai irányváltás történt. Ha pedig egy teológiai irányváltás 
történt, akkor misszióirány-váltás is történt, mert a teológia a misszióért 
van. Figyeljük a következőt! „Az 1888-as krízis olyan mértékben agitálta az 
egyházat, hogy az soha nem tért magához.” George Knight nem az a teológus, 
akivel általában egyetértek, de ezen a ponton egyetértek vele. Tehát, „Az 
1888-as krízis olyan mértékben agitálta az egyházat, hogy az soha nem tért 
magához.” Fontos 1888? Fontos-e az 1888-as minneapolisi üzenet, ha 
annyira megrázó volt, ami akkor történt, hogy még mindig nem tértünk 
magunkhoz? Mit gondoltok, mikor fogunk magunkhoz térni? Amikor 
elővesszük az 1888-as témát, és megértjük azt. 

Szeretném, ha tudnátok egy dolgot. Sátán sok utat készített az 1888-
ról szóló hamis üzenettel. Előkészítette, még mielőtt megértettük volna, 
hogy tanulmányoznunk kell azt. Tehát, amikor tanulmányozni akarunk, 
Sátán már évtizedekkel korábban előre küldte az embereit, akik átvették az 
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ő elképzeléseit és gondolatait, és terjesztették azokat. Napjainkban pedig, ha 
valaki hallja az 1888-as üzenetet, rögtön összekapcsolja xy eretnekségével. 
Az 1888-as év nagyon fontos, mert annyira megrázta az egyházat, hogy 
nem tért magához. Akkor kell-e tanulmányoznunk, hogy miért annyira 
fontos az 1888-as év? Waggonerről, Minneapolis egyik hírvivőjéről Le Roy 
E. Froom a következőket írta:

„Waggoner cselekvési módszere nem az ellentéteken alapult. Egy megál-
líthatatlan vágy hajtotta. Természetétől fogva nem volt egy vitázó. Előadásai 
nem voltak vitázóak. Ő nem vitázott. Egyszerűen tanított, mert tanító volt. 
Előadása nem volt hirtelen, éretlen, felületes vagy indulatos. Előadása a Szentí-
rás legmagasabb és legmélyebb bemutatása volt. Sok éves tanulmányozásnak az 
eredménye. - Ezt prédikálták Minneapolisnál. - Mi több, meg volt győződve, 
hogy a megváltás mindenekfelett álló igazság, nem kisebbített vagy rontott a 
harmadik angyal üzenetének jellegén, mint ahogy egyesek aggódtak, és soha 
nem is fogja megrontani. Inkább megerősítette és rögzítette azt, nagyobb erőt, 
világosságot és érvényességet kölcsönözve neki. Látta, hogy semmiképp sem egy 
eltávolodást jelent a jelenvaló igazság szerkezeti keretétől, mint egyesek helytele-
nül állították. Ellenben még nagyobb erővel hirdette az üzenetet, hatalommal 
és vonzerővel. Ellen White igazolta ezt.” 

Annak ellenére, hogy ezek a szavak helyesek, a könyv, amiben le vannak 
írva, rosszul tanítja a dolgokat. De most nem ez a fontos. Fontos megérteni, 
hogy Minneapolisnál sorsdöntő dolgokat hirdettek az adventistáknak, és 
látnunk kell, hogy az üzenet különbözik-e az evangelikálok üzenetétől, vagy 
ugyanaz. Ellen White: „Megkérdeztek: «Mit gondolsz a világosságról, amit 
ezek az emberek hirdetnek?» Én Krisztus páratlan varázslatát mutattam be 
nektek az utolsó 45 év folyamán. Ez volt a téma, amelyet próbáltam bemutatni 
nektek. Amikor Waggoner testvér bemutatta ezeket a gondolatokat Minneapo-
lisnál, az első világos tanítás volt erről a témáról, amit emberi ajkakról valaha 
is hallottam, a férjemmel folytatott beszélgetésen kívül. Mondtam magamban: 
«Amiért Isten látomásban megmutatta nekem, világosan meg tudom érteni, 
viszont ők nem tudják megérteni, mert nem lett bemutatva nekik soha úgy, 
ahogy nekem. És amikor egy másik ember bemutatta, a szívem minden 
rezdülése azt mondta: Ámen!»”

Figyeljünk, mit mondott Ellen White, hogy különleges, kiváló 
üzenet. Ellen White így nyilatkozott: „Én meg tudom érteni, mert az 
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Isten megmutatta nekem, de az emberek nem értik.” Kedves testvéreim, 
imádkozzatok, hogy az Isten megmutassa nektek is, ugyanúgy, mint Ellen 
White-nak, mit jelent ez az üzenet. „Az Úr, az Ő nagy kegyelmében a leg-
értékesebb üzenetet küldte Waggoner és Jones testvérek által. Az üzenet célja 
az volt, hogy az emberek figyelmébe hozza az egész világ bűneiért áldozatként 
felemeltetett Megváltót. Az üzenet bemutatta a hit általi megigazulást a meny-
nyei Kezesben [...]” 

Itt megállunk, és olvassuk el még egyszer! „Az Úr, az Ő nagy kegyelmé-
ben a legértékesebb üzenetet küldte Waggoner és Jones testvérek által. Az üzenet 
célja az volt, hogy az emberek figyelmébe hozza az egész világ bűneiért áldozat-
ként felemeltetett Megváltót [...]” Amit nem idéznek: „Az üzenet bemutatta a 
hit általi megigazulást a mennyei Kezesben [...]” Tehát, Minneapolisnál a hit 
általi megigazulás lett bemutatva a mennyei Kezesben, nem pedig a mese. 
„[...] és hívta az embereket, hogy fogadják el Krisztus igazságát, amely az 
Isten összes parancsolatai iránti engedelmességben nyilvánul meg.»

Kedves testvéreim, az 1888-as üzenettel a problémánk az, hogy elve-
szítettük a tisztánlátást a témáival kapcsolatban. Mint adventisták, már nem 
tudjuk, mit jelent a szentély, nem tudjuk, mit jelent 1888, és nem értjük a 
kapcsolatot 1888 és a szentély között. A minneapolisi prédikátorok - Jones, 
Waggoner és Ellen White - mind a hárman értették a kapcsolatot a szentély, 
a hit általi megigazulás és az 1888-as üzenet között. Mi már nem tudjuk, és 
pótolnunk kell. Ezért idézeteket mutatok nektek. Néhányat már olvastunk. 
Az első idézet elmondja, hogy a hit általi megigazulás üzenete nem más, 
mint a harmadik angyal üzenete. A következő idézet arról szól, hogy az 
1888-as üzenet a Laodiceához intézett üzenet. Az utolsó idézet pedig, hogy 
a laodiceai üzenettől függ az egyház sorsa.

„Néhányan megkérdeztek, igaz-e, hogy a hit általi megigazulás a harma-
dik angyal üzenete. Én azt válaszoltam: Bizony a harmadik angyal üzenete.” 
Mit csinál ez az üzenet? Felkészít egy népet, hogy állva maradjon a vizsgálati 
ítélet alatt, miközben Jézus Krisztus mennyei Főpapként szolgál. Ez egy 
fontos üzenet. Ugyanakkor az üzenet más okokból is fontos. „A.T. Jones 
és E.J. Waggoner által kapott üzenet Isten Laodiceának küldött üzenete, és jaj 
annak, aki vallja, hogy hisz az igazságnak, és mégsem tükrözi másokra az Úrtól 
kapott sugarakat.” „A laodiceai üzenet elhangzott. Vidd az üzenet minden 
részét, és hirdesd az embereknek mindenütt, ahol a Gondviselés utat nyit! A hit 
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általi megigazulás és Krisztus igazsága a témák, melyeket be kell mutatni egy 
veszendő világnak.”

Mi történt Minneapolisban? Elhangzott Laodicea üzenete. Testvére-
im, közületek hányan láttátok a könyveiket? Hányan láttátok a könyveiket 
a gyülekezeti szószékről hivatalosan bemutatva?

Olvastuk róluk, hogy elhozták a hit általi megigazulás üzenetét, a 
Laodiceának szóló üzenetet, ennek ellenére cikkeik és könyveik nem talál-
hatóak. Miért? Ellen White „Bizonyságtételek a gyülekezetnek” 4. kötetében 
kijelenti, hogy ettől az üzenettől függ az egyház sorsa. Világosan le van 
írva: „A gyülekezet sorsa ettől az ünnepélyes üzenettől függ.” Tehát, az ad-
ventisták számára nagyon-nagyon fontos az, ami Minneapolisnál történt. 
Ha el akarjátok olvasni ezt, megtaláljátok a „Bizonyságtételek” 1. kötetében. 
Ott elolvashatjátok, amiről röviden beszéltem, vagy az egész fejezetet, mert 
nagyon fontos. 

Szeretném, ha megértenétek egy dolgot. Herbert E. Douglass. Egy 
nagyon ismert adventista lelkipásztor, van egy könyve, ami Ellen White-ról 
szól, „Az Isten hírnöke” a címe. Néhány szép gondolatot idézek egyik pré-
dikációjából. Megvannak a prédikációk jegyzetei, hosszú ideig tartottam 
vele a kapcsolatot, amikor egy könyvet fordítottam, és utána is egészen 
haláláig. „Az 1888-as Generál Konferencia hírnökei (White, Jones és Waggo-
ner) kihangsúlyozták az elválaszthatatlan kapcsolatot a vizsgálati ítélet és a 
hit általi megigazulás között, első alkalommal «HD minőségben». Ellen White 
hangsúlyozta ezt az élő kapcsolatot egyik cikksorozatában, amit közvetlenül az 
1888-as Konferencia után írt.”

Tehát, egy komoly adventista teológus számára az 1888-as üzenet 
összekapcsolódik a vizsgálati ítélettel, azaz a szentéllyel, és a nagy küzdelem 
témájával. Létezik egy harmonikus igazságrendszer, amelyben ha figyelünk 
minden aspektusára, és összekötjük a többivel, látni fogunk egy világos 
harmóniát az igazságok között. „Krisztus a mennyei szentélyben van. Azért 
van ott, hogy engesztelést végezzen a népért. Azért van ott, hogy bemutassa az 
Atyának sebzett bordáját, és átszegezett kezeit. Azért van ott, hogy közbenjárjon 
a földi egyházáért. Ő megtisztítja a szentélyt a nép bűneitől. Mi a feladatunk? 
A feladatunk az, hogy harmóniában legyünk Krisztus munkájával. Hit által 
Vele kell dolgoznunk, és egységben lenni Vele.”

Mivel foglalkozik Krisztus? A bűnök eltávolításával. Ha Jézus szolgá-
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lata a bűnök eltávolítása, akkor milyen munkát kell nekünk is végeznünk 
Vele harmóniában? Dolgoznunk kell Vele a bűn eltávolításában. „Fedd-
hetetlenségünk Isten törvénye iránti engedelmességben rejlik, Jézus Krisztus 
érdemein keresztül. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy hibázzunk akár 
egy pontban is; mert ha ezt tesszük, vétkezünk az összes többi ellen; azaz a 
mennyben úgy fognak nyilvántartani, mint bűnösöket, engedetlen gyermekeket, 
elégedetleneket, megszenteletleneket, akik Sátán romlottságát választják Krisz-
tus tisztasága helyett [...]”

Sokkoló! Talán sokan szeretnék, hogy ez ne is létezzen. Az emberről, 
aki megőrzi a parancsolatokat és vétkezik egy ellen, a mennyei könyvekben 
mi van lejegyezve? Bűnös, engedetlen gyermek, elégedetlen, megszentelet-
len, aki Sátán romlottságát választotta. Sátán kijelentette: „Az ember bűnös 
természetében nem tarthatja meg a törvényt.” Tehát, ha az ember egyetlen 
törvény ellen vét, Isten kijelenti: „Az ember elhitte Sátán kijelentését.” „Krisz-
tus megtisztítja a mennyei templomot a nép bűneitől, és nekünk dolgoznunk 
kell itt a földön harmóniában Vele, megtisztítva a lélek templomát az erkölcsi 
szennytől.” 

Van egy tévedés a megértésünkben. Azt gondoljuk, hogy az egyház 
pénzhiány miatt nem viszi véghez a missziófeladatát, ezért pénzszerzési 
lehetőségeket keresünk. Azt gondoljuk, hogy az egyház azért nem tud 
előre haladni, mert nem tett elég erőfeszítést a misszióra, ezért létrehoznak 
motiváló programokat lelkipásztoroknak, akik tovább motiválják a gyü-
lekezeteket, hogy evangelizáljanak. Azt gondoljuk, hogy nem vesszük ki 
eléggé a részünket a világ szociális munkájából, és felkészületlenek vagyunk 
sok tekintetben. De, ami igazán számít ahhoz, hogy az egyház releváns 
legyen a társadalomhoz az, hogy felkészüljön a mennyben történő bűn 
eltávolításának munkájára, a hit általi megigazulás üzenete által. Sajnos, 
a rendelkezésünkre álló információk ellen egy különleges bemutatót kell 
készíteni, csak azért, hogy rá tudjunk mutatni azokra a tévedésekre, amelye-
ket korábban láttunk. Én tévedésnek mondom, de hazugságoknak lehetne 
nevezni, dezinformációknak, félrevezetéseknek. Ezek a tévedések állítják, 
hogy azok, akik a minneapolisi üzenetről beszélnek, közvetlenül össze van-
nak kötve azzal, amit Jones és Waggoner hirdettek Minneapolisnál. Így az 
ember - a modern eretnekségekre tekintve - visszahúzódik, gondolva, hogy 
Jones és Waggoner eretnekségeket hirdettek. 
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Amikor az adventista egyházban megemlítik 1888-at, mindenkinek 
gyorsabban ver a szíve. Így van? De szeretném, ha tudnátok egy dolgot. 
Nem rossz, ha gyorsabban dobog a szívetek. Ez jó dolog. Mert George 
Knight azt mondta, hogy akkora nagy volt a sokk, hogy az egyház soha 
nem tért magához. Igen, gyorsabban dobog a szívem, de tanulmányozom 
a témát, mert érdekel. Miért érdekel? „Amikor Jézus befejezte szolgálatát 
a szenthelyen, átment a szentek szentjébe, és megállt a frigyláda előtt, amely 
Isten parancsolatait tartalmazza, akkor az Úr elküldött egy másik erős angyalt 
egy harmadik üzenettel a világ számára. [...] Amikor az angyal megismételte 
ezeket a szavakat, rámutatott a mennyei szentélyre. Akik elfogadják ezt az üze-
netet, azoknak gondolatai a mennyei szentek szentjébe irányulnak, ahol Jézus 
egy utolsó engesztelést végez azokért, akikért a kegyelem még rendelkezésre áll, 
és azokért, akik tudatlanságból hágták át Isten parancsolatait.”

Tehát, amikor Jézus átment a szenthelyről a szentek szentjébe, a har-
madik angyal elvitte a harmadik üzenetet a világnak. Az adventisták nem 
értették meg az üzenetet, és 1888-ban a Minneapolisi Generál Konferencián 
Isten megmagyarázta egy üzenet által. Miért fontos a hit általi megigazulás 
üzenete? „Majd láttam a harmadik angyalt. A kísérő angyalom azt mondta: 
Rettenetes a munkája. Félelmetes a küldetése. Ő az angyal, aki különválasztja a 
búzát a konkolytól, és elpecsételi, illetve egybeköti a búzakalászokat a mennyei 
csűrök számára. Ezek a dolgok foglaljanak le minden gondolatot, és kössék le a 
teljes figyelmet.”

Hol nő együtt a búza és a konkoly? A példázat azt mondja, hogy a 
világban. A példabeszéd a világról szól, nem az egyházról. De nem hibá-
zunk, ha az egyházra alkalmazzuk. Nem hibáznánk. De ha a példázatot az 
egyházra alkalmazzuk, és azt mondjuk, hogy a konkoly és a búza együtt 
vannak az aratásig, korrektnek kell lennünk a többi kijelentéssel is, amelyet 
Isten a prófétaság lelkén keresztül adott, melyek kijelentik, hogy a hit általi 
megigazulás elválasztja a búzát a konkolytól. Így van? Ezt olvastuk? Ha a 
konkoly és a búza együtt nő a világban is és az egyházban is, ez azt jelenti, 
hogy az egyházban is a hit általi megigazulás üzenete széthúzást, szakadást, 
feszültséget és veszekedést fog eredményezni. Nem kellene, hogy zavarjon 
engem, hogy az üzenet ezt eredményezi. Ha Isten így akarja, nem az én 
dolgom, hogy beleavatkozzak. Ha az Isten széthúzást akar ott, ahol én egy-
séget akarok, ellenállhatok? Én vagyok a fazekas? Én az agyag vagyok. Ha 
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Isten szét akar szakítani, amit én ragasztani akarok [...] Nem kell ellenállunk 
Isten munkájának. 

Röviden: Az első angyal kijelenti a szentélyt és a vizsgálati ítéletet. A 
második angyal hirdeti azoknak az egyházaknak az elestét, akik nem fogad-
ják el az első angyal üzenetét, akiket az Úr Babilonnak nevez. A harmadik 
angyal elhozta a fenevadról és a hit általi megigazulásról szóló üzenetet. Az 
adventisták megértették a fenevadról szóló üzenetet, viszont nem értik a hit 
általi megigazulást. A hangos kiáltás és a késői eső után a történelemnek be 
kellett volna fejeződnie. Sajnos a föld története nem ért véget. Viszont sok 
más dolog történt, melyekre szeretném, ha figyelnénk. 

George Knight: „A két férfi egymás mellé rakta az adventizmus nagy 
igazságait - melyeknek középpontjában Isten parancsolatai álltak - az evange-
likál kereszténységgel, amelynek középpontjában a Jézus hite általi üdvösség állt 
[...]” Mit mondott George Knight? Hogy Jones és Waggoner egyesítették 
Isten parancsolatait az evangelikál teológiával. „[...] Lényegében Ellen White 
kijelenti, hogy végre a hetednapi adventisták a harmadik angyal üzenetének 
teljes megértésével bírnak [...]” Tehát, az emeritus tanár szerint az adven-
tisták akkortól bírtak a harmadik angyal teljes megértésével, amikortól 
egyesítették a törvényt az evangelikál teológiával. Tehát ő azt állítja, hogy 
az adventisták akkor kezdték végre megérteni a harmadik angyal üzenetét, 
amikor Luther teológiáját befogadták az egyházba.

Olvassuk tovább! „[...] Azaz, a két férfi egyesítette az adventista teológia 
egyedi aspektusait a hit általi megigazulás nagy témájával, amelyet, mint Ellen 
White is kijelentette, a feddhetetlenség prédikátorai hirdettek. (Review and 
Herald 1889. augusztus 13.) Az eredmény az volt, hogy 1888-tól az adven-
tisták végre abba a helyzetbe jutottak, hogy a harmadik angyal üzenetét be 
tudták mutatni a maga teljességében és egyensúlyában.” Nagyon fontos, hogy 
megértsük! George Knight, az Andrews Egyetem emeritus doktora kijelenti 
az adventtörténelemről, hogy 1888-ban Jones, Waggoner és Ellen White 
egyesítették a törvényt Luther hit általi megigazulásáról szóló üzenetével, 
a reformátorok üzenetével. Attól fogva az adventisták teljes mértékben 
kezdték megérteni a harmadik angyal üzenetét, így aztán képesek voltak 
bemutatni a világnak a harmadik angyal üzenetét a maga teljességében és 
egyensúlyában. Továbbá kijelenti: „mint Ellen White is kijelentette, a fedd-
hetetlenség prédikátorai hirdettek.” Tehát, George Knight azt sugallja, hogy 
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Ellen White értékelte a feddhetetlenség prédikátorait, akiknek ébredési 
mozgalmaik voltak az 1888-as években. 

Lássuk, mit mondott Ellen White! „Review and Herald” 1889. augusz-
tus 13. Erre hivatkozott George Knight. Lássuk, mit mondott valójában 
Ellen White 1889. augusztus 13-án! 

„A feddhetetlenség prédikátorai egészen szélsőségességig mentek ezeken a 
pontokon. Ők nagy lendülettel hirdették: «Csak higgyél Krisztusban, és üdvös-
séget kapsz, félre teheted Isten parancsolatait.» Ez nem Isten szavának tanítása. 
Ilyen hitnek nincs semmi alapja. Nem ezek az igazság értékes kincsei, amelyeket 
Isten a népének adott erre az időre nézve. Ez a tanítás tévedésbe vezetett sok be-
csületes lelket.” Mit mondott George Knight? George Knight Ellen White-ra 
hivatkozva állította, hogy a feddhetetlenség hírnökei ugyanazt prédikálták, 
mint Jones és Waggoner Minneapolisnál. 

Jó emberek, testvérek, testvérnők, az elménknek működnie kell, a 
szívünknek a mennyei Kánaánért kell dobognia. Járjatok utána minden 
szónak, minden kijelentésnek, minden dolognak, amit hallotok, vessétek 
össze a Bibliával, és az igazi történelemmel! Ellen White nem így, hanem 
másképp fejezte ki magát. Visszatérünk az idézethez, és figyeljétek az utolsó 
bekezdést! „Az eredmény az volt, hogy 1888-tól az adventisták végre abba a 
helyzetbe jutottak, hogy be tudták mutatni a harmadik angyal üzenetét a maga 
teljességében és egyensúlyában.”

Sokkoló! Sokkoló! De most figyeljünk a következőre! 1991. május 
2., Roy Adams. Ez nem egy amerikai probléma, „Jézus Krisztus természe-
te” című könyvét több nyelvre is lefordították. Roy Adams az adventista 
egyház delegáltja volt a Canberrai Egyházak Világtanácsára. Miután részt 
vett a tanácskozáson, írt egy cikket az „Adventist Review” című újságba. Két 
idézetet fogunk elolvasni. Az első idézet egy szerkesztőségi cikkből való, a 
második idézet abból a cikkből van, amelyben elmeséli a Világtanácsban 
való részvételét. „Valamennyi idővel ezelőtt egy szerkesztőségi sorozatban írtam 
az úrvacsora fontosságáról - oltáriszentségről, ahogy más felekezetek nevezik - 
az ökumenikus mozgalomban.”

Észrevesztek valami hibát? Egyenlőségjelet tett az úrvacsora és az 
oltáriszentség közé. Számára az úrvacsora és az oltáriszentség egy és ugyanaz. 
Borzasztó! Mit mondott Fernando Canale, merre tart az adventista egyház? 
Róma felé. Mert az evangelikál teológiában már párhuzamot csinálnak az 
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úrvacsora és az oltáriszentség között, az ökumenikus mozgalomban. Ha 
protestantizálják az elménket, és az evangelikálsághoz hajlunk, ugyanoda 
jutunk, mint ők, azt fogjuk mondani, hogy az úrvacsora ugyanaz, mint az 
oltáriszentség. Ez hamis. 

Olvassuk a második idézetet! Canberrai látogatása után írt egy jelen-
tést az „Adventist Review” című újságba. Ez egy hosszú cikk, egy gondolatot 
emeltem ki belőle, melynek alcíme: „Az ökumenizmus és az adventista 
misszió”. 

„Jel 14:6-12 versei a Bibliának az a része, amely nagy fontossággal bír 
a hetednapi adventisták számára. Ez létezésünk oka. Mi hisszük, hogy Isten 
ránk bízott egy különleges üzenetet erre az időre. De, hogyan értelmezzük ezt a 
missziót az ökumenikus mozgalom jelenségének világában, napjainkban? Ho-
gyan kellene megközelítenünk más keresztény felekezethez tartozó embereket? 
Konfrontáció, együttműködés vagy hirdetés által?”- kérdi ő.

Tehát, hogyan kell viszonyulnunk más keresztényekhez? Együttmű-
ködünk, hirdetünk, vagy konfrontálódunk velük? Majd elkezdi mesélni, 
mit csinálnak a világegyházak tanácsosai az egyházaikban. Nőket szentelnek 
fel a szolgálatra, felhasználják a fiatalságot, belefolynak szociális dolgokba, 
stb. A következő gondolattal zár. „Mindezek a pontok beleillenek a hármas 
angyali üzenetbe.”

Tehát, mindazt, amit a Világegyházak Tanácsában csinálnak - amikor 
felszentelnek nőket, különböző dolgokat tesznek a fiatalokkal, belefolynak 
a szociális dolgokba - pont beleillenek a harmadik angyal üzenetébe. 
Értjük? Nemcsak hogy hamis, hanem a hamisság túlkapása. Tehát valami 
elképzelhetetlen dolog történik köztünk. Kritizálnánk ezzel az egyházat? Ez 
lenne az egyház elleni harc? Ha erről beszélünk, azt jelenti, hogy szakadást 
csinálunk? Nem tudom, én nem ítélem meg az embereket, hanem azt 
ítélem, amit látok, és ami történik. 

„Review and Herald” 1976. november 18: „Az 1888-as Generál Kon-
ferencián bemutatott hit általi megigazulás Luther Márton három évtizeddel 
korábbi üzenetének bemutatása volt? [...] A véleményünk az, hogy az 1888-as 
üzenet különbözött és többet foglalt magába, mint Luther tanítása a hit általi 
megigazulásról. Ennek az üzenetnek erőteljes eszkatológikus akcentusa volt. 
Célja az volt, hogy felkészítsen egy népet, amely Jézus második eljövetelekor 
a mennybe költözik. Az üzenet a mennyei szentélyre hívta fel a figyelmet. 
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Hangsúlyozta Jézus Krisztus földi természetét, és kijelentette, hogy Ő nemcsak a 
Megváltónk, hanem a Példaképünk is, Aki engedelmes életet élt, és megmutatta, 
hogyan élhetünk ugyanolyan életet.”

A megoldás nem az, hogy egymásnak essünk, hanem értenünk kell a 
dolgokat, mert torzították a történelmünket, és hibásan mondják el. Van-
nak adventista történészek, akik hivatalos könyvekben és lapokban állítják, 
hogy Minneapolisnál ugyanazt prédikálták, mint Luther, és vannak mások, 
akik szintén hivatalos könyvekben és lapokban állítják, hogy nem így van. 
Kérdés: Hány evangéliumot prédikálnak az adventista egyházban? Kettőt! 
Két evangéliumot hirdetnek az egyházban. Meg kell értenünk, és látnunk 
kell a kettő közötti különbséget. „Isten egész népének az igazság fundamentu-
mán kell állnia, ahogy a harmadik angyal üzenetében lett bemutatva. - Min-
neapolisnál - [...] Egyedüli remény bárki számára az, hogy szorosan megragadja 
a bizonyítékokat, amelyek alátámasztották a feddhetetlenség igazságát.”

Kedves testvérek, miközben torzítják az 1888-as üzenetet, miközben 
különböző jelentéseket mutatnak be, az Isten elhív, hogy újra értékeljük ezt 
az üzenetet. Arra szólít fel, hogy vizsgáljuk meg, mit prédikáltak ők akkor, 
mit mondtak, miért az a nagy rengés, amelyből még nem tértünk magunk-
hoz. Meg kell értenünk, miért annyira fontos az adventisták számára az 
1888-as év és a hit általi megigazulásról szóló üzenet.

Szeretném, hogy tegyétek azt, amire nem biztatnak: Gondolkodjatok! 
Szeretném, ha megtennétek azt, amire nem biztatnak: Kérem, foglalkozza-
tok az adventizmus jövőjével! Érdekeljen, mi történik gyülekezeteitekben. 
Érdekeljen, mi az adventizmus, mit hagyott örökségül ránk az Úr, mert lé-
tezésünk biblikus. Miközben a protestantizmus hanyatlott, Isten felemelte 
ezt a mozgalmat, és a bibliai igazságokhoz vezette, azokhoz az igazságokhoz, 
amelyek olyan sokáig rejtve voltak, és amelyeket csak a valdensek őriztek 
meg. A kereszténységben viszont már nem voltak meg. A katolikus egyház 
teljesen megsemmisítette a valdens történelmet. 

Használjátok az ajándékokat, amelyeket Isten az életetekbe helyezett. 
Szeretnék mondani valamit. Nekem nagyon kevés ajándékom van, és na-
gyon kevés talentummal bírok. Vannak emberek, akik sokkal jobban tud-
nának lefordítani egy könyvet, mint én. Sokkal jobban tudnának dolgozni, 
mint én. Sokkal jobban tudnának adminisztrálni dolgokat, sokkal jobban, 
mint én. A legalkalmatlanabb vagyok erre a dologra, amit most teszek.
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Ezért kérem, álljatok az igazság mellé, a világosság öröklése mel-
lé, amelyet az Isten az egyházra bízott! Álljatok fel ott, ahol vagytok, 
tanulmányozzatok és gondolkodjatok, mindent a „Meg van írva” szűrőjén 
keresztül vizsgáljatok meg, és ne engedjétek a tévedéseket! Jézus Krisztus 
lelkével és szelídségével, nem támadva embereket vagy rendszereket, ha-
nem támadva az eretnekséget az igazság hirdetése által. Kérem, álljatok 
az Úr mellé, mert az Úr ránk, a Hetednapi Adventista Egyházra bízta az 
igazságrendszerét, amelyben minden mindennel kapcsolatban áll, teljes 
és harmonikus. Ha elfogadjuk, akkor a világosság és az igazság bőségével 
fogunk rendelkezni, amely megjelenik az életünkben, és azok életében, 
akikkel kapcsolatba kerülünk. Isten segítsen ehhez mindnyájunkat! Ámen.
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A harmadik téma - amivel foglalkozunk a „Szemtől szemben a fele-
lősséggel” és „Az igazság teljes rendszere” fejezetek után – a „Gigantikusok 
harca”. Tanulmányozásunk előtt szeretném elmondani, kik a gigantikusok.

Három és fél hónappal ezelőtt beszélgettem Románia egyik Kon-
ferenciájának elnökével, aki újra elismételte, hogy nem kellene, hogy 
foglalkoztassanak ezek a teológiai témák, mint amiről például az elmúlt 
alkalommal beszélgettünk, mert általában a hetednapi adventistákat nem 
érdekli. Szerinte ezek a teológiai témák a teológiai szférához tartoznak - a 
sztratoszférához -, ahogyan ő nevezte. Azt mondta, hogy ami ott a sztra-
toszférában történik a teológusok és az egyház adminisztrátorai között, 
nem kellene leengedni az egyház egyszerű tagjaihoz. Egy tanulmányozást 
kezdünk, amelyben Isten népe döntse el, hogy igaza van az elnöknek vagy 
sem. Értitek? Nem akarom én eldönteni, hogy igazat mondott-e, és szót 
fogadjak-e a felszólításának: 

„Paul állj le, mert az embereknek nincs szükségük megtudni, mi történik 
ott fent a sztratoszférában.”

Szeretném, ha a nép hallgatva ezeket a dolgokat, olvasva és tanulmá-
nyozva, gondolkodva és foglalkozva az egyház jövőjével, eldöntené saját 
maga, hogy számít-e, mi történik a sztratoszférában vagy nem számít. Miért? 
Mert a „Ministry” lelkipásztorok újságja is írt egy cikket, mely szerint zavar 
van az adventisták között. Az adventisták már nem tudják eldönteni, hogy 
Ralph Larson-nak vagy George Knight-nak higgyenek. Higgyenek Jack 
Sequeire-nak, vagy Graham Maxwell-nek? Mert mindannyian bemutatnak 
egy teológiát. Olyan nagy zavar van a teológusok között, hogy szerintük 
az egyszerű egyháztag jobb, ha nem is tudja. Elismerik, hogy az adventiz-
musban legalább ötféle evangélium van vagy ennél is több. De lényegében 
csak kettő van, egy igaz és egy hamis. Akár érdekel a teológia, akár laikusok 
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vagyunk, tudnunk kell, hogy mi a valóság. Egy teológiai feszültség van a 
Hetednapi Adventista Egyházban. Ez a teológiai feszültség tulajdonképpen 
az igaz és a hamis evangélium létezése miatt van. A teológiai feszültség 
az adventisták igaz történelmének létezése miatt van, összehasonlítva egy 
hamis adventista történelemmel. A teológiai feszültség abból adódik, hogy 
egyesek a szentélyt nem reálisnak mondják, mások viszont valóságosnak. 
Ebből feszültségek adódnak. Most megemlítek néhány adventista teológust, 
szó lesz lelkipásztorokról és adminisztrátorokról. Közülük páran már nem 
élnek. Ezt fájdalommal jelentem ki. A jó emberek mind meghaltak.

M.L. Andreasenről sokat fogok még szólni. Ralph Larson teológiata-
nár, Herbert Douglass tanár és író volt. Ron Spear a „Review and Herald”-
nak volt szerkesztője, Russel és Colin Standis egészségügyi osztályvezetők 
voltak, Russel az egyik divíziónál orvos volt és Colin az egyik adventista 
kollégium tanára volt. George Knight és Roy Adams könyveit román 
nyelvre is lefordították. Roy Adams canberai cikkéből idéztem már, ő az, aki 
kijelentette, hogy az úrvacsora és az oltáriszentség ugyanaz. Denis Fortin, 
az Andrews Egyetem volt dékánja, Le Roy Froom és Roy Allan Anderson 
az 1957-es év kulcsfigurái voltak, vissza fogunk rájuk térni. Norman R. 
Gulley „Szisztematikus teológia” című háromkötetes könyvéből tanítanak az 
adventista főiskolán. Raul Dederen és George Knight. Létezik egy feszült-
ség, és meg kell ismernünk. 1844-ről már beszéltünk, arról az évről, amikor 
az adventizmus elindult. Beszéltünk 1888-ról, arról az évről, amikor Isten 
elküldte a hit általi megigazulás üzenetét az egyháznak, és elhangzott úgy, 
mint soha azelőtt. 

Ebben a részben tanulmányozzuk, megvizsgáljuk az 1957-es évet. 
1957-ben láthatóvá vált az adventisták és az evangelikálok közötti párbe-
széd gyümölcse. Nagyon-nagyon röviden elmondom, hogy mi történt. Az 
amerikai kálvinizmus két híres személyisége Barnhouse és Walter Martin 
eldöntötték, hogy párbeszédet folytatnak néhány hetednapi adventista 
képviselővel a Generál Konferenciától, hogy feltegyenek néhány kérdést az 
adventista tanításról. Walter Martin teológus szerint - figyelem, ő baptista 
volt, azt mondtam, hogy kálvinista, mert a felfogása az volt - tehát szerinte 
az adventista vallás egy szekta, és tanítása miatt nem nevezhető keresztény-
inek. Ugyanezt gondolta Barnhouse is. 

Walter Martin éppen könyvet készült írni „Az eretnek kultuszok ki-
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rálysága” címmel, és azt gondolták, jobb, ha beszélnek az adventistákkal, 
mielőtt bekerülne a könyvbe, hogy az adventisták szektások. Olvastak már 
adventistákról, de szerettek volna találkozni és beszélgetni velük, hogy 
kérdezhessenek, és ők feleljenek. A Generál Konferencia egy csapatot állí-
tott össze, közülük kettőt már megneveztem, Le Roy Froom és Roy Allan 
Anderson. A beszélgetés hosszú időn keresztül folyt, a kálvinisták feltették 
a kérdéseiket, az adventisták válaszoltak, és a kálvinisták elcsodálkoztak. 
Azt kérdezték: „Ti ezt tanítjátok?” Az adventisták igennel válaszoltak. A 
kálvinisták megállapították, hogy az adventisták kis eltéréssel ugyan, de 
pont olyanok, mint ők. Felajánlottak egy alkut. Az adventisták írjanak egy 
könyvet a kálvinista kérdésekkel és az adventista válaszokkal, és amikor 
Walter Martin kiadja a könyvét, nem fogja beleírni, hogy az adventista 
vallás szekta. Kezet ráztak, és 1957-ben az adventisták kiadták a „Questions 
on Doctrine” (Kérdések a tanításról) című könyvet. Miután az adventisták 
megtették a részüket, a kálvinista újságok megírták, hogy az adventisták 
nem olyanok, mint amilyennek addig gondolták, hanem testvérek, nem 
pedig szekta. 

Ez volt az a pillanat, amikor az adventizmus nagy ütést kapott. Látni 
fogjuk. Visszatérünk újra Fernando Canale idézetéhez. Nem olvasom, csak 
jusson eszetekbe. „Az adventizmus változik, identitáskrízist és mély teológiai 
széthúzást tapasztal.” Az adventizmusban a protestantizálódás miatt van 
probléma. A szentély helyett az evangéliumot kezdték használni herme-
neutikának. Az evangelikál hit általi megigazulás helyettesítette a szentély 
tanítását. 

 „Hivatalosan, intézményesen - mondja Fernando Canale professzor 
- az adventista vezetők elméletben továbbra is vallják a bibliai tanításokat, 
miközben az evangelikálok teológiája és gyakorlata fokozatosan modellezi a 
szívüket és a cselekedeteiket.”

Ez szomorú! Nem én végeztem ezt a kutatást, talán nem is vettem vol-
na észre, ha nem olvasom. Az Andrews Egyetem egyik professzora végezte a 
kutatást. George Knight azt mondta: 

 „Az adventista történelem egyik fontos dinamikája: a feszültség azok 
között, akik bevezették a felekezet hitrendszerébe azt, ami látható az adven-
tizmusban, és azok között, akik hangsúlyozták azt, ami keresztényi benne. Ez 
a feszültség az 1888-as években közeledett a szakadáshoz. Ugyanez történt 



80

https://adventizmusmegrazasa.hu

az 1950-es években, amikor a Froom hatása alatt álló Generál Konferencia 
vezetése elutasította Andreasen teológiáját és befolyását.”

Tehát, az 1950-es években már látható a két áramlat. Az egyik áramlat 
a Froom hatása alatt álló Generál Konferencia vezetése, azaz Froom be-
folyásolta a Generál Konferenciát. A másik áramlat Andreasen teológiája, 
amely másokat befolyásolt. Egyelőre ennyi elég ahhoz, hogy meglássuk 
a feszültséget. A feszültség Andreasen - aki hangsúlyozta az adventizmus 
egyediségét -, és Froom között, - aki közös nevezőket keresett más vallá-
sokkal. A feszültség azok között volt, akik helyesen látták az adventizmust, 
és az „open minded” (nyitottak) között, akik másképpen látták a dolgokat.

 „Az egyik eszköz, amit a negyvenes években használtak ahhoz, hogy az 
adventizmus keresztényibbnek tűnjön, az adventista kiadványok «megtisztítá-
sa» volt azoktól az elemektől, amelyeket mások szektásnak tartottak.” 

Mit tettek? Rendet raktak. Tehát, a kálvinisták szerint az Adventista 
Egyház egyes könyvei egy kicsit szektásak voltak. Azért, hogy az adven-
tizmus ne tűnjön szektának a kálvinisták szemében, mi rendet rakunk a 
könyveink között. Ki tett rendet a könyvek között? Először a világi köny-
vektől szabadultunk meg: Michel Zévaco, Alexandre Dumas, Karl May stb. 
Miután kiraktuk őket, feltöltöttük a könyvtárainkat egyházi könyvekkel. 
Majd utána megint rendet raktunk, és ha kell, újra rendet rakunk.  

Nincs semmi rossz a rendrakásban, a kérdés az, hogy milyen könyve-
ket rakunk ki a könyvtárból. Ami jó vagy ami rossz? Olvassuk tovább:

 „[...] az 1888-as krízis annyira agitálta az egyházat, hogy az soha nem 
tért magához. [...] Nem értheted napjaink adventizmusát, ha nem érted, hogy 
mi történt az ötvenes években.” 

A krízis középpontjában két teológia közötti szakadatlan feszültség áll, 
a teológia, amelyet az adventisták más keresztényekkel osztanak meg, és 
a között a teológia között, amely a felekezetet egyedivé teszi. Ha George 
Knight-nak igaza van, ez azt jelenti, hogy ti nem értitek az adventizmust. 
Szeretném, ha tudnátok egy dolgot. Igaza van. Ami 1888-ban történt, és 
ami 1950-ben történt, annyira fontos, hogy ha nem értjük, homályosan 
látjuk az adventizmust, mintha egy matt üvegen keresztül néznénk. 

Ahhoz, hogy jól értsük a dolgokat, csinálnunk kell egy esettanulmányt. 
Megemlítek két teológiai professzort. George Knight, az Andrews Egyetem 
emeritus tanára és Szallós Farkas Zoltán, az adventista teológiai főiskola 
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tanára. George Knight nyugdíjas, Szallós testvér még tanít. Látni fogjuk, 
hogy ez nem egy elszigetelt amerikai probléma egy tőlünk távoli országban, 
Amerikában vagy Afrikában, vagy a „sztratoszférában”. Olvassunk román 
nyelven kiadott könyvekből, amelyeket nekünk adnak, hogy olvassuk. 

Felteszek egy kérdést: Miért alkalmazza az egyház a „sztratoszfé-
rabeli” teológusokat? Ef 4:11-ben olvassuk: „[...] és Ő adott némelyeket 
apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket tanítókul [...]” Miért 
adta őket? Hogy tanítsák az egyházat. Tehát azért vannak, hogy tanítsák az 
egyházat. Hogyan tanítják az egyházat? Ahogyan ők gondolkodnak, vagy 
ahogyan mi gondolkodunk? Úgy tanítanak minket, ahogyan ők gondol-
kodnak. De hát a tanulmány elején említettem, hogy a konferencia elnöke 
azt mondta, hogy ők a „sztratoszférában” vannak, és amit ott csinálnak, 
nem befolyásolja az egyszerű tagokat. Ha az a feladatuk, hogy vezessenek és 
tanítsanak minket, és ők ezt a fejük szerint teszik, az egyháznak tudnia kell, 
hogy mi történik a „sztratoszférában”? Igen! 

Csináljunk egy esettanulmányt! Itt van három könyv, amit Románi-
ában adtak ki, - ez azt jelenti, hogy az egyház azt akarja, hogy azt értsük, 
amit ők írtak ezekben a könyvekben. Az első két könyv George Knight és 
Roy Adams könyve, az „Élet és egészség” könyvkiadó adta ki. Szallós testvér 
nem adventista kiadónál publikálta könyvét, ebben az évben egy új kiadás 
jelenik meg, alig várom, hogy lássam, módosított-e valamit benne.

Az esettanulmány a következő. Előbb bemutatom a tézist, majd 
olvasni fogjuk. Mind a három könyvben - „Az identitáskeresésben”, „Jézus 
Krisztus természete” és „Isten, a Szentírás és az Egyház”, amely a Cernica 
adventista teológiai főiskola tankönyve - ugyanazt a tézist fogjátok találni. 
Tanulmányunk alatt Knight-Adams-Szallós tézisnek nevezzük. A tézis 
a következő: M.L. Andreasen teológust befolyásolta Jones és Waggoner 
Minneapolis utáni teológiája, amikor hitehagyóvá váltak. 

Napjainkban az utolsó generációs teológia az a tanítás, miszerint tel-
jesen legyőzhetjük a bűnt, és Isten addig vár, amíg népe tökéletességre jut, 
Andreasen vette át Jones-tól és Waggonertől, és hozta be az egyházba. Ez a 
tanítás feszültséget és széthúzást generált az egyházban, és ezért disszidens 
csoportok jöttek létre. Következésképpen az egyházban létező feszültségek 
miatt egyesek disszidensek lettek, és elhagyják az egyházat, mások szintén 
disszidensek lettek, de még az egyházban vannak, a többiek pedig a hi-
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vatalosok. Állítják, hogy M.L. Andreasen befolyásolva Jones-tól és Wag-
gonertől, eretnekségre tanította az egyházat. Aki napjainkban elfogadja, 
amit Andreasen mondott, szerintük az az adventizmus problémás embere. 
Feladatunk eldönteni, hogy amit Andreasen mondott, az hibás vagy helyes. 
Elmagyaráztam a tézist, nem szeretném, ha azért hinnétek egy tanításnak, 
mert én mondtam, ezért olvassuk el, mit állítanak ezek az emberek. M.L. 
Andreasen a hibás az utolsó generációs teológia létezéséért. George Knight 
„Az identitáskeresésben” című könyvéből olvasunk.

„Nem tudjuk eléggé hangsúlyozni M.L. Andreasen befolyását a 20. szá-
zadi adventista teológiára. Teológiai gondolatai annyira fontos szerepet töltenek 
be a modern adventista felfogásban, hogy minden hívő valamiféle módon 
viszonyul hozzá. A tagok és az egyházon belüli csoportok egyetértenek ezzel 
a teológiával vagy ellene reagálnak. A semlegesség nem opció azoknak, akik 
megértik a tanítást. Andreasen adminisztrátorként szolgált egy kollégiumban 
és a Konferencián, 15 könyvet írt, kollégiumi és szemináriumi tanár volt. Az 
adventizmus legbefolyásosabb teológusa volt az 1930-as és az 1940-es években. 
Érdeklődési köre volt a szentély és Krisztus vizsgálati ítélete. Legfontosabb 
hozzájárulása az adventista tanításhoz az utolsó generációról szóló koncepció, 
amelyet 1937-ben vitt teljességre, amikor a «Senctuary Service» könyvének 
első kiadása jelent meg. Ebben a fejezetben tanulmányozni fogjuk az 1930-
as és az 1940-es évek teológiáját.”

Tehát George Knight kijelenti, hogy Andreasen hozzájárulása az 
adventista tanításhoz az utolsó generációs teológia volt. Mit mondott erről 
Roy Adams a könyvében?

 „Ebben a fejezetben szeretném bemutatni, hogy a megszentelődés, a 
tökéletesedés és Krisztus természetének összekapcsolása, amely domináns lett 
bizonyos csoportokban a napjaink adventizmusában, nem más, mint M.L. 
Andreasen teológiájának közvetlen öröksége.”

Mit mond erről Szallós professzor a könyvében?
 „Az adventista perfekcionizmus eredete Andreasen által kidolgozott 

megváltás tanában található. Jobban mondva, az eredete abban az engesztelési 
tanításban található, amelyet Andreasen indított tanulmányozásai és személyes 
aggodalmai nyomán, Jézus Krisztus második eljövetele miatti, úgynevezett 
«késedelem» kapcsán.”

Knight-Adams-Szallós tézise az, hogy Andreasen hibás azért, hogy az 
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adventisták hisznek a bűn feletti győzelemben. Ugyanezt a dolgot mondja 
a Generál Konferencia Bibliakutató Intézetének volt igazgatója, Angel 
Manuel Rodriguez, az „Adventist Review” újság egyik cikkében.

 „M.L. Andreasen fejlesztette és népszerűsítette az utolsó generációról szóló 
teológiát az adventista egyházban [...] Andreasen A.T. Jones, és E.J. Waggoner 
gondolataira épített. Ez a teológia egy erős törvényeskedő elemet hozott az egy-
ház bizonyos szektoraiba azzal a követeléssel, hogy a kozmikus konfliktusban 
Sátán által rágalmazott Isten jelleme igazolva lesz az utolsó generációs hívők 
engedelmes, szent és tökéletes élete által.” 

Azt mondtam, hogy ez a tézis, amivel vádolják Andreasent, aki Jones-
tól és Waggonertől inspirálódott. Lássuk, tényleg ezt mondták? George 
Knight:

 „Az 1930-as és 40-es években M.L. Andreasen továbbfejlesztette Jones, 
Waggoner és Prescott teológiáját a maga különleges krisztológiájával, amelyben 
megemlíti a bűnre való hajlamot.”

„Az ötödik gondolat, amely Andreasen utolsó generációs teológiájának 
alapját képezte, ugyanabba a gondolatmederbe tartozik, mint amely Jones-t 
és Waggonert arra a következtetésre vezette, hogy az utolsó időben egy végső 
bizonyítás következik az egész univerzum számára - egy nép, amelynek élete 
kijelenti: «Itt vannak a szentek, akik megőrzik Isten parancsolatait és Jézus 
hitét» Így hát, M.L. Andreasen teológiája összekötő kapoccsá vált az 1888. 
utáni Jones, Waggoner és Prescott teológiája és az adventista csoportosulások 
teológiája között, amelyek a 60-as és 70-es években jelentek meg válaszul a 
«Questions on Doctrine» című könyvre.” 

Tulajdonképpen Knight azt mondta: „Amikor megjelent a «Questions 
on Doctrine» című könyv, az adventizmus kettészakadt, egyesek elfogadták 
a könyv tanítását, míg mások nem fogadták el, és ellene lázadtak.” 

Azok, akik nem fogadták el a könyvet, elfogadták Andreasen, Jones 
és Waggoner 1888 utáni teológiáját. Mert Knight szerint 1888-ban Luther 
teológiáját hirdették, és jól hirdették. Mit mond Roy Adams?

 „Úgy, mint láttuk már, napjainkban a Hetednapi Adventista 
Egyházban létező perfekcionizmus agitációjának kezdete A.T. Jones és E.J. 
Waggoner 1888 utáni tanításában található. Ebben a fejezetben szeretném 
bemutatni, hogy a megszentelődés, a tökéletesedés és Krisztus természetének ösz-
szekapcsolása, amely domináns lett bizonyos csoportokban a napjaink adventiz-
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musában, nem más, mint M.L. Andreasen teológiájának közvetlen öröksége.”
 „[...] Ők [Wieland és Short] kijelentik, hogy Jones és Waggoner új ta-

nítása a hit általi megigazulásról különbözik, és sokkal impozánsabb, mint a 
reformátorok és az evangelikál kereszténység üzenete. E.J. Waggoner és Ellen 
White következetesen visszautasították ezt a gondolatot.”

Tehát George Knight-tól olvastuk, hogy Ellen White és E.J. Waggoner 
azt mondták, ők Minneapolisnál nem tettek egyebet, csak Luther és Kálvin 
üzenetét mutatták be.

 „Az adventista teológia fejlődésében az elkülönülési tendencia az 1888-
as években nyílt konfliktusba került az adventizmus azon teológiai oldalával, 
amely közös hittanokat ápolt más keresztény felekezetekkel. A Minneapolisi Ge-
nerál Konferencia kiemelt ilyen hittanokat, mint [...] a hit általi megigazulás 
fontossága Jézus Krisztus megmentő érdemein keresztül.”

Értjük az esettanulmány állítását? Tehát, ez a három ember azt mondja, 
hogy mi tévedünk, amiért hisszük, hogy a bűnt teljesen le lehet győzni, 
Jézus Krisztus munkálkodik a mennyei szentélyben a tökéletesedésünkért, 
és nem tudja befejezni szolgálatát addig, amíg nincs egy tökéletes egyháza. 
Szerintük ezeket a tévedéseket Andreasentől vettük át, Andreasen pedig 
Jones-tól és Waggonertől vette, miután ők hitehagyókká váltak. El tudjátok 
képzelni, hogy az ilyen kijelentések után az emberek megijednek? Olyan, 
mint amikor egy madárijesztőt alkalmaznál, hogy az emberek féljenek 
ezekkel a témákkal foglalkozni. Sajnálatos, hogy kevés ember az, aki me-
részel foglalkozni ezekkel a tabutémákkal, az 1888-as és az 1957-es évek 
eseményeivel. Egyesek megteszik, és tanulmányozásuk után világosságot 
fedeznek fel. Lássuk, mi mit fedezünk fel! Andreasen valóban probléma?

Az utolsó generáció teológiája a bűn feletti győzelem, a tény, hogy 
Isten vár egy tökéletes népet, valóban Andreasen által kitalált teológia Jones 
és Waggoner mintája szerint, vagy ez a tiszta adventizmus? Erre keressük a 
választ. Mit gondolt Andreasen a legfontosabb témákról? Személyes tanítá-
sát terjesztette, vagy ugyanazt tanította, amit az adventista hivatalos lapok 
publikáltak kezdetektől fogva egészen addig, amíg „takarításkor” kidobtak 
dolgokat?

Látjuk, hogy mi a feladatunk? Amit Andreasen tanított, az megtalál-
ható volt az adventista publikációkban, vagy személyes tanítása volt, amit 
átvett Jones-tól és Waggonertől? Lássuk tehát!
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 „Andreasen teológiája dominálta az adventizmust a 40-es évektől kezdve 
egészen az 50-es évek végéig [...]”

Itt megállunk egy kicsit. Milyen évszámokat említett korábban? 30-
as, 40-es évek. Tehát korábban 30-as és 40-es éveket említett, most picivel 
őszintébb, és az 50-es évek közepét mondja. Mit jelent ez? 1955. Mikor 
adták ki a „Questions on Doctrine” című könyvet? 1957-ben. Andreasen 
teológiája uralta az adventizmust a 30-as évektől kezdve - az első idézet 
szerint - egészen az 50-es évek végéig, amikor megjelent a „Questions on 
Doctrine” című könyv. 25 éven keresztül Andreasen teológiája jelen volt az 
adventizmusban. A „Questions on Doctrine” című könyv megjelenése után 
Andreasen teológiája háttérbe szorult. Lássuk, mi történt!

 „[...] de mint látni fogjuk a következő fejezetben, az 50-es évek közepétől 
ismételt ellenállással konfrontálódott. Az ellentétek nagy szakadást eredményez-
tek a szolid gondolkodású felekezet tagjai és vezetői között.”

Miért? Nézzük az idézett szöveget: „[...] de mint látni fogjuk a követ-
kező fejezetben, az 50-es évek közepétől ismételt ellenállással konfrontálódott.”

Tehát, valakik ellenálltak a teológiájának. Igaz? Az idézet szerint 
igaz. A következő kérdésre keressük a választ. Andreasen teológiája a tiszta 
adventizmus vagy nem? Miért? Ha tanulmányozásunk során kiderül, hogy 
Andreasen teológiája nem a tiszta adventizmus, akkor elutasítása helyén-
való? Igen! De ha Andreasen teológiája az igaz és tiszta adventizmus, és 
valaki nem ért vele egyet, akkor mit csinál az, aki ellenáll? Harcol az egyház 
ellen! Igaz? Mert akkor ez az igazság, amit Isten adott az egyháznak. Tehát 
harcol az egyház ellen, szakadást generál az egyházban, és ezért disszidens 
csoportok jönnek létre. Tehát nagyon fontos. 

Ha Andreasen teológiája hibás, mindazok, akik hisznek benne, 
disszidensek. Ha Andreasen teológiája helyes, mindazok, akik harcolnak 
ellene, azok a disszidensek. Akkor megértettük a tézist. Most álljunk neki 
tanulmányozni! Három tétel érdekel. Andreasen könyvében mindet tudjá-
tok tanulmányozni, de most ez a három tétel érdekel, mert ha ezen a három 
ponton Andreasen jól szerepel, megoldódik a probléma.

1.) Krisztus emberi természete és a bűn természete.
2) A szentély.  
3) A keresztnél befejezett engesztelés.
Kezdjük Krisztus emberi természetével!
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 „[...] Andreasen utolsó generációról szóló teológiája arra az alapra tá-
maszkodik, hogy Krisztus olyan volt, mint bármely ember, beleértve a bűnre 
való hajlamot is. Ha eltávolítod ezt a tanítást, Andreasen teológiája meggyen-
gül, és nem támogatható többé.” (George Knight)

Tehát Andreasen azt mondta, hogy Krisztus földre jövetelekor hús-vér 
ember lett, magára vette a bűnös természetünket ugyanúgy, mint minden 
gyermek, aki ezen a földön születik. Lássuk, mit mondott Andreasen!

 „A «megtestesülés» kifejezés két latin szóból származik: «in carnis» mely-
nek jelentése «a húsban» [...] Krisztus természetének kérdése, amikor testben 
volt, a kereszténység egyik tartóoszlopa. Ettől a tanítástól függ az ember üdvös-
sége. [...] Krisztus csak olyan mértékben tudja mutatni az embereknek, hogyan 
győzzenek a gyengeségek és a szenvedélyek felett, amilyen mértékben azonosul 
az emberiséggel, akit megmenteni jött. Ha azok az emberek, akik között élt, azt 
értették volna, hogy Krisztus mentes a szenvedélyektől, amelyekkel nekik szembe 
kell nézniük, befolyása azonnal megsemmisül, és Őt csalónak nézték volna.”

Most nem kell egyetértenetek vele, mert talán különböző véleménye-
tek van, és azt gondoljátok, hogy Krisztusnak más természete volt, mint a 
mienk, és nem volt földi, természetes hajlama. Nem számít, mit gondoltok, 
hanem ami ebből következik. Szeretném bebizonyítani. De mielőtt érvel-
nék, lássuk még egyszer, hol tartunk. Van egy esettanulmányunk. Három 
tiszteletben álló személy, a Hetednapi Adventista Egyházból két tanár, az 
egyik a „Review and Herald” szerkesztője. Mindhárman tanárok, lelkészek, 
felső végzettségük van, közülük az egyik emeritus. 

Van egy állításuk, miszerint azok, akik hisznek a bűn feletti győzelem-
ben, befolyásolva vannak Andreasen teológiájától, aki Jones és Waggoner 
1888 utáni teológiájára épített. Szerintük ez hitehagyáshoz, eretnekséghez 
vezet, és széthúzást generál az egyházban. Akkor vizsgáljuk meg a három 
tételt!

1.) Milyen természete volt Jézus Krisztusnak? Lássuk, Andreasen olyat 
tanított, amit az egyház nem, és személyes teológiája volt, vagy Andreasen 
ugyanazt tanította, amit az egyház is tanított. George Knight-tól idézek 
bizonyításul.

 „Ennél a pontnál fontos megemlíteni, hogy az 1930-as és az 1940-es 
években Andreasennek nem kellett alátámasztania Krisztus bűnre való hajla-
máról szóló tanítását, mert ezt az adventisták széles körben elfogadták.”
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Tehát Knight először kijelenteti, hogy Andreasen személyes teológiát 
fejlesztett, amely Jones és Waggoner hitehagyására támaszkodott, amelynek 
középpontjában Jézus Krisztus természete áll, majd az ellenkezőjét állítja, 
hogy amiről Andreasen prédikált, az adventisták között széles körben volt 
elterjedve. Tehát Andreasen az adventista egyház teológiáját hirdette, nem 
pedig a sajátját.

 „Az adventista kiadványok «megtisztításának» második fontos 
lépéseként - azzal a céllal, hogy elfogadhatóbbnak tűnjön a felekezet - 
megszabadultak Jézus Krisztus emberi természetétől [...]”

Azaz, rendet raktak a hivatalos adventista könyvek között, melyek azt 
írták, hogy Jézus bűnös emberi természetet vett fel. 

„[...] Egyik példa erre a «Bible riding for home circle» (Bibliai olvasmá-
nyok a családi körhöz). 1915 és 1949 között e könyv mindegyik kiadásának 
volt két világos kijelentése Krisztus bűnre hajlamos természetéről, amelyeket 
a keresztények általában visszataszítónak találtak. Ez a nagyon elterjedt ad-
ventista könyv nemcsak azt jelentette ki, hogy Krisztus bűnös testet vett fel, 
hanem azt is, hogy elesett bűnös természete volt, és bűnre hajlamos természettel 
született.”  

Tehát ezt nem Andreasen hitte, hanem az egyház, és ezt írták a hivata-
los könyvekben. Viszont egyesek takarítottak.

 „1949-ben a Review and Herald Publishing Association megkérte 
D.E. Rebok-ot, a felekezet szemináriumi igazgatóját, hogy revideálja a Bible 
Redings-t. Az új kiadásból kitörölték a bűnös természet és a bűnre hajlamos 
kifejezéseket [...]”

Igazságot távolítottak el. „Rendet raktak.” És miért? Mert meg akartak 
szabadulni attól, ami adventizmus az adventizmusban. Közös pontokat 
akartak a kálvinizmussal. Gondolkodjunk! Erről a könyvről van szó. „Bib-
liai olvasmányok a családi körhöz”. 

„Emberi testben Ő részese volt az elesett bűnös természetünknek.” 
Ezt tanította az egyház 1915-ben, amikor még Andreasen fiatal volt, 

és semmiféleképpen sem volt egy befolyásos ember az egyházban. 15 évvel 
korábban befolyásos ember lett volna az egyházban. Mit gondoltok, hon-
nan tanulta Andreasen, hogy Krisztusnak elesett bűnös természete volt? A 
pioníroktól, mert ez volt a pionírok hite. Tudnotok kell, hogy az adventisták 
számára nem volt könnyű átmenni a kálvinista teszten Walter Martin-nal és 
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Barnhouse-szal. George Knight elismerte ezt. Így írt:
 „Az adventisták legnehezebb dolga a kálvinistákkal folytatott párbeszé-

dek során Krisztus emberi természete volt. [...] Ez egy igazi probléma volt a 
tárgyaláson résztvevő adventisták számára, mert Froom az adventista vezetők 
között végzett friss közvélemény kutatásból megértette, hogy «majdnem min-
denki»  úgy hitte, hogy Krisztus a bűnös természetünket vette fel [...]”

Tehát Froom, mielőtt valamit is válaszolt volna, egy közvélemény-ku-
tatást végzett az adventista vezetők között, és látta, hogy nehéz megoldani a 
problémát. De mégis megoldotta, testvérek, megoldotta!

 „[...] Ezenkívül a «Drama of the Ages» 1950-es kiadása, amelyet W.H. 
Branson, a Generál Konferencia volt elnöke írt, világosan kijelentette, hogy 
Krisztus «bűnös testet öltött», és el kellett fogadnia «a bűnös emberi természe-
tet».” 

Tehát az adventisták számára nagyon nehéz volt, hogy módosításokat 
vigyenek véghez, mert az adventista könyvek és kiadványok így tanítottak. 
De szégyen nélkül megtették. Ennek ellenére azt mondják, hogy szemtelen 
vagy, amikor az igazság mellé akarsz állni. Amikor emberek fellépnek, és a 
tiszta adventista könyvek között takarítanak, szégyenkeznünk kellene azt 
mondani, hogy nem ez az igazság? Lássuk, mit értettek a kálvinisták? Do-
nald Gray Barnhouse, aki részt vett a tárgyalásokon, írt egy cikket. Idézek 
belőle.

 „Miközben Martin úr a válaszaikat olvasta, ahhoz a kijelentésükhöz ért, 
miszerint az adventisták elutasítják azt a gondolatot, hogy a szombatünneplés 
üdvösség kérdése lenne, és tagadnak minden olyan tanítást, hogy a hét első nap-
jának megtartása a fenevad, azaz a fenevad bélyegének elfogadását jelentené. 
Martin azt mondta, hogy a szomszéd épületben lévő könyvesboltban van egy 
bizonyos adventista könyv adventista lelkipásztor írótól, aki pont ellentétesen 
írt, mint amit most válaszaikban állítanak [...]” 

Walter Martin elolvasta az adventista publikációkat. Amikor a Generál 
Konferencia képviselői válaszoltak a kérdésekre, Walter Martin azt mondta: 

„A válaszaitok másmilyenek, mint amit olvastam az adventista lelkipász-
tor szerző könyvében.” Figyeljük meg, mi következik!

„[...] Az adventista vezetők elküldtek valakit a könyvért, és felfedezték, 
hogy Martin úrnak tényleg igaza van. - Mintha nem tudták volna! - Rögtön 
a Generál Konferencia adminisztrátorai tudomására hozták és kérték, hogy 
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orvosolják a helyzetet, azonnal korrigálják az ilyen kiadásokat. Ugyanilyen 
eljárás történt Jézus Krisztus emberi természetével kapcsolatban [...]” 

Az adventista vezetők biztosították Walter Martin urat, hogy kijavít-
ják. Figyeljétek meg, mi maradt Barnhouse fejében:

 „[...] amiről az adventista felekezet többsége mindig is úgy tartotta, hogy 
bűn nélküli, szent és tökéletes.”

Froom előzőleg egy közvélemény-kutatást végzett az adventista lelki-
pásztorok között, amiben mindegyik kijelentette, hogy Krisztusnak bűnre 
hajlamos természete volt. Amikor a kálvinisták kérdezték, kijelentette, 
hogy majdnem mindenki meg van győződve arról, hogy Jézusnak nem volt 
bűnre hajlamos természete. Mit csináltak? Mondjuk úgy, hogy nem voltak 
őszinték, ne használjuk a hazug szót. Udvariasabb kifejezés. A „nem őszinte” 
kifejezést Knight használja könyvében!

 „Nem tudva kikerülni a problémát úgy tűnik, hogy Froom és kollégái 
nem voltak őszinték azzal kapcsolatban, hogy mit hitt az adventisták többsége 
az 1890-es évek közepén. Barnhouse szerint az adventista vezetők azt mondták 
neki és Martinnak, hogy «a felekezet többsége» mindig is úgy tartotta, hogy 
Krisztus természete «bűn nélküli, szent, és tökéletes».” 

George Knight beismeri, hogy a Generál Konferenciát képviselő test-
vérei nem voltak őszinték. Ha a Generál Konferencia küldötte nem őszinte, 
akkor ki nem őszinte? Hogy megértsétek, mit akarok mondani [...].

Valamikor 2012-ben lefordítottam román nyelvre Herbert Douglass 
könyvét, „Az útkereszteződésben”. A Bánság Konferencia szombatiskolai 
osztálya keretén belül adtam ki, mert ott dolgoztam, és az igazgató tudta, 
mivel foglalkozom, de nem szólt semmit. Amikor kiadtam a könyvet, a 
romániai lelkipásztorok ingyen megkapták, és minden Konferenciára el-
küldtem a pásztoroknak. Egy parázsvita kezdődött. A Bánság Konferencia 
igazgatóját felhívták és megkérték, hogy orvosolja a problémát. Magához 
hívott, beszélgettünk, és azzal érveltem, hogy nem a Bánság Konferencia 
adta ki a könyvet. A könyvre az van írva: „Szombatiskola, személyes munka 
Bánság Konferencia”. Azt válaszolta: „Paul, te nem érted, ha te adtad ki vagy 
a szombatiskola, azt jelenti, hogy a Bánság Konferencia adta ki?” Akkor nem 
értettem, de most igazat adok neki.

Ha én adtam ki, mint Bánság Konferencia alkalmazottja, azt jelenti, 
hogy a Bánság Konferencia adta ki. Egyetértek. De hogyha ez a három 
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ember hazudott az evangelikál világnak, akkor a Bánság Konferencia elnö-
kének elve szerint ez azt jelenti, hogy a Generál Konferencia hazudott az 
evangelikál világnak. Értjük? Az adventisták hazudtak a testvéreknek. Az 
adventisták hazudtak az evangelikáloknak. Ez megengedhetetlen! Nekünk 
kell helyrehoznunk! Nekünk! Amit még helyre lehet hozni. Olvassuk 
tovább: „Froom és kollégái nemcsak hamisan állították, hogy az adventisták 
többsége hisz abban, hogy Krisztus természete nem olyan volt, mint a bűnösöké, 
hanem tovább mentek, és azokat, akik az Andreasen által képviselt teológiában 
hittek, a felekezet «fanatikus oldalának» nevezték. Még tovább mentek, mert a 
«Questions on Doctrine» (aminek nagy részét Froom adta ki), nem volt őszinte 
a téma bemutatásával. Például a könyvben Ellen White idézetei nem mindig 
az ő tollából származtak.”

Testvérek, nem én írtam ezt. Az egyedüli bűnöm, hogy megmutattam 
nektek, amit mások mondtak. Itt George Knight nem hazudik, nem torzít, 
ezt csinálták a vezetők. Idézek mástól:

 „Az adventista vezetők arra számítottak, hogy az ökumenikus 
mozgalom a nonkonformisták elnyomásával és üldözésével fog befejeződni 
[...] türelmetlenül ki akarták kerülni, hogy elítéljék őket a teológiai 
állásfoglalásukért. [...] Legnagyobb aggodalmuk volt Krisztus természete, Jézus 
szentélyszolgálata a bűnös személyes üdvösségéért. Az ötvenes évek közepén az 
adventisták erőfeszítései, hogy kijavítsák a hamis kijelentéseket és eltéréseket, 
egy 700 oldalas könyv kiadásával tetőzött, «A hetednapi adventisták vála-
szolnak a kérdésekre a tanításról» című könyvvel. Az első komoly incidens 
egy szerkesztőségi kommentár miatt bukott ki, amit a jól ismert bibliai 
tudós, Dr. E. Schuyler English írt az «Our Hope» című újságban. English 
kijelentette, hogy a hetednapi adventisták diszkreditálják Krisztus személyét 
és munkáját. A barátságos levelezés Froom és a Generál Konferencia között 
kiderítette, hogy English a nagyon elterjedt könyv - «Bibliai olvasmányok a 
családi körhöz» - egyik mondata miatt írta a kommentárt. A könyv kijelentette, 
hogy testet öltésekor Krisztus «részese volt a mi elesett bűnös természetünknek.» 
A Bible Readings mondata nemcsak Dr. Englisht zavarta meg, hanem éveken 
keresztül sok adventista teológust. ... 1949-ben egy revideálás közben a mondat, 
amely ellen Dr. English szót emelt, ki lett törölve, mert «tévesen fejezte ki az 
adventisták többségének nézőpontját.» Dr. Froom biztosította Englisht, hogy a 
hetednapi adventisták egyetértenek vele, Jézus Krisztus «nem vette fel az ember 



91

6. A gigantikusok harca

elesett bűnös természetét».” Tudjátok, mit tettek? Eltávolítottak egy monda-
tot, mert nem fért bele a kálvinista teológiába. Eltávolítottak egy igazságot, 
mert nem fért bele a kálvinista koncepcióba. Ajánlom Ralph Larson „A 
szó testté lett - 100 év Hetednapi Adventista Krisztológia 1852-1952” című 
könyvet. Több mint 1200 idézetet találtok benne, négyszázat Ellen White 
írt, nyolcszázat adventista teológusok írtak, akik világosan kijelentik, Jézus 
Krisztus felvette a mi bűnös természetünket. Nem az 1890-es évektől, 
ahogy George Knight állítja, hanem 1852 óta léteznek ilyen kijelentések. 
Kérdés: Jézus Krisztus természete témájában M.L. Andreasen tanítása 
különbözött az egyház tanításától, vagy ugyanazt tanította, mint amit az 
egyház is tanított? Nem a saját tanítása volt, hanem ugyanazt tanította, 
mint az egyház. Most vizsgáljuk meg a szentély szempontjából! Andreasen 
a „Szentély szolgálata” című könyvéből való a következő idézet.

 „Minden csepp vér, amit a reggeli és esti szolgálatnál hintettek a teljes 
égő áldozati oltárra, egy jelentés volt az elkövetett bűnökről. Amikor a bűnösök 
elhozták saját állatáldozataikat, hogy bűnbocsánatot kapjanak a vér meghin-
tése által, a megbocsátott bűnök fel lettek jegyezve az oltár szarvaira és a szent 
helyre. Az engesztelés napján azok bűnei lettek eltávolítva, akik bűnbocsánatot 
kaptak. A többiek «elvesztek». Ilyen módon a szentély megtisztult az év közben 
összegyűlt, feljegyzett bűnök jelentéseitől. A szentély megtisztítása maga után 
vonta a nép megtisztítását, a nép bűnei meg lettek bocsátva. A bűnök el lettek 
távolítva, már nem tettek bizonyságot a nép ellen. Az engesztelés megtörtént, 
és a nép nem volt többé kárhozat alatt. Szabadok voltak, tiszták, és boldogok. 
Még a róluk szóló jelentés sem létezett már. Az utolsó generációban Isten utoljára 
bizonyítja, hogy az emberek meg tudják tartani az Ő törvényét, és bűn nélkül 
tudnak élni. Az Isten mindent megtesz, hogy a bizonyítás teljes legyen. [...] 
A szentekből álló utolsó generáció által Isten vindikálva lesz. Általuk legyőzi 
Sátánt, és megnyeri a küzdelmet. [...] A mennyei szentély megtisztítása össze 
van kötve az Isten földi népének megtisztításával. Mennyire fontos tehát, hogy 
Isten népe szent és feddhetetlen legyen! Minden bennük lévő bűnt ki kell égetni, 
hogy meg tudjanak állni a Szent Isten előtt, és éljenek egy emésztő tűz mellett.”

Ezek M.L. Andreasen szavai. A kérdés az, hogy Andreasen találta ki 
Jones és Waggoner mintájára, vagy ez a tiszta adventizmus? Válaszoljon 
George Knight a kérdésre!

 „A teológiája szerint, - melynek gyökere már O.R.L Crosier és Joseph 
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Bates, az 1840-es évekre nyúlik vissza - Isten földi népének meg kell tisztítani 
lelkének templomát, miközben Krisztus megtisztítja a mennyei szentélyt.” 

Mondjátok, ez az adventizmus? Ugyanaz, amit már tanulmányoztunk, 
amit tanított M.L. Andreasen, ugyanaz, mint amit O.R.L. Crosier és Joseph 
Bates tanított? Kérdés, hogy amikor Andreasen teológiáját támadják, kit 
támadnak tulajdonképpen? Isten egyházát. Milyen céllal támadják? Milyen 
céllal teszik ezt? Isten azt kéri tőlem, hogy nézzek fel rájuk, mint akik felet-
tem állnak, és tegyek meg mindent értük. A kérdésem az, hogy miért teszed 
ezt Isten egyházával? Nekem továbbra is úgy kell tekintenem rád, ahogy 
Isten elvárja tőlem, és nem muszájból, hanem a bennem élő Krisztus erre 
kötelez. Tedd fel magadnak a kérdést! Te mit teszel, amikor harcolsz Isten 
egyháza ellen, amikor kijelented, hogy O.R.L Crosier és Joseph Bates hibás 
dolgokat tanítottak?

A harmadik és egyben az utolsó pont: Az engesztelés véget ért a keresz-
tnél. M.L. Andreasen azt mondta:

 „Az elődeink nem taníthatták, hogy az engesztelés véget ért és befejeződött 
a keresztnél, és teljesen elégséges, és ugyanakkor higgyenek abban is, hogy egy 
másik végső engesztelés történt 1844-ben. Ez abszurdum lenne és értelmetlen.”

Andreasen azt mondta, hogy az engesztelés nem ért véget, és nem 
fejeződött be a keresztnél. George Knight számára ez egy probléma. A 
„Questions on Doctrine” tanítja, hogy az engesztelés véget ért és befejeződött 
a keresztnél, és most Jézus Krisztus alkalmazza az engesztelésnél szerzett 
érdemeket a mennyei szentélyben. Lássuk, mit mond George Knight!

 „Egy létfontosságú kiegészítő koncepció ahhoz, hogy megértsük Andrea-
sent nem más, mint az ő erős hite, miszerint Krisztus engesztelése befejezetlen 
maradt a keresztnél. Ez a gondolat visszavezet Crosier első exponálásához a 
mennyei szentélyről, és az adventista megértéshez, hogy a jelképes engesztelési 
nap 1844 októberében kezdődött.”

Mondjátok, az engeszteléssel kapcsolatban Andreasennek volt saját 
elképzelése, amely Jones és Waggoner hitehagyására támaszkodott, vagy 
ugyanezt tanította az adventizmus? Ugyanezt tanította az adventizmus. Ak-
kor értjük, mit csináltunk? Hat pontból hármat elemeztünk. Emlékeztek a 
hat körre? 

A szentély, a vizsgálati ítélet, a nagy küzdelem témája, Krisztus 
természete, a bűn természete, a hit általi megigazulás. Mi csak hármat 
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tanulmányoztunk. A szentélyt, Jézus Krisztus természetét és az engesztelést, 
amely hozzátartozik a vizsgálati ítélethez. Ezen a három ponton láttuk, 
hogy Andreasen egyetértett a pionírokkal, és teljesen különbözik a Knight-
Adams-Szallós kijelentéseitől. Teljesen ellentétes.

Walter Martin és Kenneth Samples kollégák voltak a „Christian 
Research Journal” című újságnál. Kenneth Samples dolgozott ennél az 
újságnál, amelyet Walter Martin indított. Azt látták, hogy a témák között 
- amelyeket a kálvinisták egy bizonyos módon értettek meg az adventista 
könyvekből és újságokból, és amelyeket most a Generál Konferencia vezetői 
másféleképpen mutattak be - szerepelt a hit általi megigazulás, Jézus Krisz-
tus emberi természete és a keresztnél befejezetlen engesztelés. Ezt állítják a 
nem adventisták. Ezeket az alaptémákat módosították. Lássuk, hogy ezek 
a témák helyesek! 

 „Walter Martin négy pont miatt aggódott, amelyekben az adventisták 
széles körben hittek: 1.) Krisztus engesztelése nem fejeződött be a keresztnél. 2.) 
Az üdvösség a kegyelem eredménye + a törvény cselekedetei. [...] 4.) Krisztus 
testet öltésekor részese lett a bűnös emberi természetnek.”

Kedves testvérek, ezzel a felfogással jöttek a kálvinisták tárgyalni az 
adventistákkal, amikor megtudakolták, hogy miben hiszünk. Az adventis-
ták hazudtak nekik - bocsánat - az adventisták nem voltak őszinték velük, 
George Knight szavai szerint hamisan mutatták be az egyház tanítását, és 
ezek az emberek visszatértek egyházukba, és azt mondták, hogy az adventis-
ták nem szektások, heterodoxok, majdnem olyanok, mint mi. Az adventis-
ták örültek, azt mondták: „Megnyertük őket az Úr számára, mostantól fogva 
megtelnek gyülekezeteink kálvinistákkal.” És sajnos ez történt.

Végkövetkeztessünk! Tudnunk kell, hogy Andreasennek adventista 
tanítása volt, vagy problematikus ember volt. Sokat kellene tanulmányoz-
nunk. Paul Evans disszertációs dolgozatát fogom használni 2010-ből, mely-
nek címe: „M.L. Andreasen utolsó generációról szóló teológiájának történelmi 
és kontextusbeli elemzése”.

Paul Evans tanulmányozta Andreasen teológiáját, összehasonlítva az-
zal, amit mondtak a pionírok. A disszertációnak hat része van: 1. Bevezető, 
6. Következtetés és a 2,3,4,5, a tulajdonképpeni elemzés. Az első elemzés 
az adventizmus megjelenésével foglalkozik egészen Minneapolisig, 1846-
1888. A második elemzés 1888-tól Ellen White haláláig, és a harmadik 
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Ellen White halálától, amíg Andreasen publikálja a „Szentély szolgálata” 
című könyvét. Szeretném, ha látnátok a kutatónak nagyon jól dokumentált 
következtetéseit.

 „A kutatás célja. A kutatás célja megvizsgálni a maga kontextusában 
M.L. Andreasen utolsó generációról szóló teológiáját, teológiai előzményeket 
keresve az adventizmusban [...]” 

Keressük az adventizmusban, hogy létezik-e Andreasen tanítása.  
„[...] Egyik fontos célkitűzés: tisztázni a létező kapcsolatot Andreasen 

tanítása, Ellen White írása és más adventista írások között, amiket 1937 előtt 
írtak, azaz Andreasen a «Szentély szolgálata» című könyvének publikálása 
előtt.” 

A tanulmányozás célja, hasonlót találni az adventizmusban.
 „Kutatási érvelése. Ez a tanulmány nagyon fontos, mert úgy tartják, 

hogy Andreasen utolsó generációról szóló teológiája tekintélyes hatással volt az 
adventista teológia megformálásában.” 

 Tehát, ezért ez a kutatás.
 „Cél/határvonalak. A tanulmány egy időszakot vizsgál meg, 1844. ok-

tóber 22, a nagy csalódástól, egészen 1937-ig, keresve Andreasen teológiájának 
lehetséges előzményeit.” 

Miután a szerző részletesen áttanulmányozta az 1846-tól 1888-ig 
terjedő időszakot, ezt a következtetést vonta le:

 „Összefoglaló és következtetések. Jelentős mennyiségű anyagot 
vizsgáltam meg Andreasen véleményével kapcsolatban. O.R.L Crosier 
tanítása, hogy az engesztelés nem ért véget a keresztnél, létfontosságú 
befolyással bírt a szombatos adventizmusra. [...] Joseph Bates kezdettől fogva 
tanította a törvény iránti teljes engedelmességet, mint egy szükséges minőséget 
azok számára, akik készülnek az elpecsételésre az elragadtatás reményében. Ellen 
White írásai bőséges anyagot biztosítottak a tanulmányozáshoz. A 144.000-re 
szentelt figyelme megadja az alaphangot, hogy folyamatosan hangsúlyozza a 
hit minőségét és azok tökéletes jellemét, akik készülnek az elragadtatásra. [...] 
Világos, hogy Ellen White szívesen tekintett az utolsó időben létező népre, amely 
a próbaidő lezárulása előtt győzedelmeskedik a jellem minden gyengeségén. Az 
1870-es évektől kezdve Ellen White el kezdte használni a szent törvény igazo-
lása nyelvezetét a nagy küzdelem témájával kapcsolatban. Más adventista írók 
nyilvánvalóan ugyanezt a véleményt osztották az utolsó generációval kapcso-
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latban. J.N. Andrews világosan nyilatkozik a teljes győzelem szükségességéről.”
Andreasen nem tanított olyat, amit az egyház nem tanított 1846 és 

1888 között. Lássuk most az 1888-1915 közötti időszakot!
 „1888-1915 közötti időszak. Összefoglaló és következtetések. Ellen White 

nem változtatta meg az utolsó napok eseményeinek leírását, amelyet a nagyon 
korai író karrierje elején leírt. Továbbra is biztatta a hívőket, hogy készüljenek 
fel a késői esőre és az elpecsételésre jellemük tökéletesítése által. A.T. Jones és 
E.J. Waggoner írásai egy sokkal világosabb bizonyságot kínálnak az utolsó 
generációról [...]”

Tehát látjuk, nem kitalálta, hanem világosabban megmagyarázta, 
mint a többiek. Ez csak normális, hiszen Isten hírnökei voltak.

„[...] amely igazolja Isten tetteit a bűnnel kapcsolatban, Krisztus győ-
zelmének megismétlése által. Közvetlen az 1888-as Minneapolisi Generál 
Konferencia után Jones hirdette a bűn feletti teljes győzelmet [...] Waggoner 
volt az első, aki világosan mutatta be az utolsó hívő generációról szóló tanítást, 
akiknek tökéletes bűn feletti győzelmére támaszkodik Isten becsülete. ... Szo-
lidáris gondolatok találhatók Ellen White, A.T. Jones, és más kevésbé ismert 
vezetők írásaiban, sőt Uriah Smith, Jones teológiai ellenfelének írásaiban is.”

„1915-1937 időszak. Összefoglaló és következtetések. M.L. Andreasen 
meglátása - az utolsó földi generáció és a kozmikus küzdelem közötti össze-
függésről - a múlt generációk fundamentumára épül. Ebből az összehasonlító 
tanulmányból világosan kiderül, hogy Andreasen gondolatai az utolsó gene-
rációról szoros kapcsolatban állnak Ellen White meglátásaival, és az 1937 
előtti más adventistákéval. Egy erős hasonlóságot fedezhetünk fel, amikor Ellen 
White és más adventisták írásait összehasonlítjuk Andreasen megértésével az 
utolsó generáció bűn feletti teljes győzelméről. Ebből a tanulmányból több 
következtetést vonhatunk le. A legnagyobb felfedezés az, hogy Andreasen utolsó 
generációról szóló teológiája egy sor koncepcióra támaszkodik, amelyeket meg-
találunk Ellen White és más adventista elődök írásaiban. Nem Andreasentől 
származik az a gondolat, hogy az utolsó időben Isten népe nem fog többé 
vétkezni, amikor erős nyomás alatt kényszerítik majd, hogy adják fel a hitüket. 
[...] Következésképpen nem Andreasen hozta létre az utolsó generációról 
szóló teológiát, ő inkább definiálta azt.”

Ez egy őszinte kutatás, egy őszinte következtetés. Talán nem minden 
helyes, amit a kutatásában leírt. Szeretném, ha megértenétek, hogy nem 
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M.L. Andreasentől származik az utolsó generációról szóló teológia. Az utol-
só generáció kifejezéséről olvastunk már az adventista pionírok írásaiban. 
A bűn feletti győzelem kifejezést szintén a pionírok írásaiban láthattuk. Ha 
valaki pedig azt mondja, hogy Andreasen rosszul tanít minket, azt jelenti, 
hogy az adventista alapítók rosszul tanítottak. Azt jelenti, hogy nekünk 
nem kellene adventistáknak lennünk, mert nincs, amiért azok legyünk. 
Azt jelenti, hogy az alapítók hazudtak nekünk. Ezt akarják velünk elhitetni 
egyetemi nyelvezeten. Ezért kell tanulmányoznunk ezt a témát, és gondol-
kodnunk rajta.

 „Nem tudjuk eléggé hangsúlyozni M.L. Andreasen befolyását a 20. 
századi adventista teológiára. Teológiai gondolatai annyira fontos szerepet 
töltenek be a modern adventista felfogásban, hogy minden hívő viszonyul hozzá 
valamiféle módon. A tagok és az egyházon belüli csoportok vagy egyetértenek 
ezzel a teológiával vagy ellene reagálnak. A semlegesség nem opció azoknak, 
akik megértik tanítását.” 

George Knight mondja ezt. Vegyétek komolyan, mert nem lehettek 
semlegesek a sztratoszféra gigantikusainak nagy küzdelmében. Vonjátok le 
a következtetéseket, hogy érint titeket vagy csak őket érinti? Vonjátok le a 
következtetéseket, hogy érint titeket, vagy ez csak egy szórakozás a teoló-
gusok között. 

Négy évre rá, hogy megjelent a „Questions on Doctrine” című könyv, 
amely ellen Andreasen harcolt, a Generál Konferencia őszi ülésszakán a 
bizottság tagjai „habozva” bár, de megszavazták Andreasen lelkipásztori 
akkreditációjának visszavonását. Az indok:

1. Beszédeivel és írásaival viszályt és zavart keltett az adventisták 
között.  

2. Nem adott kedvező választ a Generál Konferencia felhívására, hogy 
terminológiáján kívül mutassa be különbségeit.

Andreasen feltétele az volt, hogy csináljanak egy másolatot a beszélge-
téseikről, amely elérhető lesz számára is, és amelyet odaadhat bárkinek, aki 
látni akarja. A Generál Konferencia vezetése azt mondta, hogy amiért nem 
akart részt venni a feltételeik szerint, hogy ne kapjon semmiféle másolatot 
a beszélgetésükről, visszavonják a lelkipásztori akkreditációját. Andreasen 
adott egy tanácsot.

 „Mint tudjátok, visszavonták az akkreditációmat. [...] Csak később 
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tudtam meg ezt. -  Tapasztalatból ismerem, tipikus az adventistákra. -  De 
hetednapi adventista vagyok [...] van bátorságom. Elég nehéz «megmaradni a 
hajóban», amikor ők kiraknak. Háromszor hallottam Ellen White-ot ismételni 
«Maradj a hajóban!» Jó tanács!”

Jegyezzük meg! A küzdelmünk nem kint zajlik, hanem idebent. Mi 
nem küzdünk valami ellen, hanem valami mellett. Mert amikor kiállsz 
az igazság mellett, Sátán seregével együtt ellened támadnak, és úgy tűnik, 
mintha valami ellen küzdenél. Nem! Mi valami mellett küzdünk. Azon a 
nyáron két volt diákja meglátogatta Andreasent, és előre megegyeztek, hogy 
nem fogják megemlíteni a problémáit. Az első dolog, amit mondott nekik 
Andreasen, amikor találkoztak, ez volt: „Visszavonták az akkreditációmat.” 
Könnyes szemmel hozzátette: „Én nem hagytam el az egyházat, nem volt 
szándékomban elhagyni azt.” Annak ellenére, hogy a második felesége a 
lehető legjobban vigyázott férjére, Andreasen teste nem bírta ki a fájdalmat, 
amit okoztak neki. Nem engedték többé, hogy legalább egy prédikációt 
tartson szombaton. Andreasen 25 éven keresztül az Adventista Egyház 
első számú teológusa volt. Az Adventista Egyház első számú teológusa volt 
1935-1955 között, a „Questions on Doctrine” című könyv megjelenéséig. 
Visszavonták az akkreditációját, és nem engedték többé, hogy prédikáljon. 
Miért? Mert szerintük tanításaival zavarta az egyházat. Figyeljetek és tanul-
jatok!

 „Az Istenbe vetett igazi hit annak az elfogadásához vezet, hogy miután 
a felelős felek figyelmébe hoztuk a személyes meggyőződésünket, bízzuk Istenre 
azokat a tévedések kiküszöbölésére, melyeket emberek vagy bizottságok ejthetnek. 
Sajnálatos valaki állásfoglalása, miszerint, ha a véleménye nincs elfogadva, a 
testvérek a hibásak, és kétszeres tévedés egy ember számára, hogy véleményét 
terjessze, azért, hogy mások elfogadják azt.”

Robert Figuhr szerint - aki a Generál Konferencia elnöke volt akkor, 
amikor a „Questions on Doctrine” könyvet kiadták - nekem azért nincs igazi 
hitem, mert elmondtam nektek, mit hibáztak ők. Vonjátok le a konklúziót, 
hogy hibáztam vagy sem. Isten fogja levonni a következtetést a mennyei 
szentélyben a vizsgálati ítélet alatt, hogy hibáztam vagy sem. Azért tettem, 
mert szeretem a testvéreimet és azt akarom, hogy megismerjék az igazságot. 
Miért? Mert az igazság szabaddá tesz minden bűntől, és minden más em-
beri elme manipulációjától, amely uralkodni akar felettünk. Isten segítsen 
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benneteket, hogy megismerjétek az igazságot, és az igazság szabaddá tegyen 
titeket! E.J. Waggoner azt írta 1886-ban az „Idők jelei” című újságban:

 „Az emberi elme egyik sajátossága az, hogy miközben könnyen megért 
egy történetet, vagy egy kellemes mesét, megtagadja az igazság elfogadását addig 
a pillanatig, ameddig nincs kényszerítve, hogy megtegye azt. Annyira erős a 
tévedésre való hajlama, hogy a filozófusok kénytelenek figyelembe venni azt. 
Bacon egyik törvénye a téves következtetések ellen a következő: «Általában a 
természettudós szabályként vegye figyelembe a következő tényt: Minden, amit 
az elme megért, és ami felett szívesen időz, az gyanús.» Az igazságot nem 
fogadják könnyen.”

Kedves testvérek, vonjátok le magatoknak a következtetést, nem 
akarom én megtenni. Az esettanulmány arról szólt, hogy George Knight, 
Roy Adams, és Szallós Farkas Zoltán azt állítják, hogy M.L. Andreasen, aki 
függetlenítette teológiáját az adventista egyház teológiájától, és aki Jones és 
Waggoner 1888-as hitehagyásuk utáni fundamentumára épített, becsapta 
azokat, akik hisznek abban, hogy a bűnt teljesen le lehet győzni. 

Gondolkodjatok azon, amit olvastunk, vessétek össze azzal, amit 
most tanulmányoztunk, és vonjátok le magatoknak a következtetést eb-
ből az esettanulmányból! Igaz, amit ők mondanak vagy nem? Ha arra a 
következtetésre juttok, hogy nincs igazuk, vigyázzatok, milyen érzéseket 
tápláltok velük szemben, mert Sátán, amikor látja, hogy elveszített egy 
küzdelmet, nyerni próbál egy másikat. Talán ezek az emberek - talán - nem 
rosszindulatúak. Meglehet, hogy őket is becsapták mások. Lehetséges, mi 
nem tudhatjuk. Ne tápláljatok lelketekben neheztelést azokkal szemben, 
akik hazudnak, akik nem őszinték veletek szemben, akik tévesen tanítanak! 
Tápláljátok lelketeket Jézus Krisztus értékes igazságával! Fedezzétek fel a 
hit általi megigazulás üzenetét, a szépség üzenetét, a kegyelem üzenetét, 
és hagyjátok, hogy Isten vezessen lépésről lépésre, és pillanatról pillanatra! 
Vonjátok le a következtetést, és lássátok meg, hogy mi a felelősségetek!
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A „Világosság öröklése” sorozat negyedik részénél tartunk, melynek 
címe: „A maradék és a disszidensek”. Remélem, eddig mindenki számára 
elég világos volt minden ahhoz, hogy megértsük az adventizmusban létező 
két evangélium közötti feszültséget.

 Az egyik oldalon a tiszta és szép adventista evangélium áll, melynek 
alapja a mennyei szentély és annak megtisztítása, Jézus Krisztusnak, mint 
nagy Főpapnak a szolgálata. 1888-ban Isten gazdagította ezt az alapot a 
hit általi megigazulás üzenetének világos megértésével. Az 1844-es szentély 
üzenete és a 3. angyal üzenete - a hit általi megigazulás - összekapcsolása 
által Isten fel akart készíteni egy népet, amely megáll Előtte a vizsgálati 
ítélet alatt, és akik felkészítenek ugyanerre a célra embereket a világból és 
más egyházakból.

Ma a maradékról és a disszidensekről fogunk beszélni. Romániában 
is sokat beszélnek róluk. Következésképpen vizsgáljuk meg, mit jelent a 
maradék, és mit jelent a disszidens. Mutatok nektek George Knight tavaly 
megjelent könyvéből („Az utolsó napok eseményei és az utolsó generáció” című 
könyvéről van szó) egy idézetet, amit már olvastunk.

„A könyv alapgondolata, hogy napjainkban nem tudjuk megérteni az 
adventizmust és teológiai harcait, ha nem értjük az 1950-es évek eseményeit.”

Feltettük akkor a kérdést: Vajon az egyház egyszerű tagjainak, akik 
nem foglalkoznak teológiai témákkal, tudniuk kell, hogy mi történik magas 
szinteken a teológusok között az adventista teológiával kapcsolatban? Az 
egyház egyszerű tagjait érdekelje-e a teológusok közötti háború? Igen vagy 
nem? A következő kérdés az, hogy a teológusok közötti harcok és gondolko-
dásbeli különbségek befolyásolnak-e valamilyen módon minket, egyszerű 
embereket? Az előző fejezetben már megválaszoltuk ezt a kérdést. George 
Knight-nak igaza van, nem érthetjük az adventizmuson belüli küzdelmet, 
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ha nem értjük, hogy mi történt az 1950-es években egészen 1957-ig. Azok-
ban az években az adventizmus tanítása teljes irányt váltott a reformáció 
evangéliuma felé, elvetette a szentély üzenetét, és továbbra is elutasította 
a minneapolisi üzenetet, melyet Isten A.T. Jones és E.J. Waggoner által 
küldött. Tanuljunk néhány dolgot az 1950-es évekből! Fogadjuk el George 
Knight tanácsát! Néha jó hallgatni George Knight-ra. Az ő tanácsa, hogy 
napjainkban nem érthetjük meg az adventizmust, ha nem értjük, hogy mi 
történt az 50-es években. Fogadjuk el tehát a tanácsát, és tanulmányozzuk, 
hogy mi történt az 50-es években! Mit tanulhatunk az ötvenes évek törté-
nelméből?

1.) Az ötvenes évek történelméből azt tanulhatjuk, hogy az a könyv, 
amelyet azzal a céllal írtak, hogy helyreállítsa a békét az adventisták és a kon-
zervatív protestánsok (evangelikál kálvinisták) között, az adventtörténelem 
legbomlasztóbb könyve lett. Nem az én kijelentésem, ezt George Knight 
írta annak a „Questions on Doctrine” kiadásának előszavában, amelyet a 
„Questions on Doctrine” 50. születésnapja alkalmából adtak ki.

„A «Questions on Doctrine» című könyv könnyen az adventtörténelem 
legbomlasztóbb könyveinek kategóriájába sorolható. Azzal a céllal adták ki, 
hogy békét teremtsen az adventisták és a konzervatív protestánsok között. 
Megjelenése elidegenedést és elkülönülést szült azon adventista frakciók 
számára, amelyek körülötte nőttek ki.»

Tehát, George Knight szerint a Generál Konferencia által kiadott 
könyv válaszul a kálvinisták kérdéseire, az adventtörténelem legbomlasz-
tóbb könyve lett. George Knight szerint ez a könyv bomlasztja a Hetednapi 
Adventista Egyházat. Tehát az adventizmus bizonyos szektorainak bomlasz-
tását maga a Generál Konferencia okozta a „Questions on Doctrine” című 
könyv kiadásával. Ezt írta George Knight tavalyi könyvében. Az 1950-es 
évek nagyon fontosak. Mit tanulhatunk még az ötvenes évek történelméből?

2.) Azt, hogy egy olyan teológia alapját rakták le, amelyben az evange-
likál orientáció lecserélte a szentély főszerepét. Fernando Canale: 

„Amikor az 1960-as években az adventisták bátorkodtak a világi 
egyetemek csarnokaiba, és az evangelikál szemináriumokra, tapasztalatuk és 
önértelmezésük erősen befolyásolva lett az adventizmusban fejlődő protestan-
tizálódástól, amit ráadásul a «Questions on Doctrine» című könyv táplált.»                                                                                                                                        
         „Az egyház bizonyos szektoraiban a «Questions on Doctrine» és a «Move-
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ment of Destiny» kombinációja egy átirányítást eredményezett a szentélytől az 
evangelikál evangéliumhoz.” 

Tehát, más szavakkal, 1950-től az adventisták nem a szentély igazsá-
gára építik teológiájukat, az egyházi életet és a missziót. Beszélnek róla, de 
mint mondta Fernando Canale is, „[...] a szájukkal beszélnek a szentélyről, 
viszont a gyakorlatban nem fogadják el.”

Tehát, elvetették a szentélyt, a tiszta alapot, amire építeni lehet, és 
helyettesítették az evangelikál egyháztól átvett hit általi megigazulás kon-
cepciójával. Erről még beszélni fogunk!

3.) A harmadik dolog, amit megtanulhatunk az 1950-es évek történel-
méből, hogy szükségből hazudtak nyilvánosan azért, hogy a hármas angyali 
üzenet elutasítói maguk közé fogadjanak minket. Általában a hivatalos szer-
vek hazugságait könnyen elfogadják. Olvassuk el újra, hogy mit mondott 
George Knight! Még egyszer mondom, nem én állítom, hogy hivatalosan 
hazudtak, hanem George Knight, a nagy becsben tartott adventista író és 
történész kijelentése.

 „Froom és kollégái nemcsak hamisan állították, hogy az adventisták 
többsége hisz abban, hogy Krisztus természete nem olyan volt, mint a bűnösöké, 
hanem tovább mentek, és azokat, akik az Andreasen által képviselt teológiában 
hittek, a felekezet «fanatikus oldalának» nevezték. Még tovább mentek, mert a 
«Questions on Doctrine» (aminek nagy részét Froom adta ki) nem volt őszinte 
a téma bemutatásával. Például a könyvben Ellen White idézetei nem mindig 
az ő tollából származtak.” „Nem tudva kikerülni a problémát, úgy tűnik, hogy 
Froom és kollégái nem voltak őszinték azzal kapcsolatban, hogy mit hitt az 
adventisták többsége az 1890-es évek közepén [...]” 

Az előző fejezetben már említettem, hogy nem az 1890-es évek köze-
péről van szó, hanem 1852-ről, ha tanulmányozzuk Ralph Larson „Az ige 
testté lett” című könyvét.  „[...] Barnhouse szerint az adventista vezetők azt 
mondták neki és Martinnak, hogy «a felekezet többsége» mindig is úgy tartotta, 
hogy Krisztus természete «bűn nélküli, szent, és tökéletes».” 

4.) A negyedik dolog, amit megtanulhatunk az ötvenes évek törté-
nelméből, ha elfogadjuk George Knight ajánlását, hogy napjainkban nem 
érthetjük az adventizmust, ha nem értjük, mi történt az 1950-es években, 
hogy megváltoztattuk a bűn legyőzéséről alkotott nézőpontunkat. Eszetek-
be juttatok egy idézetet, amit már olvastunk. 
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 „Bates 1839 óta a millerita mozgalom aktív tagja. 1845 elején elfogadta 
a hetedik nap szombatját, miután elolvasta T.M. Preble egyik cikkét, a «The 
Hope of Israel» című újságban. Összekapcsolva az új felfedezést Crosier 
gondolatával, - hogy Jézus második eljövetele előtt a szentek szentjében egy 
folyamatos szolgálat folyik - Bates volt az első adventista, aki kiemelte az Isten 
törvénye iránti teljes engedelmesség fontosságát, mint egy felkészülést a szentek 
bemenetelére a megígért földre.”

Már volt szó arról, hogy Joseph Bates a szombatos adventizmus igazi 
alapítója. Emlékeztek? Beszélni fogunk az adventizmus egyik legnagyobb 
teológusáról, aki lelkipásztorok, professzorok és adminisztrátorok gene-
rációit formálta. Eduard Heppenstall-ról van szó. Róla olvasunk egyik 
adventista történelemelemző könyvben, amelyet két angol adventista írt.

„Heppenstall előtt egyetlen fontos adventista író sem tagadta a tökélete-
sedés lehetőségét.” Más szavakkal, Heppenstall volt az első fontos adventista 
író, aki tagadta a tökéletesedés lehetőségét. Heppenstall pedig tanár volt.

5.) Mit tanulhatunk még az ötvenes évek történelméből? Hogy 
visszatértünk ahhoz a teológiához, amelyet elvetettünk 1844-ben. Tehát, 
1844-ben az emberek elvetették egyházuk teológiáját, amelyből kijöttek, és 
adventisták lettek. 1950-ben visszatértek az 1844 előtti teológiához. Lássuk, 
mit mond George Knight!                                                                                  „Ed-
ward Heppenstall volt az első, aki reagált Andreasen teológiájára [...]” 

Már beszéltünk Andreasenről és a Knight-Adams-Szallós féle tézisről. 
Láttuk, hogy abban a tézisben azzal vádolják M.L. Andreasent, hogy hamis 
ideológiákat vezetett be az adventizmusba. Tanulmányainkból láttuk, hogy 
ez nem igaz, mert Andreasen pontosan abban hitt, amit az adventizmus hir-
detett születésétől fogva. Ebben az idézetben pedig George Knight kijelenti, 
hogy Edward Heppenstall volt az első, aki reagált Andreasen teológiájára. 
Tehát világos, hogy az első teológusok között van, aki támadta Andreasent.

„[...] Andreasen teológiája kiemelte az adventista üdvösségtan egyediségét, 
Heppenstall pedig azokat a teológiai gondolatokat, amelyeket az adventisták 
közösen vallanak más keresztényekkel [...]” 

Észreveszitek, hogy ugyanaz a harc? Az adventizmus egyedülálló, 
elkülönített, egyedi üzenettel bír, a Szentírásra épít, csak a Szentírásra (tota 
sola príma scriptura). A többi teológus pedig kijelenti: 

„Nem jó, ha elkülönülünk a keresztény világtól, mert nála van az evan-



103

7. A maradék és a disszidensek

gélium és az üdvösség. A keresztény világ pont azzal bír, ami hiányzik az ad-
ventizmusból. Ha nekünk sikerülne csatlakoztatni a törvényt, a szombatot és az 
egészségügyi reformot a reformáció teológiájához, ami a hit általi megigazulást 
illeti, mi, mint egyház, relevánsak lennénk a világ és a társadalom számára.” 

Ez volt az elképzelés. A különbség az, hogy Andreasen az adventizmus 
egyediségét vallotta, nekünk pedig arra kell támaszkodnunk, ami tiszta és 
egyedi az adventizmusban. A többiek azt vallották, hogy jó, ha összekevere-
dünk másokkal. Tovább olvassuk:

„[...] Heppenstall jelentős befolyással bírt az adventista felekezetben az 
1950-es évektől egészen az 1970-es évek elejéig [...]” 

Figyeljünk az évszámokra, mert fontosak! M.L. Andreasen melyik 
időszakban volt befolyásos az adventista egyházban? 1930-tól az 1950-es 
évek első feléig. Azt mondta George Knight, hogy 1930-1955 között. 
Heppenstall-ról pedig azt állítja, hogy a befolyása az 1950-es évek elejétől, 
azaz 1951-52-től egészen az 1970-es évekig terjedt. Heppenstall-ról tudjuk, 
hogy harcolt Andreasen teológiája ellen. Tehát, miközben Andreasen teoló-
giája teret veszített az adventista egyházban, Heppenstall, aki ellene harcolt, 
befolyást nyert.

 „1950-1970 között tanári pályafutása még nagyobb befolyással bírt a 
szemináriumi diákok egész generációja felett, akik tovább vitték Heppenstall 
teológiai orientációját írásaikban, prédikációikban és tanításaikban.”

Velünk pedig elhitetik azt, hogy bennünket ne érdekeljen, mi történik 
magas szinteken, mert ami ott történik, csak őket érinti, minket nem. De 
ha minket nem érint, miért írnak, miért prédikálnak, és miért tanítanak? 
Tehát, ha írnak, prédikálnak, és tanítanak az adventista egyházban, nekem 
tudnom kell, miért teszik ezt. Folytassuk!

„Heppenstall a teológiáját nemcsak az iskolai tantermekben és újságcik-
kekben tanította, hanem az üdvösségtanról szóló legfontosabb könyvében is. [...] 
Heppenstall teológiája által az adventizmus megtalálta a visszafelé vezető utat 
az evangelikál evangélium teljesebb megértéséhez, amelyet Martin Luther és a 
16. század más reformátorai együtt kezdtek hirdetni. Heppenstall meghatároz-
ta az adventizmus irányát, amelyet mások követtek a következő évtizedekben.”

Tehát, Heppenstall meghatározta a visszafelé vezető utat ahhoz, amit 
1844-ben az adventizmus elvetett. A Biblia szerint, tudjátok hova tér vissza 
a kutya? A saját okádásához. Napjainkban nem értheted az adventizmus 
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harcait, ha nem tudod, mi történt az 50-es években, ezért jó tudni, mi 
történt akkor.

„Desmond Ford volt Heppenstall kedvenc diákja, aki különleges módon 
tört előre. Az ötvenes évek közepén Heppenstall felismerte Desmond Ford ké-
pességeit. Az első években Heppenstall és Desmond Ford közötti levelezésükből 
kiviláglik a tanár-diák féle kapcsolat, de a végén Desmond Ford bizonyos teo-
lógiai területeken túlszárnyalta Heppenstall-t, amelyekkel mentora nem tudott 
egyetérteni.”

Tehát, Desmond Ford volt Heppenstall kedvenc tanítványa, akit 
megtanított mindarra, amit ő tudott. Desmond Ford nagyon okos volt, a 
dolgok mélyére látott, és nagyon jól értette a dolgokat. Amikor Heppenstall 
bemutatta a kálvinizmussal hibridizált adventizmus folyamatát, Desmond 
Ford tovább látott mestere gondolatainál. 

Desmond Ford azt mondta, hogy tovább kell menni. Ford elhagyta 
az adventizmust, elvetette a szentély igazságát, Ellen White-ot, és teljesen 
elfogadta a kálvinista teológiát. Ezért mondja George Knight, hogy Ford 
bizonyos területeken túlszárnyalta mesterét, aki nem értett egyet azokkal a 
dolgokkal. Ford okosabb volt Heppenstall-nál, és a konklúziókat a maguk 
végső logikájához vezette. Azt mondta: „Ha az engesztelés befejeződött a 
keresztnél, akkor ne beszéljünk egyáltalán a szentélyről, vessük el a szentélyt. 
Nem lehet beszélni a szentélyről is és ugyanakkor a befejezett engesztelésről.” 
Tehát, fordítva gondolta a dolgokat.

6.) Mit tanulhatunk az 50-es évekből? Azt, hogy visszatértünk Luther 
teológiájához, és általa Augusztinhoz, ahhoz a teológushoz, aki megformálta 
a katolikus vallást. Ez az én kijelentésem, be kell bizonyítanom.

„Miből állt a hit általi megigazulásról szóló tanítás - amely az 1888-as 
újjáébredés fő forrása lett - mint ahogy Ellen White és mások bemutatták és 
hangsúlyozták? Ugyanabból a tanításból állt, mint amelyet Luther, Wesley és 
Isten más szolgái mutattak be.”  

Ez egy adventista lelkipásztor kijelentése. Szeretnék feltenni egy 
kérdést. Világos mindenki számára, hogy az adventista teológusok, George 
Knight, lelkipásztorok, tanárok, és adminisztrátorok számára az 1888-as 
üzenet nem jelent többet, mint azt, amit Luther prédikált? Világos, hogy 
ezt ők jelentik ki? Tehát, ők állítják, hogy Minneapolisnál Jones és Waggo-
ner visszaadták az adventista egyháznak, amit 44 éven át nélkülözött, azaz 
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Luther hit általi megigazulás üzenetét. A szándékom, hogy megmutassam 
és következtessetek, hogy mi Luther teológiájának alapja a hit általi megi-
gazulás tekintetében; lássuk, hogy biblikusak vagy római katolikusak. Egy 
történész könyvéből olvasok, amely a következőket írta Luther hit általi 
megigazulás tanításáról:

„A kolostorban töltött első napoktól fogva Luther hallotta, hogy Szent 
Ágostontól idéznek. 1508-ban áttanulmányozta és magáévá tett könyvei közül 
néhányat. Ágoston, a legnagyobb keresztény filozófus. A hit általi megigazulás 
tanát leginkább Páltól vette át, a neoplatonisták - azaz görög pogány filozófusok 
- és Victorianus-on keresztül [...]”

Itt álljunk meg egy kicsit. Érthető, mit mond ez a történész. Azt 
mondja, hogy Szent Ágoston a legnagyobb keresztény filozófus, - azaz 
filozófus is volt, pogány és ugyanakkor keresztény is, tehát hibrid - Páltól 
vette át a hit általi megigazulást, neoplatonisták - azaz görög pogány filo-
zófusok - és Victorianus-on keresztül. Tehát, Ágoston neoplatonistákon és 
Victorianuson keresztül értette meg a hit általi megigazulást. 

„[...] A wittenbergi diák hippói Szent Ágostontól egy magasabb nézőpon-
tot kapott Istenről [...]”

Gondolkodjunk, hippói Szent Ágoston hogyan tudott egy magasabb 
nézőpontot közvetíteni Istenről, mikor ő félig pogány volt? Luther pedig a 
hippói Szent Ágostontól nyert egy magasabb nézőpontot Istenről.

„[...] Szintén tőle örökölte a megromlott emberi akarat tanát, és egy új 
felfogást a bűn természetéről és a kegyelemről.” 

Luther ezeket a dolgokat Ágostontól értette meg. Értsünk meg egy 
dolgot! „A nagy küzdelem” című könyvben Lutherről csak jó dolgokat 
fogtok olvasni, és lehet, hogy zavarban lesztek azzal, amit most mutattam 
nektek. Amit Ellen White írt abban a könyvben, újra mondom, amit Ellen 
White írt abban a könyvben, igaz. De ez is igaz, amit ez a történész leírt. 
Miért igaz mind a kettő? Mert a reformáció alatt Istennek sohasem sikerült, 
hogy a reformátoroknak egy tiszta és teljes meglátásuk legyen a hit általi 
megújulásról. Ők csak az alap dolgokat értették meg, nem mentek bele a 
részletekbe. Amikor látták, hogy az egyházukban a megváltás bűnbocsátó 
cédulák által, zarándoklatok és a pápa kezének csókolása által nyerhető 
meg, ők azt mondták:                                                                                            

„STOP, mert szent Ágoston, a katolikus egyházatya nem ezt tanítja. A 
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katolikus egyház atyja és teológusa azt tanítja, hogy az üdvösség kegyelem és 
hit által van, ezért elvetjük ezeket a cselekedeteket, és kegyelem által vagyunk 
megmentve.”  

Ezt fedezte fel nekik az Isten, de ők összekeverték Ágoston teológiájá-
val, és saját teológiát fejlesztettek. 

Tehát hibáztak, mert nem a sola scripturánál maradtak. Luther és 
Kálvin utódai ahelyett, hogy a Bibliában mélyre ástak volna, a reformátorok 
megértésénél ragadtak. Nem értették meg az evangéliumot, a szövetségeket 
és a hit általi megigazulást. Ez a magyarázata annak, mintha különbség len-
ne Ellen White és a között, amit itt olvastunk. Idézet következik 2017-ben 
lutheránus-katolikus közös megemlékezés alkalmából megjelent dokumen-
tumból, amelyben a katolikusok és a lutheránusok közösen a következőket 
vallják:

„Az egyházatyák, legfőképpen Ágoston, fontos szerepet játszottak Luther 
teológiájának fejlődésében és befejezésében. «Teológiánk és Szent Ágoston 
teológiája növekszik!» Ezáltal Luther mélyen be volt gyökerezve a patriarkális 
hagyományokba.”

Tehát, Luther nem a Pál apostol rómabelieknek és a galatabelieknek 
írt leveleiben volt megalapozódva, hanem a patriarkális hagyományokba, 
azaz a római katolikus és az ortodox egyház hagyományaiba. Kérdés: 
Amikor egy adventista kijelenti, hogy 1888-ban visszaszereztük azt, amivel 
Luther bírt, akkor tulajdonképpen mit szereztünk vissza? Visszaszereztük 
a római katolikus hagyományokat. Mit mondott Fernando Canale? Az 
evangelikálok Rómához közelednek, és sajnos az adventisták is ugyanezt 
teszik. Preserved Smith-től idézek a „Luther teológiájának fejlődése a hit 
általi megigazulásról” című könyvéből. 

„Ágoston tanításának legértékesebb elemét, a hit és a kegyelem tanát a 
16. századig gyakorlatilag eltávolították, de addig néhányan átvették Luther 
előtt [...]” 

Tehát, mit mond Preserved Smith? Azt, hogy Ágoston tanításának 
legértékesebb elemét, a hit és a kegyelem tanát a saját katolikus egyháza 
távolította el, egészen a reformációig. 

„[...] De a reformáció előtt egyesek újra felfedezték, amit Ágoston mon-
dott. Közülük az egyik, a briliáns francia humanista Lefévre d’Etaples, minden 
bizonnyal befolyásolta Luthert, aki használta a Zsoltárok és Pál leveleiről szóló 
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magyarázatát az egyetemen. Luthernek a «Quintuplex Psalterium» francia 
szerző könyvének példánya megmaradt, és minél többet tanulmányozod, annál 
jobban megérted, hogy a német professzor magáévá tette Lefévre tanítását. Lu-
therre viszont sokkal nagyobb hatással volt Lefévre 1512-ben kiadott könyve, a 
«S.Pauli Epistole XIV», amelyhez megjelenése után 2-3 évvel jutott hozzá. Ez 
a könyv Luther a Rómabeliek leveléről szóló tanulmányozásának alapja lett.” 

Tehát, amikor Luther a rómabeliekről tanított, a Bibliát használta? 
Nem! A katolikus teológusok és humanisták írásait használta vagy Ágostont. 
Azért mondom, hogy arra az időre Luther világosság volt, de nem a teljes 
világosság, és nem egy ideális világosság, hanem csak annyi, amennyire Isten 
tudott dolgozni általa. Arra az időre ez a világosság elég volt az üdvösséghez, 
de 1844 után Isten kiemelte ezt az egyházat, hogy megajándékozza még 
nagyobb világossággal, tisztább megértéssel, hogy általa elvigye az igazságot 
a világnak. 

„Jézus Krisztuson és Pál apostolon kívül - mondta egy kutató - kétségkívül 
Szent Ágoston a kereszténység történelmének legbefolyásosabb személye. Mint 
hippói püspök, (Észak Afrika) és filozófus, Ágoston formát adott a katolikus 
egyház tanításának, és meghatározta az ortodoxiát a protestáns reformig és 
utána.” 

Luther felfedezett egy igazságot, de nem a teljes igazságot. Mivel nem 
bírt a teljes igazsággal, - talán Isten nem tudta adni a teljes igazságot - Luther 
el kezdett függni egyházának könyveitől, és emberektől, Ágostontól, vagy 
a korabeli katolikus humanistáktól, és ebből készítette teológiáját, amely a 
reformáció alapja lett. 

Kálvinnal ugyanez történt, semmi különbség nincs közöttük. Amikor 
egy adventista lelkipásztor elmondja nekem, hogy az 1888-as üzenet nem 
más, mint Luther üzenete, kutatásaimból tudom, hogy ez nem igaz. De, 
amikor egy adventista lelkipásztor, akinek tekintélye és hírneve van az ad-
ventista egyházban, elmondja egy olyan embernek, aki soha nem olvasott 
egy keresztény történelemkönyvet sem, és elmondja, hogy 1888-ban Luther 
hit általi megigazulás üzenete hangzott el, mit fog tenni az egyszerű ember? 
Elhiszi, testvérek, elhiszi. Miután elfogadja, mi történik? Ott marad Luther 
teológiájánál, nem fogja kutatni, mit hirdettek 1888-ban, mert hallja, hogy 
az akkori krízisből nem tértünk magunkhoz még napjainkban sem.

Ezért kérem, szakítsatok időt és olvassatok, tanulmányozzatok, vessé-
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tek össze, hogy ne essetek csapdába információk hiánya miatt! Az értelmező 
szótárból kikerestem a disszidens szó jelentését, mert tanulmányunk a 
maradékról és a disszidensekről szól. Dex-online.ro a következőképpen 
határozza meg ezt a szót:

„Disszidens”  
1.) „Az az ember, aki eltért a katolikus vallás tanításától.” Ki akar ezek 

után disszidens lenni? Aradon a testvérek mind azt mondták, hogy disz-
szidensek akarnak lenni. Napjainkban viszont kicsit nehéz disszidensnek 
lenni. 

2.) „Eretnek.” Ki szokta használni az eretnek szót? A történelemből 
megtudhatjuk, hogy a katolikus egyház használja az eretnek kifejezést. Ki 
szeretne eretnek lenni? 

3.) „Egy személy, akinek egy csoporthoz vagy szervezethez tartozva a 
többségtől eltérő véleménye van.” Ha a többség elfogadja, hogy 1888-ban 
Luther teológiáját hirdették, én pedig nem hiszem el, dicsőség számomra 
disszidensnek lenni? A meghatározások szerint disszidensnek lenni nem egy 
probléma. Teljesen helyénvaló.

4.) „Az a személy, aki nem ért egyet a hatalmon lévő rezsimmel.” Mi a 
maradék jellegzetessége? Olvassuk el Jel 12:17 versét: 

„Megharagudott azért a sárkány az asszonyra és elment, hogy hadakozzék 
a magvának maradékával, azokkal, akik megtartják Isten parancsolatait, és 
akiknél van Jézus Krisztus bizonyságtétele.” (Fidela) 

Szeretném, ha tudnátok egy dolgot. Az igazi maradék disszidensekből 
fog állni. Nem azt mondom, hogy mi most a maradék vagyunk. Egyik 
lelkipásztor barátom, aki meg akart győződni, hogy nem a repülőből estem 
ki, megkérdezte: 

„Mondd, te vagy a maradék?” Azt mondtam, nem vagyok. „De azok 
az emberek, akikkel beszélgetsz, ti vagytok a maradék?” Mondtam, hogy 
nem vagyunk. Kérte, hogy magyarázzam el, mi a maradék, elmondtam és 
megnyugodott.

Tehát, kedves testvérek, nem mi nevezzük magunkat maradéknak. De 
szeretném, ha tudnátok, hogy a maradék disszidensekből fog állni. Mert 
a Bibliában a Jelenések 12. fejezetétől egészen a 14. fejezetéig a sárkány 
viaskodásáról olvasunk. A sárkány, aki a fenevad által dolgozik, azaz a Ró-
mai Katolikus Egyház által, Isten népe ellen harcolt az egész történelmen 
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keresztül, és a végén Isten hűséges egyháza ellen harcol, azaz a maradék 
ellen. A katolikusok szempontjából, mint láttuk is, mindazok, akik nem 
úgy hisznek, mint ők, azok disszidensek, eretnekek, elítélhetőek. Ezért, csak 
akkor lesz szép jövőnk, ha most nem zavarnak a megbélyegzések, hanem 
úgy tekintünk rájuk, mint dicsőségre és megtiszteltetésre, amelyet Krisz-
tusért hozunk, nem magunkért, mert az igazság mellé állunk. 1950-ben 
történt még egy probléma az adventizmusban.

„Andreasen úgy tűnik, hogy az A.T. Jones által kidolgozott módszertant 
használta [...] - Újra ugyanaz a vád: Andreasen utánozza Jonest. Figyeljük 
meg a vádat! - [...] 1894-ben Jones kijelentette, hogy «csak akkor használjuk 
jól a bizonyságtételeket, ha azokon keresztül tanulmányozzuk a Bibliát, és saját 
magunk győződünk meg, hogy a benne leírt dolgok benne vannak a Bibliában.» 
Ha Andreasen közvetlen Jones-tól vette át ezt a módszert, vagy azon keresztül 
vette át másoktól, ahogy az adventisták a 30-as, 40-es években teológizáltak, 
akkor ez vitának ad helyet. Kétségtelenül Andreasen ellentétes volt a pionírokkal 
a Biblia tekintélyét illetően.”

Itt Knight előáll egy másik állítással, miszerint Andreasen nem tudja 
használni a bizonyságtételeket. Úgy olvassa Ellen White bizonyságtételeit, 
hogy azokat keresi a Bibliában, ugyanolyan hibásan, mint Jones. Knight 
nem tudja biztosan, hogy Jones-tól vette át ezt a módszert, vagy másoktól, 
akik abban az időben így teológizáltak. Szerinte nem Ellen White-on 
keresztül kell teológizálni. Tehát, Ellen White-on keresztül nem lehet 
teológizálni, ezért el akarja hitetni velünk, hogy Ellen White-ot másképpen 
kellene olvasnunk. 

Vizsgáljuk meg, hogy Jones tévesen vagy helyesen gondolkodott! Há-
rom bizonyságtételt hoztam nektek. Ez A.T. Jones-tól egy 1894-es idézet, 
amelyre George Knight hivatkozott. Lássuk, mit is mondott valójában 
Jones!

„A bizonyságtételek - mondta Jones - nem arra valók, hogy leértéktele-
nítsük a Bibliát, hanem arra, hogy általa magasztaljuk azt, elménket vonja 
hozzá, hogy az igazságnak egyszerű szépsége megmaradjon mindenkiben. Ezért 
a bizonyságtételeket nem önmagukban kell használni, mintha azok elkülönít-
ve lennének a Bibliában található Isten szavától, hanem arra, hogy általuk 
tanulmányozzuk a Bibliát és meggyőződjünk arról, hogy a benne leírt dolgok 
megtalálhatók a Bibliában; majd utána mutassuk be másoknak is azokat az 
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igazságokat, nem a bizonyságtételekből, hanem a Bibliából, hogy mindenki 
meggyőződjön a Biblia kijelentéseiről.”

Tartsuk észben ezt a dolgot! A.T. Jones 1893-as prédikációjából idé-
zek, amelyet a Generál Konferencia ülésszaka alatt mondott.

„A mai alkalommal a tegnap esti gondolatokkal kezdünk, és tanulmá-
nyozzuk ezt a témát úgy, ahogyan a Bibliában találjuk. Tudnék időt szakítani, 
és a témát teljesen el tudnám olvasni a bizonyságtételekből és a «Krisztushoz 
vezető út» című könyvből. Teljes mértékben tudnám prédikálni ezeket a 
bizonyságtételekből ugyanolyan jól, mint a Bibliából. De van egy probléma: a 
testvérek annyira megelégednek a bizonyságtételekkel, hogy nem hajlandók 
megkeresni azokat a Bibliában. A bizonyságtételeket és a «Krisztushoz vezető 
út» című könyvet azért kaptuk, hogy lássuk a témákat a Bibliában, és onnan 
fogadjuk el. Ezért szándékosan kihagyom a bizonyságtételeket, nem azért, 
mintha tévednék, ha használnám azokat, de szükséges testvérek, hogy a 
Bibliából fogadjuk el, és tudjuk, hogy hol vannak megírva. Ez az Isten 
akarata is, mint ahogy a bizonyságtételekből kiderül. Olvassuk el: «Az Isten 
szava elegendő ahhoz, hogy megvilágítsa a legsötétebb elmét is, és mindazok 
megértik, akik meg akarják érteni. Ennek ellenére egyesek, akik vallják, hogy 
a Bibliát tanulmányozzák, ellentétben állnak világos tanításával. Azért, hogy 
férfiak és nők mentség nélkül maradjanak, Isten adott világos és témához szóló 
bizonyságtételeket, hogy visszatérítse őket a Bibliához, amelyet figyelmen kívül 
hagytak.»”

A.T. Jones, 1897-es Generál Konferencia.
„Gondolom, itt a teremben mindenki meg van győződve arról, hogy hisz a 

prófétaság lelkében, azaz nem kételkedik, hogy a prófétaság lelke az egyháznak 
adatott, üzenet Ellen White testvérnőn keresztül, és hogy az írásai el vannak 
fogadva, vagy látszólag elfogadva addig, ameddig a tartalmuk és a Szentírás 
bizonyítják, hogy ezek az írások a prófétaság lelkének egy része. De nem ebben 
van a probléma, mert problémánk van most. Ha nem tudnánk, hogy vannak 
problémáink, sokkal rosszabb helyzetben lennék, mint most, amikor problémánk 
van. Sőt az Isten ügyének – úgy, mint nekünk is - olyannyira problémája van, 
hogy napról napra nő annak a veszélye, hogy magunkra vonjuk az Ő haragját 
a rossz állapotunk miatt, amelyben vagyunk. Az Úr mondta ezt nem egyszer, 
és azt is elmondta, hogyan kerültünk ebbe a helyzetbe, és hogyan kerüljünk 
ki belőle. [...] Amikor Isten elmondja a problémát, azt is elmondja, hogyan 
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kerültünk bele, és hogyan kerülünk ki belőle. Az egész probléma abból indult, 
hogy a bizonyságokat nem fogadtuk el. Így tehát, ebbe a nehézségbe kerültünk, 
amiért nem fogadtuk el a bizonyságokat, és pont a bizonyságok mondják el, 
hogyan kerüljünk ki belőle. Ha követjük azt a bizonyságot, amely segít kijönni 
a nehézségből, akkor azt jelenti, hogy a bizonyságok oldalán állunk.” 

Gondolkodjatok! Mutattam egy idézetet 1894-ből, egyet 1893-ból 
és egy másikat 1897-ből. Tehát Jones 1894-es problémáját körbe vettem 
1893-mal és 1897-tel. Ugyanazt mondja Jones mindhárom idézetben? 
Rendben. Lássuk, mit mondott Ellen White Jones 1893-as és 1897-es 
prédikációiról!

„Megmutatták, hogyan használjam az 1893-as és 1897-es prédikációi-
dat, amelyek megjelentek a Generál Konferencia közleményében, és amelyek 
erős érveket tartalmaznak a bizonyságtételek megalapozottságáról, és megerő-
sítik köztünk a prófétaság ajándékát. Megmutatták, hogy sokan megerősödnek 
ezekből a cikkekből, kiváltképpen a frissen megtértek, akik nem ismerik népünk 
történelmét. Áldásodra lenne, ha újra olvasnád ezeket az érveket, amelyek a 
Szentlélektől származtak.” 

Van egy próbálkozás, hogy mi mások szemén keresztül olvassuk Ellen 
White bizonyságtételeit, és ne úgy értsük, ahogy ő azt megírta. Azt szeretnék, 
ha külön választanánk a Bibliát Ellen White írásaitól. Nagyjából erről szól a 
próbálkozás. Nagyon figyeljünk, mert egy fejlődésben lévő folyamatról van 
szó, itt Romániában is! Ha el akarjátok olvasni, mit mondott Jones 1893-
ban, ha többet akartok megtudni a prófétaság lelkéről, és hogyan dolgozott, 
vagy kellene dolgoznia az Isten művében, ajánlom, hogy olvassátok el Jones 
prédikációit, amiket az 1893-as Generál Konferencia alkalmából mondott 
el. „A harmadik angyal üzenete 1893” című könyvben találjátok meg. Ez 
egy újabb kiadás azoknál, amiket eddig ismertetek. Ehhez a kiadáshoz 
hozzá lett fűzve néhány kommentár, és a szerkesztő előszava, hogy az olvasó 
megértse, mi történt azokban az időkben Amerikában, amiről Jones beszél.

Elmondok egy példát. Jones beszél a nemzetközi vásárról. Amikor az 
emberek olvasnak a nemzetközi vásárról, nem értik, mi van ezzel a vásárral, 
ezért néhány magyarázatot fűztem hozzá, és néhány képet a vásárról. Ezen-
kívül, beszél egy katolikus kardinálisról, akit Vatikán küldött, mint első 
apostoli küldöttet Amerikába. Leírtam a nevét, róla egy rövid történetet, 
hogy megértsétek, mit jelentenek ezek a dolgok. Nincs rengeteg csatol-
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mány, nem fogtok belebonyolódni. A könyv elején Jones-ról csatoltam egy 
rövid életrajzot, és hogy legyen elképzelésetek, néhány képet, egy térképet 
és egy képet egy szoborról, a nemzetközi vásárról. Ne gondoljátok, hogy 
sima vásár volt, mint itt Kolozsváron. Amikor megépítették a vásárt, közel 
600 ember halt meg. Egy nagy épületet építettek, amely fontos volt abban 
az időben. Megéri elolvasni ezt a könyvet, Ellen White írását is, amelyet 
ebben a könyvben mondott el. Tanuljunk még egy dolgot az ötvenes évek 
történelméből, és fogadjuk el George Knight jó tanácsát, azt, hogy nem 
érthetjük napjainkban az adventizmust és a benne zajló teológiai harcokat, 
ha nem értjük, mi történt az 50-es években.

7.) Napjainkban Ellen White-nak asszisztensekre van szüksége, akik 
segítenek elmondani azt, amit egyedül nem tudott közölni. Olvassuk el a 
következő szöveget! 

„Jézus Krisztus vágyakozva várja, hogy megnyilvánulhasson egyházában. 
Mikor Krisztus jelleme tökéletesen reprodukálódik az Ő népe között, akkor 
eljön, hogy magához vegye népét, mint a sajátját.”  

Ezeket a szavakat Ellen White írta a „Krisztus példázatai” című 
könyvében a 69. oldalon. Most olvassunk el egy cikket a „Ministry” lel-
kipásztorok újságjából, melynek címe „Isten vindikálása és az aratás elve”, 
amelyet Woodrow Whidden írt 1994 októberében.

„Az aratás elvének alátámasztásához leggyakrabban Ellen White nyilat-
kozatát idézzük «Krisztus példázatai» című könyvéből a 69. oldalról. «Jézus 
Krisztus vágyakozva várja, hogy megnyilvánulhasson egyházában. Mikor 
Krisztus jelleme tökéletesen reprodukálódik az Ő népe között, akkor eljön, hogy 
magához vegye népét, mint a sajátját.» Figyeljétek meg, hogy ez a kijelentés 
nem azt állítja, hogy Istennek feltétlenül kell lennie egy ilyen egyházának, 
hanem csupán azt, hogy Ő nagy vágyakozással keresi azt.”  

Ti ezt értettétek belőle, miután elolvastátok az idézetet? Látjátok ezt a 
furcsaságot, hogy az 1950-es évektől Ellen White „asszisztensekre” szorult, 
hogy segítsenek neki abban, hogy ki tudja magát fejezni az olvasóknak, mert 
már nem értik a kijelentéseit. Minden jóérzésű ember, amikor ezt olvassa: 
«Jézus Krisztus vágyakozva várja, hogy megnyilvánulhasson egyházában. Mi-
kor Krisztus jelleme tökéletesen reprodukálódik az Ő népe között, akkor eljön, 
hogy magához vegye népét, mint a sajátját.» - mindenki rosszul érti. Nem így 
kellene ezt értenünk, hanem úgy, hogy Isten egy ideált keres, vágyakozva 
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vár egy egyházra, amely soha nem lesz olyan, ahogy Ő elgondolta.
Más szavakkal, amikor olvassátok a prófétaság lelkét, nem tudjátok ér-

telmezni, hanem szükségetek van olyan emberekre, akik elmondják nektek, 
hogyan kell olvasni Ellen White írásait. Az 1950-es évektől kezdve Ellen 
White-nak szüksége lett asszisztensekre, a sztratoszférabeliekre, akik magas 
körökben mozognak. Ezelőtt minden adventista olvasta a prófétaság lelkét, 
és mindenki értette, hogy mit írt. 1950 után, ha érted, mit ír Ellen White, 
nem működik többé az adventista-kálvinista felfogás. Összeomlik! Azért, 
hogy ne omoljon össze, másféleképpen kell olvasnunk Ellen White-ot. 
Nemcsak Ellen White-ot, hanem a Bibliát is. Itt van a probléma. Ezért 
szükségünk van minél több specialistára, akik megtanítanak az olvasásra, 
mert szerintük nem tudunk olvasni. Talán megint egy elkülönült esetről 
van szó, amely nem érint minket itt Romániában? Lássuk! 

„Ellen White meglátása szerint az erkölcsi - lelki tökéletesség - mond-
ja Szallós - nem a bűn teljes hiányát jelenti, hanem «a tökéletességre jutott 
szeretetet» a Szentlélek jelenléte által az ember életében. Egy ilyen személy 
győzedelmes, mert nem tolerálja a bűn fölényét egyes számban (eredendő bűn), 
sem a bűnt többes számban, az életében.”

Szallós testvér kijelenti, hogy amikor Ellen White a tökéletesség 
lehetőségéről beszélt, ő nem a teljes bűnmentességre célzott, hanem a töké-
letességre jutott szeretetet értette. Szerinte a tökéletes személy az, aki nem 
tolerálja a bűnt az életében, de gyakorolja azt. Vétkezik, de nem tolerálja! 
Lássuk, mit mondott Ellen White, és miért szorul „asszisztensekre”!  

„Krisztus kegyelméből és ereje által az erkölcsi és lelki tökéletesség ígé-
rete szól mindenkinek.” „Isten törvénye az erkölcsi tökéletesség egyetlen igazi 
mércéje.  „Isten mindenkitől erkölcsi tökéletességet kíván. Soha ne szállítsuk le 
a tökéletesség mércéjét, és azt ne igazítsuk öröklött vagy szerzett rossz hajlama-
inkhoz! Értsük meg, hogy a jellem tökéletlensége bűn! Minden szép és tökéletes 
jellemvonás harmonikusan és hiánytalanul Istenben van, és mindazok, akik 
elfogadják Krisztust személyes Megváltójuknak, abban a kiváltságban részesül-
nek, hogy ugyanolyan tulajdonságuk lesz.” (Krisztus példázatai) „A mennyei 
lények segítik mindazokat, akik szilárd hittel törekszenek tökéletes jellemre, 
hogy cselekedeteik is tökéletesek legyenek. Krisztus mindegyikünknek mondja: 
jobb kezed felől vagyok, és megsegítlek!” 

Ugye különbség van a között, amit az előbb és a között, amit most 



114

https://adventizmusmegrazasa.hu

olvastunk? „Láttam, hogy sokan elmulasztják a szükséges előkészületet és így 
várják a «felüdülés» és a «késői eső» idejét, mely őket alkalmassá teszi, hogy 
az Úr napján megállhassanak, és Színe előtt élhessenek. Oh, hány embert 
láttam minden oltalom nélkül a szomorúság idején. Elhanyagolták a szükséges 
előkészületet, ezért nem nyerhették el a felüdülést sem, amellyel mindenkinek 
rendelkeznie kell, hogy megállhasson a szentséges Isten színe előtt. Azok, akik 
nem engedik, hogy a próféták felkészítsék őket, és nem tisztítják lelküket az 
igazság iránti teljes engedelmesség által, azok elhitetik saját magukkal, hogy 
állapotuk jobb, mint amilyen a valóságban, majd a csapások idején belátják, 
hogy szükségük van faragásra és csiszolásra a beépítéshez. Csak hogy akkor 
már nem lesz idő erre, és nem lesz Közbenjárójuk sem, aki ügyüket a mennyei 
Atya előtt képviseli. Mielőtt ez bekövetkezik, már elhangzott a félelmetesen 
ünnepélyes figyelmeztetés: «Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; 
és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; aki igaz, legyen igaz ezután is, és 
aki szent, az szenteltessék meg ezután is.» Láttam, hogy senki sem részesül a 
«felüdülésben», aki nem győzött minden bűn felett, minden büszkeség, önzés, 
világ szeretete, minden hazug szó, vagy cselekedet felett.”   

Azt olvastuk Ellen White „Korai írások” című könyvében, hogy „[...] 
aki nem győzött minden bűn felett, minden büszkeség, önzés, világ szeretete, 
minden hazug szó, vagy cselekedet felett, az a «felüdülésben» nem részesül.”                                                   

Tényleg azt kell értenünk, hogy győzedelmeskednünk kell minden 
bűn felett, minden büszkeség, önzés, világ szeretete, minden hazug szó 
és cselekedet felett, vagy azt kell értenünk, hogy ne toleráljuk a bűnt az 
életünkben? Mit értetek testvérek? Hogy nem kell tolerálnunk a bűnt? Így 
fejezte ki magát Ellen White? Így mondta? „Kedves testvérek, a bűn feletti 
győzelem az, ha nem toleráljátok a bűnt, nem pedig az, hogy soha ne vétkezze-
tek. Ne toleráljátok!”  

Ezt a kifejezést nem találjátok a prófétaság lelkében! De mivel most a 
kálvinista teológiát tanítják összevegyítve adventista kifejezésekkel, - tehát 
a tiszta kálvinista tanítást összekeverik adventista kifejezésekkel - megér-
tették, hogy a prófétaság lelke nagyon zavaró tényező. Következésképpen 
megtanítanak bennünket a prófétaság lelkét másképp értelmezni, mint 
ahogyan valójában le van írva. Amikor Jones elmondta, hogyan kell olvasni 
a prófétaság lelkét, és Isten Ellen White által megerősítette prédikációit, 
bizonyítva, hogy a Szentlélektől van, George Knight kijelenti:
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 „Andreasen Jones-t követte, és rosszul értelmezte a Bibliát, 
mert Ellen White-tól idézett, vigyázzatok, nehogy ti is ezt tegyétek.”                                                                                                                
Kérem, nagyon figyeljetek, milyen könyvet olvastok!  „Isten törvényének 
csak tökéletesség által lehet eleget tenni, minden kívánalma iránti tökéletes en-
gedelmesség által.”  „Győztesek lehetünk! Igen, teljes mértékben, Jézus meghalt 
értünk, hogy legyőzhessük rossz természetünket, minden bűnt, minden kísértést, 
és a végén megállhassunk az Ő oldalán.” 

Kérdés: Krisztus azért halt meg, hogy ne toleráljuk a természetünkben 
a bűnt és a kísértést, vagy azért, hogy legyőzzük azt? 

„Addig kell krisztusi tökéletességre igyekeznünk, amíg nagy Főpapunk 
engesztelést végez értünk. Megváltónk még gondolatban sem engedett a kísértés 
hatalmának. Sátán az emberi szívben talál olyan sarkot, ahol meg tudja vetni 
a lábát - dédelgetett, bűnös vágyat, amellyel kísértéseit érvényre juttathatja. De 
Krisztus elmondhatta önmagáról: «Jön a világ fejedelme: és énbennem nincsen 
semmije» (Jn 14:30). Sátán nem talált semmi olyat Isten Fiában, ami által 
legyőzhette volna. Jézus megtartotta Atyja parancsolatait, és nem volt benne 
semmi bűn, amit Sátán ki tudott volna aknázni. Csak ilyen lelkülettel lehet 
megállni a nyomorúság idején. Ebben az életben kell elszakadnunk a bűntől 
Krisztus engesztelő vérébe vetett hit által. Senki sem odázhatja el vagy mellőz-
heti a felkészülést, csak lelkének legfélelmetesebb veszélyeztetése által.”  

„Megváltó magára vette az emberi természet tehetetlenségét, és 
bűn nélküli életet élt, hogy az emberek, a gyenge természetük ellenére is, 
biztosak legyenek a győzelemben. Krisztus eljött, hogy isteni természet 
részeseivé tegyen bennünket, és az Ő élete kijelenti, hogy az emberi és az 
isteni természet összeolvadása következtében az ember nem vétkezik többé.”                                                                                                                                          
   „Az, aki teljes szívből engedelmeskedik a negyedik parancsolatnak, az egész 
törvénynek is engedelmeskedni fog.”  Nem tudom, hogy eddig érzékeltétek-e, 
hogy egy célzást tettem erre? Hova vezet Sátán kijelentése, hogy a törvényt 
nem lehet megtartani? Talán nem érzékeltétek. Akkor most részletezem.

Hány pihenőnap létezik a kereszténységben? Én hármat ismerek. A 
szombat, a vasárnap és a Sabbath. Ne mosolyogjatok, mert három van: a 
szombat, a vasárnap és a Sabbath. A kereszténységben egyesek a szombatot 
tartják meg, mások a vasárnapot és megint mások a Sabbathot. Mi a kü-
lönbség közöttük? A vasárnappal nem számolunk, mert a hét első napja. 
Marad a másik kettő, a szombat és a Sabbath. 
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Mi a különbség a szombat és a Sabbath között? Nincs időm most, hogy 
a Bibliából kikeressük, talán egy másik alkalommal. Csak gondolatként 
említem meg. Mi a bibliai Sabbath? A Biblia mikor tesz említést először a 
Sabbathról? A Sabbath a teremtés emlékünnepe, az a pillanat, amely jelzi a 
teljes és a tökéletes teremtés végét. Ez a Sabbath a Bibliában. Más szavakkal, 
Isten teremtett az első napon, a másodikon, a harmadikon, a hatodikon és a 
teremtés végén megpihent. A pihenőnap az Úré. Ő megpihent, megáldotta 
ezt a napot, elkülönítette az ember számára. Ez az Ő pihenő napja, nem az 
emberé, hanem az Istené.

A Sabbath jelöli a tökéletes teremtés végét. Viszont Isten tökéletes 
teremtésében egy probléma jelent meg. Az ember kisebbnek tétetett az 
angyaloknál, azzal a céllal, hogy idővel - ha átmegy a tudás fájának tesztjén 
- egyre inkább növekedjen. Tehát az embernek egyre inkább fejlődnie kell. 
A teremtés teljes és tökéletes volt, a Sabbath ezt jelölte, de Isten szándéka az 
emberrel és az emberben nem ért véget akkor, hanem az embernek egyre in-
kább fejlődnie kell. Viszont a bűn miatt Isten terve az emberrel megszakadt. 
Az ember vétkezett, és Isten az ember szintjén folytatta a tervét vele kapcso-
latban. A bűn által az ember elveszítette az Istennel való hasonlatosságot. 
Más szavakkal, Istennek helyre kellett állítania az istenkép hasonlóságát, és 
mindazokban, akik hajlandóak megengedni Istennek, hogy megtegye ezt 
a dolgot, azokban Isten helyreállítja az Ő képét és hasonlatosságát. Más 
szavakkal, Isten újjáteremti.

Mi a Sabbath? A jel, amely arra mutat, hogy Isten egy teljes és töké-
letes teremtést visz végbe bennünk. Miben különbözik a szombattól? Ha 
elmegyek a gyülekezetbe, vagy otthon maradok és megtartom a szombatot, 
a hét 7. napját, de nem vagyok részese annak a folyamatnak, amelyben Isten 
újjáteremt, és amelyben helyreállítja bennem az Ő képét és hasonlatosságát, 
azt jelenti, hogy nem tartom meg a Sabbathot, hanem a szombatot, mint 
ahogy más vallások megtartják a vasárnapot. De abban a pillanatban, ami-
kor belépek Isten újjáteremtő folyamatába, Szava által, kegyelme által, hit 
által Isten elpecsételi az újjáteremtést a Sabbath által. Ezért a végidőben a 
Sabbath lesz Isten jele, amely ellentétes lesz a fenevad bélyegével. 

Mindazok, akik megőrzik a szombatot, de nem fogadják el a harmadik 
angyal üzenetét, a hit általi megigazulást, és nem áll helyre bennük az Isten 
képe a jellem átalakulása és a bűn feletti teljes győzelem által, és nem fogad-
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ják el a Sabbathot, mint jelt, akkor annak ellenére, hogy most szombatot 
ünnepelnek, a jövőben valamiféleképpen vasárnapot fognak ünnepelni.

Ezért szeretném, ha értenétek Sátán támadását, amikor kijelenti, hogy 
a törvényt nem lehet megtartani. Éppen annak bizonyítására, hogy a tör-
vényt meg lehet őrizni, Isten megmutatja újjáteremtő hatalmát. Újjáterem-
tés által bebizonyítja, hogy el tud pecsételni, elvihet a mennybe, és ott majd 
folytatja az eredeti tervét velünk. Tehát Sátán kijelenti, hogy a törvénynek 
nem lehet tökéletesen engedelmeskedni. Figyeljünk a következő idézetre!

„Az, aki teljes szívből engedelmeskedik a negyedik parancsolatnak, az 
egész törvénynek is engedelmeskedni fog.”

Miért? Mert az az ember, aki a krízis idején megőrzi a Sabbathot - nem 
a szombatot – megmutatja, hogy ő megtartja az összes parancsolatot, amely 
a többi kilencben foglaltatik. 

Mert nemcsak tíz parancsolat van összesen, hanem sok parancsolat van 
belefoglalva a tízparancsolatba. Tízparancsolatként van leírva a Bibliában.

Szeretném, ha mindenki megértené. Tehát a Sabbath az Isten által 
megáldott és megszentelt nap, a tökéletes teremtés jele. Isten ezzel a pecsét-
tel, a teremtés emlékünnepével megpecsételi azokat, akik tökéletesek, nem 
másokat, csak azokat, akik tökéletesek. A Sabbath megmutatja a világnak, 
Sátánnak, és az egész univerzumnak, hogy ezek az emberek tökéletesen en-
gedelmeskednek a törvénynek. Amikor Sátánnal együtt kijelentjük, hogy mi 
bizonyos körülmények között, előre nem látott helyzetekben vétkezhetünk, 
tulajdonképpen azt mondjuk, hogy az utolsó krízisben még a Sabbath ellen 
is vétkezhetünk. Ha pedig kijelentjük, hogy a Sabbath ellen nem fogunk 
vétkezni, akkor azt jelenti, hogy egyetértünk Ellen White kijelentésével:

„Az, aki teljes szívből engedelmeskedik a negyedik parancsolatnak, az 
egész törvénynek is engedelmeskedni fog.”

Tehát, ha Isten pecsétjét támadják, a Sabbathot támadják. Ha mint 
hetednapi adventista kijelented, hogy a bűnt nem lehet legyőzni, és megtá-
madod a saját pihenő napodat, az nonszensz.

„A «Questions on Doctrine» - mondta a két angol történész - békén 
hagyta a szentély tanát, de el kezdte bontani az alapot.” Tehát, amikor a 
Generál Konferencia kiadta a „Questions on Doctrine” című könyvet, nem 
támadta közvetlenül a szentélyt, de el kezdte bontani az alapját. Mi történik 
egy igazsággal, ha kiszedjük az alapját? Megsemmisül.
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„A pápai hatalom kezdetben kicsúfolta a reformátorokat, és amikor ez 
nem oltotta ki a bibliakutatás iránti lelkületüket, bebörtönözték és láncra 
verték őket. Amikor ez sem hallgattatta el őket, és nem vonták vissza hitüket, 
végül máglyán elégették és kardra hányták őket. Vigyáznunk kell nagyon, hogy 
ne tegyük meg az első lépéseket azon az úton, amelyen inkvizítorokká válunk. 
Az Isten igazsága progresszív; mindig előre mutató és halad tovább erőről erőre, 
világosságról egyre nagyobb világosságra.” - írta Ellen White. (Idők jelei, 1890. 
május 26.)

Vizsgáljuk meg a lépéseket! A pápai hatalom kezdetben kicsúfolta a 
reformátorokat, azaz kinevették őket. A következő lépésként bebörtönözték 
és láncra verték, azaz elkülönítették őket, hogy ne tudjanak befolyásolni 
másokat. De figyeljük meg, mikor váltottak a kicsúfolásból az elkülönítésre? 
Amikor nem sikerült kioltani a kutatás lelkületét. Egy igazi reformátorban 
a kutatás lelkülete működik. Ő vizsgál, kutat, analizál, tanulmányoz, össze-
vet. Gondolkodik, használja az eszét.

Ahhoz, hogy Sátán a reformációt megállítsa, elég, ha ráveszi az em-
bereket, hogy ne gondolkodjanak. Ezzel mindent megold. Viszont, ha az 
emberek kutatnak, vizsgálnak; robbanásszerűen terjedni fog az igazság, 
amely szabaddá teszi őket. Az elkülönítés után következett az üldözés. Ez a 
jövőben fog megtörténni. Nézzük a következő szöveget!

„[...] Vigyáznunk kell nagyon, hogy ne tegyük meg az első lépéseket azon 
az úton, amelyen inkvizítorokká válunk [...]”

Ki vigyázzon? Kinek szól Ellen White tanácsa? Katolikusoknak? Nem, 
hanem a Hetednapi Adventista Egyháznak. 

„[...] Vigyázzatok, hogy ne tegyétek meg az első lépéseket! Az Isten igazsá-
ga progresszív; mindig előre mutató és halad tovább erőről erőre, világosságról 
egyre nagyobb világosságra.”

Tudnotok kell, hogy vannak emberek, a mi testvéreink, akik progresz-
szív adventistáknak nevezik magukat. Ezen idézet alapján állítják, hogy Isten 
növekvő dicsőségének világosságában járnak, és növekszenek az ismeretben. 
Az én kérdésem az, hogyan sikerült haladniuk, mert az adventizmustól 
visszatértek az adopcianizmushoz?

Hogy megértsétek! Vannak testvérek köztünk, például Romániában 
is, akik állítják, hogy a keresztnél nem áldozat történt, hanem gyilkosság. 
Állítják, hogy Isten Fia feláldozta magát a világ megalapítása előtt, és Jézus 
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Krisztus csak egy ember volt, aki elsőként részesült az isteni természetben. 
Következésképpen, Krisztus az ember, akiben megvalósult az isteni ter-
mészet, mennybe ragadtatott, mint elöljárónk, a szentek szentjébe, és ott 
közbenjár értünk. Ez az adopcianizmus, a kereszténység első századának 
teóriája. A kérdés a következő: hogyan állíthatják, hogy haladtak az Isten 
dicsőségének világosságában, miközben visszatértek az adopcianizmushoz?

Egy másik tanítás, amely jelen van Romániában is, Amerikában is. 
Állítják, hogy a minneapolisi üzenet nem más, mint Luther és a többi 
reformátor által hirdetett hit általi megigazulás. Más szavakkal, ők visz-
szatértek Ágostonhoz. Kérdés: hogy tudtak haladni a világosságban, és az 
igazság megismerésében, amikor visszatértek a hitehagyott kereszténység 
kezdetéhez, és a nem Jézus Krisztus idejéből való kereszténységhez. Hogy 
megértsétek, ez olyan, mint amikor a hentesárut szállító kocsira a következő 
van írva: „Táplálkozz egészségesen!” és a képen egy nagy parizer látható. Ezek 
csak szlogenek, hogy becsapják az elménket. Csak kitalált gondolatok, hogy 
manipulálják a gondolkodásunkat. Kérem, nagyon-nagyon vigyázzatok!

„Figyelmen kívül hagyni a világosságot, annak elutasítását jelenti. A 
világosság elutasítása rabságba viszi az embereket, megkötözve őket a sötétség és 
a hitetlenség láncaival.”

Milyen világosságot kaptunk, mint hetednapi adventisták? A szentély, 
a bűn feletti győzelem, a teljes engedelmesség, a Főpapi szolgálat, a szombat, 
amely a tökéletesedés jele, a hangos kiáltás, a hit általi megigazulás.

„Figyelmen kívül hagyni a világosságot, annak elutasítását jelenti. A 
világosság elutasítása rabságba viszi az embereket, megkötözve őket a sötétség és 
a hitetlenség láncaival.”

Szomorú, hogy mindez a bűn szeretete miatt van.
„A lelkek ellensége - mondta Ellen White a Kellog kríziskor - annak 

a feltételezésnek az elfogadtatására törekedett, hogy a hetednapi adventisták 
között egy nagy reform fog végbemenni, amely a hitünk oszlopait képező tanítá-
soknak a feladásából áll, valamint egy újjászerveződött rendszer bevezetéséből. 
Mit eredményezne ez a reformáció? Az igazság alapelveinek elvetését, melyeket 
Isten bölcsességéből adott maradék népének. Vallásunk megváltozna. Hamisnak 
tartanák meghatározó alapelveinket, melyek az elmúlt ötven évben a művet 
megtartották. Új szervezet alakulna. Egy új rendről szóló könyveket írnának. 
Egy szellemi bölcselkedés rendszerét tanítanák köreinkben.” 
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Kedves testvérek, ez beteljesedett, és mi egy ilyen világban élünk. Eb-
ben a helyzetben kell gyakorolnunk hitünket, és ebben a kontextusban kell 
hetednapi adventistáknak lennünk. Nekünk kell hetednapi adventistának 
lenni, nem másoknak, nekünk! A hetednapi adventistából nem hiányzik 
a kutatás szelleme. Egy hetednapi adventista feláll és beszél. Hetednapi 
adventistának kell lennünk ebben a krízisben, amelyet Ellen White előre 
látott, ezért mondta: „Az omega válság sokkal nagyobb lesz. Reszketek ezért a 
népért.” Pedig Ellen White csak látomásban látta az omega válságot, és ezt 
nem érezte saját bőrén a napjaink adventizmusában. 

Ma az omega válságot éljük. Olyan időben élünk, amikor egy új 
rendről szóló könyveket írnak, el akarják ragadni Krisztustól az egyház 
irányítását. A Szentlelket elutasítják, és helyette a pénzes emberek dönte-
nek stb. Isten arra hív, hogy hetednapi adventisták legyünk. Ha ma nem 
vagyunk hetednapi adventisták, amikor fizikailag nem bántanak, hogyan 
leszünk hetednapi adventisták abban az időben, amikor az egyház egyesül az 
állammal, és a polgári törvények védeni fogják az egyház érdekeit? Hogyan 
tudunk megállni, amikor elveszik a javainkat, amikor nem adhatunk, és 
nem vehetünk? Hogyan fogunk megállni, ha most ragaszkodunk értéktelen 
dolgokhoz, egy pozícióhoz, egy rólam mondott véleményhez? 

Kérlek benneteket, vegyétek számításba ezeket a dolgokat, mert na-
gyon-nagyon fontosak! Az Úr segítsen mindnyájunkat, hogy megtegyük 
ezt! Ámen.
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A „Világosság öröklése” című sorozat utolsó előtti témájánál tartunk, 
melynek címe: „Két evangélium, egy konfliktus, egy egységes egyház”.

Egy kérdésre keressük a választ: Hogyan lehet egységes egy egyház, 
miközben két különböző evangéliumot hirdetnek az egyházon belül, amely 
konfliktushoz vezetett? Másképp is fogalmazhatjuk a kérdést. Hogyan lehet 
egységes egy egyház, miközben egy konfliktus van az egyházon belül, amit 
a kétféle evangélium generált?

Figyeljünk! A kétféle evangéliumot nem úgy prédikálják, hogy az 
egyiket a prédikátorok, a másikat a laikusok hirdetik, hanem mind a kettőt 
hirdetik a prédikátorok is, és a laikusok is. Tehát a hamis evangéliumot, 
azaz a kálvinista, ágostoni evangéliumot hirdetik az adventista egyházban a 
prédikátorok is, és a laikusok is. Az igazi adventista evangéliumot hirdetik a 
prédikátorok is, és a laikusok is. Nem szeretném, ha rosszul értenétek, hogy 
az összes lelkipásztor a rossz evangéliumot hirdeti, és néhány laikus érti az 
igazi evangéliumot. Nem! A hamis evangéliumot hirdetik a prédikátorok is, 
és a laikusok is, és az igaz evangéliumot hirdetik a pásztorok is, és a laikusok 
is. Mutatom nektek azt a szöveget, amit már említettem, de nem olvastuk, 
most viszont tegyük meg, mert válaszolnunk kell egy kérdésre. Kenneth 
Samples, amint említettem már a múlt alkalommal is, Walter Martin 
kollégája volt a Christian Research Journal lapnál, ahol, mint szerkesztő 
dolgozott. 1988-ban írt egy cikket, melynek címe: „From Controversy to 
Crisis: An Updated of Seventh-Day Adventism” (A vitától a krízisig: A heted-
napi adventizmus aktualizált értékelése). Nézzük, mit mond ez a kálvinista 
gondolkodású ember!
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„Kezdettől fogva - a 19. század közepétől - a hetednapi adventizmus 
nagyon ellentmondásos volt az evangelikál keresztények között. [...] Tulajdon-
képpen az ötvenes évekig - amikor Donald Grey Barnhouse és Walter Martin 
belekezdtek az adventizmus teológia átfogó értékelésébe - létezett egyféle kon-
szenzus az evangelikál kutatók között; hogy a hetednapi adventizmus kicsivel 
több, mint egy nem keresztény szekta. Több ezer óra vizsgálat után - figyelje-
tek, több ezer óra vizsgálat után! - és kiterjedt találkozók után az adventista 
hivatalosokkal Barnhouse és Martin arra a következtetésre jutottak, hogy a 
Hetednapi Adventista Egyház nem egy keresztényellenes szekta, hanem inkább 
egy heterodox felekezet [...]” 

Tudjátok, mit jelent, hogy heterodox? Félig ortodox. Az ortodoxia 
alatt nem az ortodox teológiát kell érteni feltétlenül, hanem a kálvinista val-
lás szaknyelven ortodoxiának van nevezve. Ágoston teológiája ortodoxiának 
van nevezve, az igaz hit, ilyen értelemben.

„[...] az 1970-es évek közepén két különböző frakció jelent meg a Heted-
napi Adventista Egyházon belül. A hagyományos adventizmus, ami sok - 1950 
előtti - adventista pozíciót védett meg, és az evangelikál adventizmus, amely 
kiemelte a reformáció által megértett hit általi megigazulást. Ez az ellentét 
egy robbanó belső krízist eredményezett, amely drasztikusan széttagolta a 
felekezetet.”

Kenneth Samples azt mondta, hogy az 1950-es évek körül a kálvi-
nisták, azaz az evangelikál világ azt gondolta, hogy az adventizmus egy 
keresztényellenes szekta. Csak addig gondolták ezt, amíg nem beszéltek 
adventista vezetőkkel, a Generál Konferencia küldöttjeivel, és több ezer 
órás tárgyalás után arra a következtetésre jutottak, hogy az adventisták nem 
egy keresztényellenes szekta, hanem olyan, mintha heterodoxok lennének. 
Nem 100% ortodoxok, de nem 100%-ban elvetni valók, valahol középen 
helyezkednek el.

Következésképpen - mondta Kenneth Samples - az 1970-es években 
az adventizmus egy belső megosztáson ment keresztül. Ebben az időben két 
frakció jelent meg, két látható, különálló csoport az adventizmusban. Az 
egyik csoport hiszi és vallja, amit az adventisták 1950 előtt hittek, a másik 
csoport elfogadja a reformáció teológiáját a hit általi megigazulás tekinte-
tében. Kenneth Samples így írja le a reformációs evangelikál adventizmust:

„Az evangelikál adventisták számára Isten előtti helyzetük és biztonságuk 
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csak Krisztus tulajdonított igazságától függ. A bűn nélküli tökéletesség nem 
lehetséges az ég ezen oldalán.  A Krisztusba vetett hit személyes biztonságot 
nyújt az embernek.”

„A nagy küzdelem” című előadásomban is elmondtam ezt a gondola-
tot. Akkor egy adventista testvér azt mondta, hogy nem bízik abban, amit 
mondott Kenneth Samples. Honnan tudhatjuk, hogy Kenneth Samples 
igazat mond abban, hogy az adventisták tanítják azt, hogy a bűn nélküli 
tökéletesség nem érhető el az ég ezen oldalán? Hogyan bízhatnánk egy 
olyan emberben, aki nem adventista? Azért, hogy lássuk, hogy Kenneth 
Samples nem hazudik, hanem igazat mond, olvassuk el együtt, mit mon-
dott Edward Heppenstall! 

De figyeljünk, mert Edward Heppenstall, mint az egyház alkalma-
zottja, az egyház nevében beszél, mert ha az egyház nem hinné azt, amit 
Heppenstall vall, cenzúráznák őt, nem engednék, hogy beszéljen. Sőt mi 
több, amit most fogok olvasni, megtaláljátok a Generál Konferencia Biblia-
kutató Intézetének honlapján. Tehát hivatalos, ami itt le van írva.

„A keresztény élet sikeres megélésének egyik akadálya az, hogy nem értjük, 
mit tanít a Biblia a bűn természetéről és a tökéletességről. [...] Annak, aki 
felületesen érti a bűn fogalmát, a bűn nélküli tökéletesség nem lenne megvalósít-
hatatlan. A bűn fogalmának rossz értelmezése a tökéletesség téves megértéséhez 
vezet. Ha a bűn pusztán a szándékos cselekvést jelenti annak, amit gonosznak 
ismerünk, akkor egyetlen kereszténynek sem kellene elkövetnie azt a fajta bűnt. 
De, ha a bűn magában foglalja az ember elméjének és szívének állapotát, a 
bűnre való hajlamát és a bűnt, mint belső törekvést, akkor a tökéletesség teljesen 
más képet mutat. [...] A bűn nélküli tökéletesség igénye bármikor ebben a földi 
életben lelki büszkeségünk és a saját igazságunk gyökere. [...] Csak a «kegyelem 
általi üdvösség» jelenti azt, hogy az abszolút tökéletességet és a bűntelenséget 
nem lehet elérni itt és most.” 

Igaza volt-e Kenneth Samples-nek, hogy vannak adventisták, akik 
nem hisznek a bűn feletti győzelemben? Igaza volt! Edward Heppenstall - a 
Hetednapi Adventista Egyház egyik legnagyobb teológusa, aki lelkipász-
torok egész generációit formálta - jelentette ki ezt. Viszont, ez nemcsak az 
ő kijelentése, hanem mivel a Hetednapi Adventista Egyház alkalmazottja, 
következésképpen az egyház nevében beszél. Sőt, ugyanez megtalálható a 
Bibliakutató Intézet honlapján is, amely a Generál Konferencia közvetlen 
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irányítása alatt áll. Tehát nagyon is hivatalos. Kenneth Samples nem hazu-
dott. Fedezzük fel a problémát! 

Miért mondja Heppenstall, hogy nem győzhetjük le a bűnt? Értitek, 
miért mondja ezt? Kijelenti, hogy azért nem győzhetjük le a bűnt, mert a 
háttérben van valami, amit nem értünk. Nem értjük a bűn természetét és 
a tökéletességet. Nekünk gondunk van a tökéletességgel, és azt gondoljuk, 
hogy tökéletesek lehetünk, mert nem értjük a bűnt. Ha megértenénk a 
bűnt, megértenénk azt is, hogy a tökéletességet lehetetlen elérni. Figyeljük 
meg, mit mond! 

„A keresztény élet sikeres megélésének egyik akadálya az, hogy nem értjük, 
mit tanít a Biblia a bűn természetéről és a tökéletességről. [...] Annak, aki 
felületesen érti a bűn fogalmát, a bűn nélküli tökéletesség nem lenne megvalósít-
hatatlan. A bűn fogalmának rossz értelmezése a tökéletesség téves megértéséhez 
vezet. Ha a bűn pusztán a szándékos cselekvést jelenti annak, amit gonosznak 
ismerünk, - a törvény áthágása - akkor egyetlen kereszténynek sem kellene 
elkövetnie azt a fajta bűnt [...]” 

Tehát, ha a bűnt csupán a törvény áthágásának nevezzük, kimon-
dottan Isten szava és akarata elleni cselekedetnek, akkor mindnyájunknak 
tökéletesnek kellene lennünk. Szerinte mi nem értjük, hogy a bűn ennél 
többet jelent. Ez csupán a bűnnek egyszerű definíciója, az egyszerű em-
bereknek való, iskola nélkülieknek és felkészületleneknek. Szerinte a bűn 
ennél többet jelent. Olvassuk tovább:

„De, ha a bűn magában foglalja az ember elméjének és szívének állapo-
tát, a bűnre való hajlamát és a bűnt, mint belső törekvést, akkor a tökéletesség 
teljesen más képet mutat.”

Ha azt gondolod, hogy tökéletes lehetsz, miközben bűnre hajlamos 
természeted van, azt jelenti, hogy lelki büszkeség lakik benned, és a többiek 
fölé akarsz emelkedni. Más szavakkal, Heppenstall két definíciót használ a 
bűnre. 

1.) Egyszerű definíció: A bűn a törvénytelenség, egy akaratos cseleke-
det Isten szava ellen. 

2.) Bonyolultabb definíció: A bűn az ember belsőjében lakik, 
természetében, testében; a rosszra való hajlamom, az indulataim, „Down 
szindróma”.

Ha csak az első definíció létezne, azaz a bűn a törvénytelenség, akkor 
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tökéletes lennék, de mivel a második definíció szerint a bűn a bensőmben 
van, én már nem lehetek tökéletes. Következésképpen, ha megértem, hogy 
a bűnnek két definíciója van, már felhagyok az egyszerű gondolkodással. 
Értjük az állítást? Ugyanezt jelenti ki George Knight?

„A bűn természete: alapvető probléma. Amikor szóba kerül a bűn, van 
egy olyan pont, amivel a vitában az összes résztvevő fél egyetért. Nevezetesen, 
hogy a bűn megértése meghatározza a megváltás megértését. «Fontos felismer-
ni, - írtam 1992-ben - hogy a bűn nem megfelelő tanítása szükségszerűen a 
megváltásról szóló rossz tanításához fog vezetni.» Ezen a ponton egyetértek az 
utolsó generációs teológia támogatóival, mint Dennis Priebe és a Standish fivé-
rek. Edward Heppenstall ellenzi a történelmi adventizmus álláspontját a bűn 
természetét illetően. Számára a bűn nem pusztán a törvény megsértése, vagy egy 
élet tele rossz döntésekkel, hanem a létezésnek olyan állapota is, amelyben az 
emberiség egész természete romlott. [...] Röviden, Heppenstall szerint, a bűnös 
cselekedet és választás másodlagos a veleszületett bűnös természethez képest. Va-
lójában a bűnös természet vezet hibás döntésekhez és elkerülhetetlen tettekhez. 
Az emberek bűnösök. Ennek eredményeként bűnös cselekedeteket tesznek.” 

Itt megállunk egy kicsit, szeretnék feltenni egy kérdést.
„Edward Heppenstall ellenzi a történelmi adventizmus álláspontját a 

bűn természetét illetően.”
Képzeljétek el, hogy bal oldalon Edward Heppenstall van feltüntetve, 

a jobb oldalon a történelmi adventizmus. Ha Edward Heppenstall neve 
alá azt írjuk, hogy a bűn nem csupán a törvény áthágása, hanem a létünk 
állapota is, akkor mit írjunk a jobb oldalra? A bűn a törvénytelenség.

Mert Knight kijelenti, hogy Edward Heppenstall ellenezte a törté-
nelmi adventizmust, ezért számára a bűn nem csupán a törvény áthágása, 
mint a történelmi adventizmus számára, hanem ennél több. Ma el kell 
döntenünk, hogy az „ennél több” biblikus vagy ágostoni, kálvinista, vagy 
katolikus. 

Vizsgáljuk meg, hogy az adventizmusnak szüksége van-e a bűn 
második meghatározására, vagy elég a Biblia definíciója: a bűn a törvény-
telenség? Még egyszer: George Knight könyvéből világosan kiderül, hogy a 
történelmi adventizmus szerint a bűn a törvény áthágása. Ugyanezt vallotta 
Andreasen is. Viszont Heppenstall harcolt Andreasen és a tökéletesség ellen, 
ezért kijelenti: 
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„Ti túl egyszerűen határozzátok meg a bűnt. A bűn nem csupán a törvény 
áthágása, hanem az ember létállapota is. Következésképpen a tökéletességet nem 
lehet elérni.”

Ebben a tanulmányban arra a kérdésre keresünk választ, hogy az 
adventizmusnak szüksége van-e a bűn másik definíciójára is, olyanra, amit 
a történelmi adventisták nem ismertek. George Knight így folytatja:

„Hogyan harmonizálhatjuk 1János első és harmadik fejezetét? Az egyetlen 
megoldás annak elismerése, hogy az apostol a bűnről egynél több meghatározást 
használ.”

Mit mond George Knight? Az 1János első és harmadik fejezetében 
az apostol két bűnmeghatározással dolgozik. Ez azt jelenti, hogy a bűn a 
törvény áthágása, és ezen kívül más definíciója is van. Mit gondoltok, ez 
egy elszigetelt probléma valahol Amerikában, vagy nálunk az országban is 
megtalálható?

Vannak kérdéseim. Mi mindnyájan járunk gyülekezetbe, igaz? Min-
den gyülekezetnek van egy lelkipásztora, igaz? Minden lelkipásztor elvé-
gezte a teológiai főiskolát, igaz? A kérdés az, miért végezték el az adventista 
teológiai főiskolát? Azért, hogy tanítsanak bennünket. Ez logikus. Azért 
végezték el a főiskolát, hogy tanítsanak bennünket, vezessék az egyházat, és 
el tudják mondani a gyülekezetnek, hogy mi a jó és mi a rossz. Elvégezték 
a főiskolát, hogy tudják, mi van megírva a törvényben, hogyan kell olvasni 
a prófétaság lelkét, és a Bibliát stb. Minket érdekel, hogy ők mit tanulnak, 
igaz? Amit tanulnak, arra tanítanak minket. Lássuk, mit tanulnak ők a 
bűnről! A Cernica-i tanár, Szallós-Farkas Zoltán ezt tanítja:

„Pál apostol a Róma 1:18-ban annak a gondolatnak a teológiai érvelésébe 
kezd, hogy minden egyén létállapotát [...] meghatározza az emberi létnek az a 
lényeges és elválaszthatatlan állapota, amelyet «bűnnek» nevezünk, «hamartia» 
egyes számban, görög főnevet használva. [...] Emiatt az általános egzisztenciális 
rabszolgasági tényező miatt általánosan véve az emberek «vétkeznek», azaz 
bűnöket követnek el - többes számban. Az emberek genetikailag éppen ezt az 
emberi létállapotot öröklik, amelyet a bűnnek - egyes szám (eredendő bűn) – a 
belső létezése határoz meg. Az egyes számban vett bűnnek - (eredendő bűn) - 
mint erő vagy hajlam sok teológiai és bibliai szinonimája van, mint például 
«óember» [...] «földi természet».” 

Ebben a könyvben a bűnnek hány definíciójával találkozunk? Két 
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definíciójával, ugyanúgy, mint Edward Heppenstall teológiájában és 
George Knight filozófiájában. Szerintük az adventizmusban a bűnnek 
több definíciójával kell dolgozni. Alister McGrath - napjaink egyik nagy 
teológusa - a következőt mondta egyik könyvében:

„Ágoston szerint Ádám bukása miatt a bűn az egész emberiségre kiter-
jed [...] az emberiségnek nincs ellenőrzése bűnössége felett. Ez olyasmi, ami 
születéstől kezdve szennyezi az életet, és onnantól kezdve uralja azt. Ez egy 
olyan állapot, amely felett az embereknek nincs meghatározó ellenőrzésük. 
Ágoston megértette, hogy az ember veleszületett bűnre való hajlammal születik, 
egy tőle elválaszthatatlan bűn elkövetésének tendenciájával. A bűn (eredendő) 
ekképpen szül bűnöket: a veleszületett bűnösség állapota (az eredendő bűn) az 
egyéni bűnös cselekedetek okozója. Ágoston fejlesztette ezt a témát három fontos 
analógiájára hivatkozva: az eredendő bűn olyan, mint «betegség», «hatalom» 
vagy «hiba».”

Ugyanaz, mint amit az előbb olvastunk? A bűnre két definíciót 
használ. Az első definíció szerint: bűnösség, földi természet, betegség, erő, 
hiba. Szerintük ezzel születünk, és ez bűnöket generál. Nem tudunk leállni 
a bűn elkövetéséről a bűnösségünk miatt (eredendő bűn), amely csak Jézus 
Krisztus eljövetelekor tűnik el, mert a testünk akkor változik el. Követ-
kezésképpen továbbra is vétkezünk egészen Jézus Krisztus eljöveteléig. Ez 
a kálvinizmus. Figyeljetek egy dologra! A kálvinista tanításban az ember 
természete erősebb, mint az elméje és az akarata. Észrevettétek ezt a dolgot? 

„[...] az emberiségnek nincs ellenőrzése bűnössége felett.” 
Azaz, Ágoston koncepciója szerint, az ember nem tud uralkodni az 

étvágyán, nem ellenőrizheti a szívét és természetének indulatait. Ha azt 
mondjuk, hogy mégis ellenőrizhetjük, ezzel azt állítanánk, hogy az akarat 
és az elme uralkodhat az emberen, és az eredmény a győzelem lenne. Ha 
pedig nem győzök, azt jelenti, hogy nem akartam győzni. Következés-
képpen muszáj azt mondanom, hogy az emberi természetem erősebb az 
akaratomnál, és nem tudom ellenőrizni azt. Vegyük át újra a gondolatokat, 
hogy megértsük!

Hasonlítsuk össze az ágostoni, valamint az adventista tanítást a bűn-
ről! Képzeljük el, bal oldalon az Ágoston által hirdetett eredendő bűnről 
szóló tanítás van, a jobb oldalon az adventista „kezdeti” bűnről szóló tanítás 
szerepel.
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Ágoston mellé sorolhatjuk Kálvint és Luthert; az adventista oldalon 
George Knight, Froom, Heppenstall, Norman Gulley, Szallós, Denis 
Fortin, Roy Adams. Négy pontban vegyük át! 

1.) Az adventista teológiában a bűnre két definíciót használnak. 
a) A bűnös állapot (azaz a bűn egyes számban, természetünk, test, 

óember, hajlamok, „Down szindróma”). 
b.) Bűnös cselekedet (a törvény áthágása a bűnös állapot miatt).
2.) A veleszületett bűnös állapot miatt nem ellenőrizhetjük magunkat, 

ezért nem érhetjük el a tökéletességet, azaz a bűn feletti győzelmet.
3.) Jézus nem öltötte magára az ember veleszületett bűnös állapotát, 

azaz nem bűnösnek született, bűnös természettel, óemberrel, hajlamokkal 
és „Down szindrómával”, ezért különbözik tőlünk, és emiatt tudott győzni.

4) A veleszületett bűnös állapot következménye a halál a bennünk 
lévő vétkesség miatt, és a vétkességünk kárhoztatása miatt. 

Kérdés: A bal oldalon lévő három férfi tanította, hogy a bűnnek két 
definíciója van (1. pont)? Tanította a 2. a 3. és a 4. tételeket? Igen! Az 
adventista írásokban megtaláltuk az 1,2,3 pontot. A kérdés a következő: 
Megtaláljuk a 4. pontot az adventista írásokban? Kezdjük Romániával!

„A teológiában «eredendő bűn» néven ismert Ádámi-bűn nem 
jelenik meg a Bibliában, mint etikai vagy erkölcsi hibáztató tényező. Bár 
genetikailag örököljük, az egyes számban lévő bűn (eredendő bűn) nem 
hibáztatja az embert.»

Más szavakkal, azt is mondhatnánk, hogy az adventista eredendő bűn-
ről szóló tanítás nem kálvinista. Nem ágostoni és nem lutheri, mert a négy 
pont közül egyet kihagy. Hátradőlhetünk nyugodtan, mert az adventizmus 
nem ezt tanítja. Szallós könyvében biztosít arról, hogy nem tanítjuk az 
eredendő bűnt. Olvassuk el!

„[...] a bűnről és az ember természetéről szóló ágostoni tanítás nem 
képezte azt az alapot, melyre az adventista egyház építette Jézus Krisztus 
emberi természetéről szóló tanítását. [...] Remélhetőleg a könyv olvasója arra a 
következtetésre jutott, hogy az adventista egyházat nem lehet vádolni ágostoni 
eretnekséggel.”

Feltételezzük, hogy a könyv olvasója egy 20, 21 éves tanuló diák, és 
nem tudható, mennyire van affinitása ahhoz, hogy olvasson mást is ad-
ventista vagy nem adventista szerzőktől. Amit itt a tanár állít az, hogy az 
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adventisták soha nem építettek az ágostoni alapra. Nagyon keveset kell ásni 
az adventista történelemben, hogy megértsd, más adventista teológusok 
pont ennek az ellenkezőjét állítják. Raymond Cottrell, egy híres adventista 
teológus, akitől idézek.

„Ez az első alkalom, amikor hallom, hogy az adventisták hisznek az 
«eredendő bűnben», legalábbis a szó teológiai meghatározásában. Ennek a 
kifejezésnek van egy teológiai technikai jelentése, amellyel nem tudunk egyetér-
teni, mert szükségessé tenné a szentségek gyakorlatát, mint például a gyermekek 
keresztelését.” 

Mit mondott Raymond Cottrell? Azt, hogy az ágostoni eredendő bűn 
jelen van az adventizmusban, és ez volt az első alkalom, amikor hallott erről 
„ez megengedhetetlen, mert ha elfogadjuk az adventizmusban az eredendő 
bűnt, meg kell, hogy kereszteljünk kiskorú gyermekeket.”

Ha ásol egy kicsit az adventizmusban, rájössz, hogy Szallós professzor 
állítása hamis. Az adventizmus használja az eredendő bűn kifejezést. Lás-
suk ezt! Norman Gulley-ról elmondtam már, hogy van egy háromkötetes 
szisztematikus teológiáról szóló könyve, amelyet a lelkipásztoroknak adnak, 
hogy olvassák el. Lássuk, mit tanít Norman Gulley!

„A Szentírás szerint [...] bűnösnek születünk, és halálnak vagyunk 
kitéve, még mielőtt áthágnánk a törvényt. Ha egy gyermek születése után 
néhány órára vagy napra hal meg, ő a kárhoztatás halálát szenvedi el annak 
ellenére, hogy soha nem hágott át egyetlen parancsolatot sem.»

Mit tanít Norman Gulley? Azt, hogy vétkesek vagyunk Ádám bűne 
miatt, és ezért halálra vagyunk ítélve. Robert Olson mondja a következőket:

„White asszony írásai teljes összhangban állnak a Bibliával, de sokkal 
részletesebbek. 

Ádám bűnéről kijelenti, hogy háromféle módon befolyásol bennünket. 
1) Ádámtól örökölt bűnösségben születünk. 
2) Ennek következményeként halunk meg. 
3) A bűnösséget Ádámtól örököljük, ezért még egy gyermeknek is, aki 

meghal születése után egy órával, szüksége van Megváltóra, bár a gyermek 
sohasem követett el bűnt.”

Lássuk még egyszer a kérdést: Az adventisták tanítják a 4. pontot is? 
Igen, tanítják. Bár egyes lelkipásztorok, teológusok és professzorok nem 
fogadják el teljesen a kálvinizmust, mert megértették, hogy messzemenő 
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következményei lennének, vannak olyanok, akik elfogadták, tanítják, és a 
hivatalos lapokban megírják. Ez jelen van köztünk és a teológusok között. 
Következésképpen állíthatjuk, hogy az eredendő bűn gondolata jelen van 
az adventizmusban, és egy alapvető tétel a tanításban és a prédikálásban. 
Vizsgáljuk meg, mit mondott Ellen White a bűn természetéről, mert lát-
tuk, hogy Edward Heppenstall és George Knight azt mondják, ha helyesen 
értjük a bűn természetét, megértjük a tökéletességet. Más szavakkal, ha 
megértjük, mit mond a Biblia a bűn természetéről, megértjük azt is, mit 
állít a tökéletességről. Ha megértjük, mit mondott Ellen White a bűn ter-
mészetéről, megértjük azt is, mit mondott a tökéletességről. Ha megértjük, 
mit mondott a tradicionális adventizmus a bűnről, azt is megértjük, mit 
mondott a tökéletességről. Vizsgáljuk meg, mit mondott Ellen White a bűn 
természetéről!

„Amikor elkülönülünk Istentől a bűn elkövetése által, amely az Ő tör-
vényének áthágása, Sátán átveszi az irányítást az elménk felett.” (Review and 
Herald, 1887)

„Ahhoz, hogy Jézust a szívünkbe engedjük, meg kell szűnnünk vétkezni. 
A bűn a törvénytelenség, ez a Biblia egyetlen definíciója a bűnről. A törvény 
követelése messzire terjed, és nekünk összhangba kell hoznunk a szívünket Vele.”

„Mi a bűn? Az egyetlen definíció, amit megtalálunk az Isten Igéjében: 
«A bűn a törvény áthágása». Az apostol kijelenti: «ahol nincs törvény, nincs 
törvény elleni cselekedet sem» - azaz bűn.”

Következésképpen, Ellen White a bűnre egyetlen definíciót használt, 
a bűn a törvény áthágása, semmi több. Értitek, miért van szüksége Ellen 
White-nak „asszisztensekre”? Azért, hogy írásaiba belekényszerítsék a bűn 
kétféle definícióját, annak ellenére, hogy szerinte is csak egy van. Mit mond 
Ellen White a tökéletességről? 

„Sátán nem talált semmit Isten Fiában, ami által legyőzhette volna. Jézus 
megtartotta Atyja parancsolatait, és nem volt Benne semmi bűn, amit Sátán 
ki tudott volna aknázni. Csak ilyen lelkülettel lehet megállni a nyomorúság 
idején.”

Azok, akik megállnak a nyomorúság idején, olyannak kell lenniük, 
mint Jézusnak.

„Kezdetben Isten a törvény alá helyezte az embert, ami a saját létének 
nélkülözhetetlen feltétele. [...] Ezen a földön Sátán folytatta a mennyben 
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elkezdett lázadását. Kijelentette, hogy az ember nem engedelmeskedhet Isten 
törvényének. [...] Azonban az ember megigazul a törvény iránti tökéletes 
engedelmessége által [...]”

Ez a hit általi megigazulás, hogy tökéletesen engedelmeskedj minden 
törvénynek. Ezt hirdették Minneapolisnál. 

„[...] Ez az engedelmesség csak Krisztusba vetett hit által lehetséges. 
Mindenki, aki hit által engedelmeskedik Isten parancsolatainak, eléri a bűnte-
lenségnek azt az állapotát, amelyben Ádám élt bűnbeesése előtt.” (Signs of the 
Times, 1902. július 23)

Ez pont Heppenstall kijelentésének ellentéte, aki azt mondta, hogy 
a tökéletességet (sinlessness) nem lehet elérni. Ha az emberek elolvassák a 
prófétaság lelkét, segíteni kell őket, hogyan olvassák azt, mert ha úgy értik, 
mint ahogy le van írva, összeomlik majdnem az egész adventista akadémikus 
világ. Csak azok maradnak, akik helyesen prédikálnak, de az adventista aka-
démikus világ összeomlik. Mert az akadémikus világ becsempészett hamis 
állításokat, filozófiákat és idegen gondolatokat az adventizmusba, táplálva 
az emberekben olyan tanítást, amely nem segít a növekedésben, és nem 
vezeti őket a mennyeknek országába. Olyat, ami nem a harmadik angyal 
üzenete, és ami nem készíti fel őket, hogy a nyomorúság idején megálljanak 
a vizsgálat alatt.

„Meg kell értenünk, kiváltságunk, hogy az Őbelé vetett hit által részesei 
legyünk az isteni természetnek, megszabadulva a romlottságtól, amely a kíván-
ságban van. Akkor megtisztulunk minden bűntől és minden jellemhibától. Ne 
őrizzünk egyetlen bűnös hajlamot sem!”

Ha a bűnös hajlam a bűn második definíciója, amelytől csak Jézus 
eljövetelekor szabadulunk meg, hogy kérheti Isten tőlem Ellen White-on 
keresztül, hogy ne őrizzek egyetlen bűnös hajlamot sem? Csak akkor kérheti 
tőlem Isten, hogy ne őrizzek egyetlen bűnös hajlamot se, ha a bűnös hajlam 
nem bűn. Csak akkor, ha a természetem nem bűn, hanem a természetem 
csak a gyengeségnek kitett test, és ez nem hibáztat, nem ítél el. Bennem 
van, de Jézus Krisztusban is volt. Krisztusban is volt, és Őt nem ítélte el. 
Bennem van, és engem sem ítél el ezért. Viszont a földi természetem min-
den indulatát el kell távolítani, nem megőrizni. Természetesen különbség 
van a bűn hajlamai (tendency of sin), és a bűnre való hajlam (tendency to 
sin) között. Ajánlom Ralph Larson könyvét, aki különbséget tesz közöttük, 
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és alátámasztja a prófétaság lelkének bizonyságtételeivel.
Még egyszer, hogy megértsük a témát. Van két fontos kifejezés, amely 

különbözik egymástól. Elmondom angolul és lefordítom, mert Ellen White 
angolul írta: tendency of sin = a bűn hajlamai, Krisztusban nem volt, mert 
nem vétkezett. A bűn hajlama a törvény áthágása után létezik az emberben, 
és egyre visz tovább. Ez a bűnnek a hajlama. A második kifejezés: a bűnre 
való hajlam. Ilyen hajlammal született Krisztus is, ilyen hajlammal szüle-
tünk mi is, de nem bűn. A tökéletesség Ellen White írásaiban. Ez nagyon 
fontos! Úgy gondolom, ez az idézet sok dilemmát megold.

„Sokan vannak azok, akik szívükben panaszkodnak Isten ellen. Azt 
mondják: «Ádám bukott természetét örököltük, és nem vagyunk felelősek a ter-
mészetes tökéletlenségünkért [...]»  Világos, ez a kálvinizmus, hogy lennél felelős, 
amikor a természeted uralkodik feletted? Ők bírálják Istent [...] - Mit tesznek? 
Figyeljetek testvérek! Ezt Isten prófétája mondja! - Ők bírálják Isten köve-
telményeit és panaszkodnak, hogy olyat kér tőlük, amit nincs hatalmunkban 
felajánlani. Sátán ugyanígy panaszkodott a mennyben, de az ilyen gondolatok 
lebecsülik Istent. [...] A vádlóknak lehetőségük van arra, hogy ismertessék a Vele 
szembeni vádakat; a Teremtő lehetőséget ad nekik, hogy beszéljenek. [...] Ha 
mentséget akartok bemutatni, amiért elmulasztottátok tiszteletben tartani azo-
kat a feltételeket, amelyeken üdvösségetek alapul, akkor most tegyétek. Ha van 
mentségetek a bűnre, a keményszívűségre, irigységre, érzékiségre, ismertessétek 
érveiteket most. Meghallgattatnak mindazok, akik megigazulnak a törvény-
telenségben, és engedetlenségükért Istent hibáztatják. Ők azzal érvelnek, hogy 
erős szenvedélyekkel és étvággyal születtek, és olyan dolgok veszik körül őket, 
amelyek bűnre csábítják, és igazságos lenne elítélni őket ilyen körülményekben? 
[...] Amikor látjuk az emberi természet gyengeségeit, ahelyett, hogy próbálkoz-
nánk megigazulni a törvénytelenségben, inkább ismerjük meg jobban az Isten 
szavát. Ő megerősíti elménket a kísértés órájában.” 

Mit fog megerősíteni? Az elménket? Mikor? A kísértés órájában. Ami-
kor jön a kísértés. Nyissuk meg a Bibliát Jakab apostolnál, hogy megértsük, 
hogyan keletkezik a bűn! Jak 1:13-14 verseit olvassuk el:

„Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentől kísértetem: mert az Isten 
gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért. Hanem mindenki 
kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága.”

Tehát, mi által jön a bűn? Kívánság által. A kívánság bennünk van, 
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vagy rajtunk kívül? A kívánság bennünk van. Mindenki akkor kísértetik, 
amikor a benne lévő kívánság, tendencia, hajlam vonja őt. Olvassuk Jak 
1:15 versét:

„Azután a kívánság megfoganván, bűnt szül; a bűn pedig teljességre 
jutván halált nemz.”

Most megértettük, hogyan keletkezik a bűn. Kísértve vagy, a benned 
lévő kívánságon, tendencián, hajlamon keresztül, azaz, ami által meg aka-
rod tenni, így megszületik a bűn, és megcselekszed, ezáltal megvalósítod a 
bűnt. A megcselekedett bűn pedig halált eredményez.

Mit mond Ellen White? A kísértés órájában, akkor, amikor kíván-
ságaink, tendenciáink korbácsolva vannak, mit tesz Isten? Erőt ad az 
értelemnek. Miért? Azért, hogy az értelem vezesse a testet. Ez a megoldás. 
Amíg azt mondom, hogy a testi hajlam erősebb az értelemnél - Ádám bűne 
miatt, az eredendő bűn miatt, az öröklött bűn miatt, és nem tudok ellene 
semmit tenni - nem fogom kérni Isten erejét, amellyel felruházza akarato-
mat, és értelmemet, hogy elmém minden gondolatát rabul ejtse Krisztus 
engedelmességére.

Következésképpen az adventizmusnak el kell döntenie, hogy az 
elme erősebb a testi hajlamnál - és akkor mindent legyőzhetünk - vagy a 
természet erősebb az elménél és akkor ágostoniak vagyunk. Ágoston az a 
teológus, aki megformálta a katolikus egyház teológiáját. Az eredendő bűn 
Ellen White írásaiban. Mit tesz itt Ellen White? Gyakorlatilag ellenáll mind 
a négy pontnak. Igaz?

A kálvinizmus bal oldalon, jobb oldalon az adventizmus a hivatalos 
kiadványokban, a 4. pontnál van is-is, és középen Ellen White ellenzi mind 
a négy pontot.
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Meg kell értenünk valami nagyon fontos dolgot, több 
magyarázatot is fűzök hozzá. Láttatok már madárijesztőt. Mire 
használjuk a madárijesztőt? A kukoricásban vagy más helyeken, 
ahol veteményeztünk, ne jöjjenek a madarak. Szeretném, ha 
tudnátok, hogy ugyanez a szerepe annak a könyvnek is, amelynek 
címe: „God’s Character and the Last Generation” (Isten jelleme és az 
utolsó generáció). Olyan, mint egy madárijesztő. Én személyesen 
nem szakítottam időt arra, hogy különösképpen elemezzem ezt 
a könyvet, viszont helyettem megtette Larry Kirkpatrick testvér 
ezelőtt egy hónappal Sacramento-ban, és miután lefordítom, meg-
tudjátok, hogy mit mondott a könyvről. Én csupán azt szeretném 
megmutatni, hogy az adventista lelkipásztorok hogyan ijesztgetik az 
embereket, hogy eltávolodjanak az utolsó generációról szóló teológiát
ól.                                                                                                                                                                                                                 

Idézeteket fogok olvasni ebből a könyvből, amelyet az And-
rews Egyetem 12 teológusa írt. Ezek közül az egyik a volt dékán, 
Denis Fortin, Woodrow Whidden az „asszisztens”, aki segített Ellen 
White-nak kifejezni magát a „Jézus példázatai” című könyv idéze-
tében. Woodrow nélkül azt értettük volna, hogy Jézus akkor jön el, 
amikor az egyháza tökéletes, de Woodrow elmondta, hogy nem jól 
értjük, mert Jézus tudja, hogy soha nem lesz egy tökéletes egyháza. 
A következő szerző Ranko Stefanovic, a múlt negyedévi Jelenések 
bibliatanulmányok szerzője. Darius Jankiewicz és Jiri Moskala, mind 
a ketten nagyon ismert teológusok. Talán nem mondanak semmit 
ezek a nevek, azok számára említettem, akik ismerik.
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Hogyan ijesztgetik az adventistákat? Állítják, hogy az emberek-
nek nem kell foglalkozniuk az utolsó generációs teológiával és a bűn 
feletti győzelemmel, mert:

„[...] az emberek cselekedetei semmiféle alapot sem szolgálnak Isten 
jellemének vindikálására vagy Isten győzelmére a nagy küzdelemben.” 
Ez igaz? Igaz! (God’s Character and the Last Generation, J. Peckham, 
„Great Controvery Issues” 17. o.) 

De az utolsó generációs teológia sehol sem állítja, sem azok, akik 
hisznek benne, hogy az ember cselekedetei vindikálnák Isten jellemét. 
Mindenki állítja, hogy Isten cselekszik az emberben, és ez egy olyan 
aktivitás, amelyben Isten vindikálja saját nevét. Tehát, dezinformál-
nak. Azt akarják elhitetni veletek, hogy az utolsó generációs teológiá-
ban az emberek vindikálják Isten jellemét. Nem! Soha nem fogjátok 
hallani az utolsó generációról szóló teológia egyetlen prédikátorától 
sem, - mint Dennis Priebe, Herbert Douglass, Standish fivérek, Larry 
Kirkpatrick, Stephen Bohrn, Dough Bachelor stb, hogy az emberek 
vindikálják Istent. Mindenki azt fogja mondani, hogy Isten nyilvánul 
meg az emberben. De ezzel ijesztgetik azokat, akik nem olvasnak. Ez 
hamis! Lássuk, ehhez képest mit mond Ellen White!

„Ádám édenkerti bukása után Isten azt mondta: «És 
ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod 
között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak 
sarkát mardosod.» Egyesekben az ellenségeskedés fejlődik és megnyilvánul 
az igazság elfogadásával, míg másokban az igazság és a szentség elutasí-
tásában nyilvánul meg. Az egyik csoport igazolja és védi Isten törvényét, 
megőrzi a rendet, megállítja a rosszat, és védi Isten igazságát.” (Signs of 
the Times, 1895. nov. 14.)

Hasonlítsátok össze Jiri Moskala és Ellen White kijelentéseit! 
Ellentétesek? Tulajdonképpen Jiri Moskala szerkesztette a könyvet, 
John Peckham ezt írta a 16. oldalon: 

„[...] az emberek cselekedetei semmiféle alapot sem szolgálnak Isten 
jellemének vindikálására vagy Isten győzelmére a nagy küzdelemben.” 

Mit mond Ellen White? „Az egyik csoport igazolja és védi Isten 
törvényét, ezáltal védi Isten igazságát.” Világos, hogy a két idézet 
ellentétes, mert Ellen White egyértelműen írt egy egyházról, amely 
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igazolja a törvényt és Isten igazát. Egy másik idézet:
„Krisztus becsületének meg kell nyilvánulnia a választott nép 

jellemének tökéletesedésében. Szeretné, hogy ők mutassák be jellemét a 
világnak. [...] A te jellemed az Ő dicsősége, amely benned nyilvánul 
meg.” (Signs of the Times, 1897. nov. 25.) 

Látjátok, milyen világos az ellentét a két nyilatkozat között, amit 
Ellen White mond, és amit vall az adventista egyház?

„Ha volt valaha nép, melynek szüksége volt az égből jövő világosság 
szüntelen növekedésére, akkor ez az a nép, amelyet ebben a veszélyes 
időben hívott el Isten, hogy őrködjenek szent törvénye felett, s tisztázzák 
jellemét a világ előtt.” (BT5) 

Arra hívott minket Isten, hogy tisztázzuk jellemét a világ előtt? 
Igen, ez van megírva. Nem mondhatok mást, csak, ami meg van írva. 
De egyet tudok, én nem tudom tisztázni a Jellemét, csak akkor, ha 
bennem lakik, és bennem tisztázza saját jellemét. A nagy küzdelem-
ben Sátán tett egy kijelentést, mely szerint a bukott ember, akinek 
földi természete van, nem tudja megtartani a törvényt, ezért Istennek 
tisztáznia kell magát ezen a földön ezzel a bukott emberrel, és be 
kell bizonyítania, hogy Sátán hazudik. Isten terve, hogy dolgozzon az 
egyházban, és a Szentlélek ajándékai által fejlesszen az emberben egy 
olyan magatartást a törvénnyel szemben, az erkölccsel és az igazsággal 
szemben, hogy ezek az emberek ne akarjanak többé vétkezni, mert 
feddhetetlenséget akarnak. Ez Isten terve. Ha Isten terve az, hogy 
általunk tisztázza jellemét a világ előtt, miért állnék én ellene? Még 
egyszer. Ha Isten terve az, hogy az egyházán keresztül tisztázza jellemét 
a világ előtt, miért állnék én ellene, hogy megtegye ezt? Folytassuk!

„Isten minden gyermekének kötelessége, hogy védje az Ő jellemét!” 
(BT5)

Tehát, mi mindnyájan kötelesek vagyunk megvédeni Isten 
jellemét. Olvasom még egyszer az előző idézetet:

„[...] az emberek cselekedetei semmiféle alapot sem szolgálnak Isten 
jellemének vindikálására.”

Ez komoly? Ellen White azt mondja, hogy Isten minden gyer-
mekének a kötelessége, hogy megvédje jellemét. Következésképpen, 
hamisan mutatják be Isten egyházának szerepét ezen a világon és a 



138

https://adventizmusmegrazasa.hu

társadalomban betöltött szerepünket.
 „Isten jelleme és az utolsó generáció” című könyvből idézek:
„Tehát a gondolat szerint Sátán nem győzetett le a keresztnél; egy 

embercsoportnak teljesen bűn nélkülinek kell lennie, hogy Sátánt le 
lehessen győzni.” (God’s Character and the Last Generation, J. Peckham, 
„Great Controvery Issues” 17. o.) 

Mit tesz a szerző? Csinál egy madárijesztőt, és azt mondja: „Azok 
az emberek, akik hisznek az utolsó generációs teológiában, tulajdonkép-
pen be akarják bizonyítani, hogy a keresztnél Krisztus nem győzte le 
Sátánt. Más szavakkal, ők minimalizálják Krisztus erejét, hogy legyőzte 
Sátánt a keresztnél, ők akarnak lenni az az egyház, amely legyőzi Sá-
tánt.” Olvassuk el, ehhez képest mit mond Ellen White!

„Isten angyalai érdeklődéssel figyelnek, hogy Sátán legyőz-e téged, 
vagy te leszel a győző, és Krisztus vére által megsemmisíted Sátánt a lá-
baid alatt.” (Ellen White, Maria Chase-nak, 2. levél, 1865. június 12.)

„Egyedül Isten semmisítheti meg Sátánt a lábaid alatt.” (Ellen 
White, A.T. Jones-nak, 242. levél, 1906. július 3.)

Tehát, ha Isten szándéka az, hogy megsemmisítse Sátánt a lá-
baim alatt, akkor Sátán megsemmisült a keresztnél? Testvérek! Sátán 
megsemmisült a keresztnél, senki sem fogja mondani, hogy nem. 
De ha Isten szándéka az, hogy megsemmisítse Sátánt a lábaim alatt, 
miért haragudnál ezért? Vagy fordítva, ha Isten meg akarja semmi-
síteni Sátánt a te lábaid alatt, miért haragudnék ezért? A harmadik 
madárijesztő:

„Az utolsó generációról szóló teológia függésbe teszi a nagy küz-
delemben Isten győzelmét az egyszerű teremtmények hűségétől.” (God’s 
Character and the Last Generation, J. Peckham, „Great Controvery 
Issues” 17. o.) Lássuk, hogy ezzel szemben mit mond Ellen White!

„Isten képének ismét helyre kell állnia az ember természetében. 
Isten dicsősége és Krisztus dicsősége magában foglalja népe jellemének 
tökéletességét.” (Jézus élete)

Ki dönti el, hogy Isten dicsősége függjön az én tökéletességem-
től? Én választom? Nem! Isten döntött így! Isten kockáztatta saját 
nevét népe tökéletességén keresztül. Isten választotta, hogy becsülete 
függjön egyházától. Isten az, aki ezt teszi.
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 „A Lélek az, aki eredményessé teszi mindazt, amit a világ Megvál-
tója vitt véghez. A Lélek az, aki megtisztítja szívünket. A Lélek útján a 
hívő ember részese lesz az isteni természetnek. Krisztus isteni hatalomként 
adta Lelkét, hogy segítségével győzzük le a gonoszra való minden örökölt 
vagy szerzett hajlamunkat, és hogy egyházába bevésődjék az Ő jelleme.” 
(Jézus élete)

Ez az Ő munkája, nem az enyém. Ő igazít meg, Ő tiszteli meg 
saját művét és nevét. Lássuk, mit mond erről A.T. Jones! Nagyon szép, 
amit mond! A.T. Jones-t azzal vádolják, hogy befolyásolta Andrea-
sent, aki átvette tőle az utolsó generációról szóló teológiát, és bevitte 
az egyházba. Lássuk, hogy Jones kire teszi a hangsúlyt! Figyeljetek az 
évre: 1893! Ezek a prédikációk Minneapolis utániak. Nézzük!

„Azon a napon lesz egy másik csoport: egy nagy sokaság, amelyet 
senki meg nem számlálhat, minden nemzetből, ágazatból, népből és 
nyelvből; akik be akarnak menni. Ha valaki megkérdezi őket: Mit 
tettetek, hogy bemehessetek? Milyen jogotok van itt? Ez lesz a válasz: Ó, 
én nem tettem semmit, hogy megérdemeljem ezt. Én bűnös vagyok, csak 
Isten kegyelmétől függök. Ó, annyira nyomorult és rabságban megkö-
tözve voltam, hogy senki sem tudott megszabadítani, csak maga Isten; 
annyira nyavalyás, hogy minden, amit tenni tudtam, hogy állandóan 
Istenhez menjek vigasztalásért; annyira szegény, hogy állandóan Istentől 
koldultam; annyira vak, hogy senki más, csak Isten tudott látóvá tenni; 
annyira mezítelen, hogy senki más nem tudott felöltöztetni csak maga 
Isten: minden jogom, amivel bírok az, amit Jézus értem tett. De Jézus 
szeretett engem. Amikor nyomorúságomban sírtam, Ő megszabadított; 
mikor nyomorúságomban vigasztalásra vágyakoztam, Ő mindig meg-
vigasztalt; mikor szegénységben koldultam, Ő kincseket adott; mikor 
fogságomban kértem, mutassa az utat, hogy megismerjem azt, Ő egész 
úton kísért, és látóvá tett; amikor annyira mezítelen voltam, hogy senki, 
de senki sem tudott felöltöztetni, Ő adta ezt a ruhát, ami rajtam van, és 
ez minden, amire mutathatok, minden, amire hivatkozhatok, és minden 
ok, amiért bemehetnék nem más, mint amit Ő tett értem.” (A.T. Jones 
3. angyal üzenete 1893)

Látjátok, milyen szép szavak, és látjátok, milyen vádakat emelnek 
ezen írások és ezen emberek ellen? Teljesen hamisan mutatják be őket és az 
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igazságot. Ugyanabból a könyvből:
„Még valami: Krisztus bölcsességgé tétetett értünk, igazsággá, szentséggé 

és megváltássá, Ő a mi megszentelésünk. A megszentelés és annak végső célja 
Krisztus művének teljessége az emberben, Krisztus képének teljessége a hívőben, 
hogy amikor Krisztus a hívőre tekint, Saját magát lássa. Ez a megszentelődés!” 
(A.T. Jones 3. angyal üzenete, 1893) 

Azaz, amikor Isten ránk tekint, saját igazságát lássa mibennünk, nem 
a mi igazságunkat, hanem az Övét mibennünk. Ez az utolsó generációról 
szóló teológia, amely ellen tavaly három könyv jelent meg. Ez a három 
könyv nem úgy harcol az utolsó generáció teológiája ellen, hogy összeveti a 
mondanivalóját a Bibliával és a prófétaság lelkével, hanem hamisan mutat-
ják be és hazudnak, hogy mást tanít. Jones így folytatja:

„A prófétaság lelke ekképpen definiálta a megszentelődést: «A megszen-
telődés az Isten összes parancsolatának megőrzése.» Nem egy próbálkozás, 
vagy mindent megtenni a megtartásáért, hanem «Isten összes parancsolatának 
megőrzése.» Egyetlen ember sem fogja megőrizni Isten összes parancsolatát, 
ahogyan Isten elvárja, hogy megtartsa, csak akkor, ha Jézus Krisztus benne van, 
és az Ő képe van megformálva benne, hogy amikor Krisztus az emberre tekint, 
Saját magát lássa benne. Ez így van! Ami megigazít, az üdvözít, megszentel, 
és Minden, mindenkiben, mindenkiért. Ez Isten igazsága Jézus Krisztusban.” 
(A.T. Jones 3. angyal üzenete 1893, Adventist Pioneer Library, 454. o.)

Ez az utolsó generációról szóló teológia. Ezt a munkát végzi Isten 
szeretett adventnépe között, akik a szentélyre tekintenek. A negyedik ma-
dárijesztő:

„Ha [...] a bűn több mint egy szabad akaratból választott cselekedet, ha 
ugyanakkor az emberi lét hajlama valami felé rossz, önkéntelen tendenciákkal, 
akkor úgy tűnik, hogy az emberek sohasem győzik le teljesen a bűnt [...] akara-
tuk erejéből, mert az emberi akarat szintén bűntől fertőzött.” (God’s Character 
and the Last Generation, J. Peckham, „Great Controvery Issues” 17. o.)

Ezt a könyvet az Andrews Egyetem 12 adventista teológusa írta. Ez 
tiszta kálvinizmus. Az ember elméje tehetetlen a testtel szemben. Ez a vád! 
Az ember elméje tehetetlen a testtel szemben. Olvassuk el, mit mondott 
Ellen White!

„A megkísértett embernek meg kell értenie az akarat igazi erejét. Az akarat 
az emberi természet ellenőrző ereje, a döntés ereje, a szabad akarat ereje. Min-



141

9. Két evangélium, egy konfliktus, egy egységes egyház 2. rész 

den az akarat helyes használatától függ. A helyes és tiszta vágyak önmagukban 
jók, de ha megállunk itt, semmi hasznunk nem lesz. Sokan kudarcot vallanak, 
miközben reménykednek és szeretnék legyőzni rossz hajlamaikat. Nem adják 
át akaratukat Istennek. [...] Mi nem tudjuk megváltoztatni szívünket, nem 
tudjuk ellenőrizni gondolatainkat, indulatainkat, érzéseinket. Nem tudjuk 
tisztává tenni saját magunkat. [...] Átadhatjuk akaratunkat Neki, akkor ben-
nünk fog dolgozni, «mind az akarást, mind a véghezvitelt a jó kedve szerint.» 
Így az egész természetünk Jézus Krisztus ellenőrzése alá kerül. Az akarat helyes 
gyakorlása által az életünk teljesen megváltozhat. Ha akaratunkat átadjuk 
Krisztus kezébe, szövetséget kötünk az isteni erővel. Felülről kapunk erőt, hogy 
állhatatosak legyünk. Egy tiszta és nemes élet, az étvágy és az érzékiség feletti 
győzelmes élet lehetséges mindazok számára, akik egyesítik gyenge és habozó 
akaratukat Isten mindenható és mozdíthatatlan akaratával.” (The Ministry of 
Healing)

Mi a megoldás? Adjuk át akaratunkat Istennek, hogy amikor bennünk 
dolgozik - mind az akarást, mind a cselekvést illetően - segítsen egész ter-
mészetünket Krisztus ellenőrzése alá vonni. Mit állít a teológusok elmélete? 
Azt, hogy nem tudjuk teljesen Krisztusnak alárendelni természetünket. Ez a 
kálvinizmus, azaz ágostoni vagy katolikus teológia. A Biblia és a prófétaság 
lelke szerint teljesen alárendelhetjük akaratunkat Krisztusnak, és abban a 
pillanatban az egész természetünket Ő ellenőrzi. Azután már nem a földi 
természetünk ösztönzései alatt élünk, hanem Pál apostol szerint a Szentlélek 
késztetése alatt. Az ötödik madárijesztő:

„Andreasen értelmezése részben emberközpontúvá teszi a megváltás ter-
vét. Valójában teológiája szerint az embereknek el kell érniük azt az állapotot, 
amikor már nincsen szükségük Krisztusra, és Közbenjáró nélkül meg tudnak 
állni saját cselekedeteikre támaszkodva.” (George Knight, End-Time Events 
and the Last Generation, 31. o.)

Ha ez a valóság, akkor jaj nekünk! De ha Andreasen nem ezt mondta, 
akkor jaj az egyház bárányainak, akik nem tanulmányozzák a Bibliát és 
a prófétaság lelkét, mert a farkasok elnyelik őket. Lássuk, valójában mit 
mondott Andreasen!

„Napjainkban a világon sok hamis tanítás van a tökéletességről. Egyesek 
tagadják a bűnből megmentő Isten erejét. Mások emberek előtt mutogatják 
szentségüket, és el akarják hitetni velük, hogy bűntelenek. Az első csoportban 
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nemcsak hitetlenek és szkeptikusok vannak, hanem egyháztagok is, akiknek 
meglátásába nem fér bele a bűn feletti győzelem, és egy bizonyos kompromisszu-
mot kötnek a bűnnel. A másik csoportban azok vannak, akik nem értik jól sem 
a bűnt, sem Isten szentségét, és akiknek lelki meglátásuk annyira sötét, hogy nem 
látják saját méltatlanságukat, ezért azt gondolják, hogy tökéletesek, és akiknek 
vallási véleményük olyan természetű, hogy saját ismeretük az igazságról felette 
áll a Biblia kinyilatkoztatásainak. Nem könnyű eldönteni, melyik a nagyobb 
tévedés.” (M.L. Andreasen: The Sanctuary Service)

Mondjátok, jaj nekünk, vagy végünk van? Mert George Knight-ot 
újra hazugságon kaptuk. Ismét rossz színben tünteti fel az Isten emberét, 
aki mindent megtett, hogy az adventista egyház ne menjen rossz irányba. Ez 
az ember kiállt az igazság mellett a lelkipásztori akkreditációja visszavonása 
árán is. Ez az ember korábban halt meg, mint ahogy Isten szándékában állt, 
mert megbetegítette az a stressz, amiért letiltották a szószékről, és megta-
gadták jelenlétét azoktól az összejövetelektől, ahol fel tudott volna szólalni. 
Ez Andreasen életének újabb téves bemutatása, mintha azt állítaná, hogy 
mi a saját cselekedeteinkre támaszkodunk. Olvassátok el, mit mondott 
Andreasen azokról, akik saját cselekedeteikre akarnak támaszkodni! 

Imádkozok Istenhez [...] Ti végig itt voltatok, és sok mindent hal-
lottatok, de több ezer ember nem volt itt, és nem hallottak semmit, és 
nem fognak látni semmit. Több ezer ember megijed ezektől a dolgoktól. 
Imádkoznunk kell értük, dolgoznunk kell értük, sóhajtoznunk kell értük, 
tennünk kell valamit értük, mert eléjük teszik az adventista tanítás torz 
képét, amely nem az 1970-es, az 1980-as vagy az 1990-es években jelent 
meg, hanem az adventizmus kezdetétől fogva, 1844. október 23-tól kezdve. 

A szentély igazsága, a vizsgálati ítélet és a tökéletes nép igazságain 
született meg az adventista egyház. Napjainkban pedig az adventisták közül 
sokan tagadják ezt. Szeretném, ha tudnátok valamit. Miközben az egyház, a 
tagok, a lelkipásztorok, az adminisztrátorok, egy szóval az egyház harcol az 
egységért, tudnotok kell, hogy egyetlen út vezet az egységhez, ahogy mond-
ta Ellen White a „Review and Herald” című újságban 1881. április 26-án.

„Az apostol a következő szavakkal folytatja: «Kérlek azonban titeket 
atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképpen szól-
jatok, és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek ugyanazon 
értelemben és ugyanazon véleményben.»  Pál nem a lehetetlent kérte tőlük. Az 
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egység a keresztény tökéletesség biztos eredménye.” (Review and Herald, 1881. 
április 26.)

Más szavakkal, az egyháznak nem kellene foglalkoznia az egységgel. 
„Egyesítsük a 13 divíziót, amely a női felszentelés miatt széthullott.” Nem! 
Nem kell egyesíteni őket, hanem tegyünk valamit azért, hogy a harmadik 
angyal üzenete, a szentély üzenete elérje a 13 divíziót, hogy ne legyen olyan 
divízió, amelyben a tagok 50%-a már nem hisz a szentély üzenetében. 
Miután elvittük ezt az üzenetet, várhatjuk, hogy az egység a keresztény 
tökéletesség biztos eredménye legyen. Úgy gondolom, hogy közülünk 
sokan felteszik a kérdést, miért van annyi vélemény és széthúzás közöttünk? 
Nézzük meg még egyszer az idézet elejét: mit mond az apostol? 

«Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, 
hogy mindnyájan egyképpen szóljatok [...]» 

Itt megállunk egy kicsit, mert szeretnék feltenni egy kérdést. Kép-
zeljünk el két csoportot! Mondjuk, hogy a bal oldaliak eretnekségeket és 
hamisságokat beszélnek, a jobb oldaliak az igazságot. Tegyük fel, hogy én 
egységet akarok a két oldal között, és olvasom a Bibliában, hogy «Kérlek 
azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan 
egyképpen szóljatok [...]» Tehát, én egyesíteni akarom a két oldalt, és meg-
mutatom a Bibliából, hogy az egység nevében mindnyájan egyféleképpen 
szóljanak. Akkor feltevődik a kérdés, hogyan kellene szólniuk egyfélekép-
pen? Azt mondani, amit a jobb oldaliak állítanak, vagy amit a bal oldaliak 
mondanak? A jobb oldaliak úgy beszéljenek, mint a bal oldaliak? Látjátok, 
ez a nagyon érdekes rész. Mert a bal oldaliak azt szeretnék, hogy a jobb 
oldaliak úgy szóljanak, mint ők. Így jelenik meg az ellentét, a feszültség és a 
harc. Ki szóljon úgy, mint a másik? Lehetne mondani, hogy a jobb oldaliak 
is a Bibliából idéznek, és vannak teológusaik. A bal oldaliak is a Bibliából 
idéznek, és vannak lelkipásztoraik. Nem egyszerű, testvérek. Egyetlen egy 
dolog maradjon meg ebből a történetből. Azoknak, akik tudják, hogy náluk 
van az igazság, nem szabad azt feladniuk a világon semmiért, még az életük 
árán sem.

Szeretném, ha tudnátok egy dolgot. Órigenész egy egyházatya volt, 
aki a hitéért üldözést szenvedett. Eretnek hite volt, és a semmiért üldözték. 
Ha téged üldöznek az igazságért, akkor nem hiába szenvedsz üldözést. 
Azok, akik a hamisságban hisznek, akár a halálukig is kitarthatnak mellette, 
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hiába haltak meg. Akik az igazságban hisznek, ha a halálukig kitartanak 
abban, amiben hisznek, nem a semmiért harcolnak. Viszont, meg kell 
bizonyosodjunk, hogy amiben hiszünk az az, amire Isten tanít.

Miért tartottam ezt az előadássorozatot nektek? Milyen céllal? El 
szeretnék mondani néhány dolgot. Miért akartam, hogy megismerjétek 
ezeket a dolgokat? Szeretném, ha tudnátok, hogy ki csinálja a széthúzást az 
egyházban. Gondolom, megértettétek. Az egyházban a széthúzást a hamis 
tanítás csinálja. Mert valakik többé-kevésbé megmódosították az adventista 
egyház tanítását. A módosított tanításon új generációk nőttek fel, laikusok 
és lelkipásztorok, akik már nem foglalkoztak az egyház archívumával, hogy 
elolvassák, mit írtak a pionírok. Elfogadták a módosított tanítást. Előzőleg 
láttátok, hogyan takarítottak az adventista könyvek között. Félretettek 
könyveket, hogy a kálvinisták kedvében járjanak. Tehát módosításokat 
hajtottak végre. Valakik módosítottak. Az eredmény zavar lett.

Gondolom, közülünk legtöbben látták, hogyan hasad egy farönk. 
Senki sem tud egyből széthasítani egy nagy farönköt. Lassan-lassan kezdik 
hasítani. Éket vernek bele, és megütik. Kezdetben az ék csupán egy kis repe-
dést csinál. Azután jobban megütik az éket, és a repedés egyre nagyobb lesz, 
majd egyre nagyobb éket alkalmaznak, ameddig a farönk teljesen elhasad. 

Ugyanezt csinálták az adventizmussal. Kezdetben csupán egy kis 
repedés volt, kevesen vették észre. Amiért Andreasen meglátta a repedést, 
visszavonták lelkipásztori akkreditációját. Herbert Douglass is érzékelte, 
majd Cottrell, Francis D. Nichol, Ron Spear, Standish fivérek és sokan 
mások. El kezdtek dolgozni, de nem sok mindent sikerült megtenniük. 
Most pedig mi következünk.

Még egyszer mondom, nem valaki ellen harcolunk, hanem az igazság 
mellé állunk. Próbáljuk meg összeilleszteni, ami széttört! Az 1844 adventiz-
musát egyesítsük az 1888-as egyháznak adott harmadik angyal üzenetével, 
illesszük össze és lássuk meg, mi az Isten terve az egyházzal. Tudom, hogy 
nehéz tanulmány volt. Lehet, hogy még nagyon sok dolog van, amit meg 
kell értenetek. De nem ezzel foglalkozunk minden nap.

Ezekből a tanulmányokból megérthettétek, hogy mint adventisták, 
felelősségünk van, hogy tanulmányozzunk és kutassunk. Ezekből a ta-
nulmányokból megérthettétek, hogy azok, akik nagyapáink lehetnének, 
vagy szomszédok, vagy vér szerinti testvérek módosításokat vittek végbe az 
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egyház tanításaiban, és a mi feladatunk helyrehozni, amit még helyre lehet 
hozni. Használtam ezeket a szavakat: nagyapák, testvérek, szomszédok, 
hogy megértsétek, hogyan kell viszonyulnunk hozzájuk. Azokat az embe-
reket, akiket nem ismerünk, könnyebben elutasíthatjuk. Így van? Azokkal 
csúnyán is tudunk beszélni, mert úgysem ismerjük. De, amikor közülünk 
valóról van szó, apa, nagyapa, férj, feleség, testvér, nővér, valaki, aki közel áll 
hozzánk, de hitehagyó, talán nehezebb figyelmeztetni őt, hogy félrevezeti a 
népet. Talán tapintatosabbak vagyunk ilyenkor. 

Egy kihívás számunkra, hogy tapintatosak legyünk azokkal, akik 
rombolják az adventizmus igazságait. Ha ezek az emberek soha nem fogják 
meglátni a mennyországot, legalább lássák a mennyországot mibennünk. 
Közülük sokan nem lesznek a mennyben, és nem fogják tudni, hogyan 
néz ki a paradicsom. Nem fogják megismerni Isten szeretetét, sem Jézus 
szeretetét. Nem fogják megtudni, mi az áldozat, nem fogják megtudni, 
milyenek az édes szavak. Legyünk mi azok, akikben Krisztus lakik, mu-
tassuk meg, milyen a mennyország, amelyet soha nem fognak látni, mert 
harcoltak az igazság ellen, és elutasítják azt. Isten segítsen bennünket annak 
megértéséhez, hogy nagy felelősségünk van ezen a téren.

Megtartottam ezeket az előadásokat, mert szeretném, ha megértené-
tek, hogy azokat az igazságokat, amelyeket Sátán módosított a nagy küzde-
lem témájában, a bűn legyőzése, az engesztelés, a szentély, a tökéletesség, a 
bűn természete; azoknál az igazságoknál kell időznünk, tanulmányoznunk, 
kutatnunk. Tehát, ha Sátán szakított időt, hogy megmódosítson igazságot, 
azt jelenti, hogy tudnom kell, mit módosított, mert ha megmódosította, azt 
jelenti, hogy ellene tett bizonyságot. Ha felfedezem, mi az, ami bizonyságot 
tesz ellene, tudom, hogyan kell megtérnem.

Megtartottam ezeket az előadásokat, hogy megértsétek, az a kockázat 
áll fenn, hogy az adventisták elveszítik az identitásukat. Már elveszítették, de 
ne veszítsük el teljesen! Az identitásunk kockázatban van. Az adventizmus 
egyedisége és az adventmisszió van kockázatban. Nem szabad ezt szem elől 
veszíteni. A következő előadásban lesz egy idézet, amelynek mondanivalója 
remélem, megérint.

Szeretném, ha megértenétek még egy dolgot. Már említettem, hogy 
O.R.L. Crosier megértette a szentély tanát, de eltávolodott tőle. Beszéltem 
Canright-ról, aki nagy adventista prédikátor volt, ő is elvetette a szentély 
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igazságát. Említettem Ballengert, aki annak ellenére, hogy nem vetette meg 
a szentélyt, már nem a valóságos szentélyben hitt, és el kezdte módosítani 
a szentély igazságát.

Miért mondtam el ezeket a dolgokat? Mert életükben beteljesedett 
Ellen White látomása, és amelyet leírt abban a két levelében Enoch Ja-
cobs-nak, a „Day Starr” szerkesztőjének. Emlékeztek, mit mondott Ellen 
White?

Láttam, hogy azok, akik a szentek szentjében imádkoztak, sorra 
felálltak, elhagyták azt, és leborultak Sátán trónja előtt. Visszatértek oda, 
ahol az üzenet megtalálta őket; a sötétbe, messze Istentől. Ellen White 
világosan elmondta, hogy lesznek emberek, akik támadják a szentélyt és a 
bizonyságtételeket, és a végén a Bibliát is. Csak néhány célt említettem és 
azt, hogy szeretném, ha gondolkodnátok. 

Szeretném, hogy amikor visszatértek a gyülekezetetekbe, kilenc órától 
kezdve - amikor beléptek a gyülekezetbe – a végéig, amikor kijöttök, az 
elmétek gyorsan pörögne, és ha szükséges, tegyétek meg azt, amit Krisztus 
követőjének tennie kell. Álljatok az igazság mellé, és maradjatok Jézus 
Krisztus mellett! Újra mondom, Istennek szüksége van egy népre, amely 
által megvédi becsületét és jellemét. Szüksége van jól informált emberekre, 
akik szóba tudnak állni bárkivel. Mikor ezeket a témákat látjátok, értenetek 
kell, mennyire fontosak, még jobban kell, hogy megismerjétek őket, mint 
amennyire sikerült itt megértenetek. Isten segítsen ebben. Ámen!
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A sorozatunk utolsó része: „A tiltott fától a tiltott evangéliumig”. Sze-
retném, ha megértenétek, hogy miért választottam ezt a címet. 

Amikor Isten megalkotta az embert, volt az Édenkertben egy tiltott 
fa. Isten elmondta Ádámnak és Évának, hogy azon a napon, amikor esznek 
arról a fáról, meghalnak. A tiltott fáról akart enni Éva, legalábbis akkor, 
amikor a kígyó elbűvölte. Ezt a tiltott fát használta fel Sátán, hogy eltávolítsa 
Ádámot és Évát az Édenből. Amikor Isten kiűzte az Édenkertből ősszülein-
ket, elmondta nekik az evangéliumot, amelyet Sátán tilt. Isten evangéliuma 
előtt nincs egyetlen angyal sem, aki tüzes karddal meggátolná az embert, 
hogy elérje azt. Az Isten evangéliumához vezető úton csak démonok vannak 
és emberek - akik hallgatnak rájuk - a sötétség vezérei, akik útjukba állnak 
azoknak, akik világossághoz akarnak jutni. De Isten az evangéliuma elé 
nem állított egyetlen angyalt sem tüzes karddal. 

Szeretném, ha tudnátok ezt! Ha ez így van, ez azt jelenti, hogy előtted 
és előttem szabad az evangélium felé vezető út. Kicsoda állíthatna meg, 
hogy odaérjünk? Talán Sátán? Ki akadályozhatna meg, hogy elérjük Isten 
szeretetét? A Biblia szerint senki. Legyetek meggyőződve, hogy a tiltott 
evangéliumot csak Sátán tiltja meg, Isten szabaddá tette mindenki számára.

„Sátán kijelentette, hogy Ádám fiainak és leányainak lehetetlen megtar-
tani Isten törvényét, és ezáltal szeretetlenséggel és a bölcsesség hiányával vádolta 
meg Istent. Ha a törvénynek nem tehetnek eleget, akkor a Törvényadó a hibás. 
Azok az emberek, akik Sátán ellenőrzése alatt állnak, újra ugyanezeket a váda-
kat ismétlik meg Isten ellen, amikor azt mondják, hogy az emberek nem tudják 
megtartani Isten törvényét.” (Signs of the Times, 1896. január 16.)

Súlyos szavak. Tehát, ha az adventista hittestvérem vagy testvérnőm 
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kijelenti, hogy Isten törvényét nem lehet teljesen megtartani, ezzel sze-
retetlenséggel és a bölcsesség hiányával vádolja Istent. Ezeknek a vádló 
testvéreknek hol kell látniuk szeretetet és bölcsességet? Nálam. Itt probléma 
van, mert ha nekem nem sikerült bemutatnom, miközben mégis a törvény 
megtartásáról beszélek, akkor még inkább eltávolítom őket a törvénytől, 
az Istentől és az evangéliumtól. Ezáltal ahelyett, hogy az evangéliumhoz 
vezetném őket, megtiltom tőlük az evangéliumot. Ki? Én, aki hiszek az 
utolsó generációról szóló teológiában.

Az előadás címe „A tiltott fától a tiltott evangéliumig”, írhatnám alá: 
„A harmadik érv.” Mond nektek valamit „a harmadik érv” kifejezés? Hát 
„a második érv” kifejezés mond nektek valamit? Röviden elmondom, mit 
jelentenek. „Az első érv” volt a magyarázatom, miért csinálom ezt a munkát, 
és miért létezik a „Zguduirea adventismului” honlap. „A második érv” volt 
a válasz, amit az egyik konferencia elnökének adtam, miután meghallgatta 
„az első érvet” és felhívott, mert megharagudott.

Nekiálltam „a harmadik érv”-nek Stefan Tomoiaga-gal folytatott 
levelezésem után, de több órás lett volna, ezért abbahagytam. Most készí-
tettem el a harmadik érvet azok számára, akik azt gondolják, hogy a 3. 
angyal üzenete mellé állnak, de tulajdonképpen az evangélium ellenségei a 
magatartásuk miatt, amit azokkal a testvérekkel szemben tanúsítanak, akik 
hibáztak.

Isten őrizzen, hogy mi legyünk azok, akik tiltjuk az evangéliumot, és 
megakadályozzunk valakit, hogy Krisztushoz menjen, a szabadsághoz! Nem 
zavar, ha valaki azt mondja, hogy miattam nem megy Krisztushoz, hanem 
az zavar, ha ez így van. Mert különbség van aközött, hogy valóban én aka-
dályozok meg valakit, és aközött, hogy büszkeségében megbotlik bennem.

Isten meg fogja ítélni. De, amikor az Isten megítéli a dolgokat, 
megítéli azt is, aki megbotlott, és engem is. Isten le fogja vonni a következ-
tetéseket, hogy az illető büszkesége miatt botlott meg, bűnös volt és nem 
akart megtérni, vagy azért botlott meg, mert én akadályoztam meg, hogy 
az evangéliumhoz jusson. Ennyit mondok a harmadik érvről. Most térjünk 
vissza Ellen White kijelentéséhez!

„Sátán kijelentette, hogy Ádám fiainak és leányainak lehetetlen megtar-
tani Isten törvényét, és ezáltal szeretetlenséggel és a bölcsesség hiányával vádolta 
meg Istent. Ha a törvénynek nem tehetnek eleget, akkor a Törvényadó a hibás. 
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Azok az emberek, akik Sátán ellenőrzése alatt állnak, újra ugyanezeket a váda-
kat ismétlik meg Isten ellen, amikor azt mondják, hogy az emberek nem tudják 
megtartani Isten törvényét.” (Signs of the Times, 1896. január 16.)

Azzal érvelnek, hogy a földi természetük miatt nem tudják megtartani. 
Láttuk ezt az előző fejezetekben. Most lássuk, milyen veszélynek tesszük ki 
magunkat, ha elveszítjük az adventista identitásunkat!

Láttuk, hogy az 1950-es évektől flörtöltünk az evangelikál teológiával, 
és hazavittük. Lemondtunk az adventista teológiáról, már csak a kifejezéseit 
használjuk: szentély, vizsgálati ítélet, Jézus Krisztus, kereszt, de ezen kife-
jezések mögött színtiszta kálvinista, ágostoni és katolikus tanítás van. Ez 
a teológia minden gyülekezetben picivel másabb és másabb, de én a közös 
nevezőkre fogok mutatni. Lássuk, milyen veszélyekkel fogunk szembenézni, 
ha továbbra is hasonlítani fogunk az evangelikálokhoz!

„A hit általi megigazulásról és Jézus tökéletes természetéről szóló evan-
gelikál tanítás zavarhoz vezethet abban a tekintetben, hogy mit jelent az 
adventizmus a többi kereszténységhez képest.” 

Tehát, ha ugyanúgy gondolkodok, mint az evangelikál világ Krisztus 
természetéről, a bűn feletti győzelemről; egy ateista nem fog különbséget 
tenni az adventista és az evangelikál között. Csupán azt fogja mondani, 
hogy az egyik a vasárnapot, a másik a szombatot tartja meg. A szombatot, 
nem a Sabbath-ot. A Sabbath-ünneplők harcolnak a kálvinista teológia 
ellen. „Az evangelikálokhoz való közeledés kellemetlen helyzetbe fog hozni ben-
nünket, mert az evangelikálok, akik már Rómával egyesültek, egyesülni fognak 
az állammal az igazság ellen, és ha mi ugyanazt az evangéliumot prédikáljuk 
evangelikál adventistának tekintve magunkat, akkor a világ úgy fog tekinteni 
ránk, mint akiknek ugyanaz a missziójuk.”

„Nem az adventista identitás egyediségét fogjuk keresni, hanem egy közös, 
multikulturális, evangelikál identitást.”

Ez a veszély áll fenn. Azt fogjátok mondani, túl messzire mentem. Le-
hetséges, de szeretném megmutatni nektek egy baptista lelkész kijelentését, 
akit meghívtak a „Questions on Doctrine” című könyv megjelenésének 50. 
évi megemlékezésére. Donald Dayton professzorról van szó, aki a Lombard 
Illinois Egyetem Baptista szemináriumi professzora, és az Amerikai Vallási 
Akadémia egyik bizottságának elnöke. Tehát a baptista világ fontos embere. 
Otthon megvan a teljes beszéde, abból idézek részletet, mit mondott az 
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adventista vezetők előtt. „Szeretném meghívni az adventizmust, hogy vizsgálja 
meg saját forrásait a tisztánlátáshoz ... Ez természetesen egy magasabb kihívás, 
mint az evangelikál hagyománnyal való hasonulásotok, amely úgy tűnik, hogy 
uralja az ilyenfajta beszélgetéseket, mint a «Questions on Doctrine». Attól 
tartok, hogy az adventizmus eladja örökségét egy tál lencséért.” (Donald W. 
Dayton, Some Reflection on Adventist Identity by a „Sympathetik Outsider” 
ont the Fiftieth Anniversary of the Publication of Questions on Doctrine)

Adná az Isten, hogy adventista lelkipásztorok mondjanak ilyet, nem 
baptista teológiai professzorok! Mondják el ezt a prédikátori értekezleteken 
az Adventista Egyház nagy vezetői előtt! George Knight akkor a teremben 
volt. Larry Kirkpatrick a teremben volt, a Standish fivérek egyike a terem-
ben volt. Az adventizmus nagy emberei ott voltak, amikor ez a professzor 
megtartotta beszédét. 

Attól tartok, hogy az adventizmus, miközben magáévá teszi az evange-
likál hagyományt, eladja a világosság örökségét egy tál lencséért. Isten őriz-
zen bennünket, hogy megtegyük ezt! Ha körülöttünk a testvérek megteszik, 
Isten erősítsen meg, és adjon erkölcsi erőt, hogy ne hátráljunk meg, amikor 
a körülöttünk lévők meghátrálnak. Isten segítsen, hogy maradjunk azon az 
úton, amely a mennyei városhoz vezet, és hátulról világítson az éjféli kiáltás 
világossága, elölről pedig a dicsőséges boldogság, amely vár ránk.

„Ugyanannak az értékes hitnek testvérei miért nem gondolkodnak, hogy 
minden alkalommal, amikor Isten különleges üzenetet küldött az embereknek, a 
sötétség összes erői munkába álltak, hogy megakadályozzák az igazság eljutását 
azokhoz, akiknek el kellene fogadniuk azt? Sátán elégedett, ha képes lenyűgözni 
az elmét, és felkelteni azok szenvedélyét, akik állítják, hogy hisznek az igazság-
ban, és így arra készteti őket, hogy egyesüljenek a gonosz erőivel. Miután a rossz 
oldalra állítja őket, működésbe hozza terveit, mely által hosszú utazásra vezeti 
őket. Megtévesztő cselszövései segítségével ráveszi őket, hogy ugyanazon elvek 
szerint cselekedjenek, amelyeket ő követett mennyei elégedetlenségekor. Lépésről 
lépésre haladnak a rossz úton, amíg úgy tűnik, számukra nincs más út, csak az, 
ami előre vezet, és úgy gondolják, hogy a testvéreik iránt érzett keserű érzéseik 
jogosak.” (1888 Materials, 1022-1023. o.)

Soha ne felejtsétek el, hogy amikor az igazság megjelenik, mindig ott 
van az ellene való támadás is! A gyűlöletre szeretettel kell válaszolnunk, 
barátsággal az ellenségeskedésre, jóval a rosszra, komor tekintetre szelíd 
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tekintettel. Mi ezt nem tudjuk megtenni, ezért van szükségünk Krisztusra.
Kedves testvérek, egy kérdéssel szeretnélek benneteket szembe állítani, 

amelyre személyesen kell válaszolnotok. Le lehet győzni teljesen a bűnt? A 
sorozat kezdete óta nem a Bibliát tanulmányoztuk, hanem az adventtör-
ténelmet, mit mondtak a pionírok, Joseph Bates, James White, Andrews, 
Ellen White, Loughborough stb. Azt is tanulmányoztuk, mit állítanak 
azok az adventisták, akik már nem hisznek abban, amit Joseph Bates, Ellen 
White, és a többiek mondtak. Tanulmányoztuk.

Most nyissuk meg a Bibliát, és mindenféle teológia nélkül, filozófia 
és bonyolult beszéd nélkül válaszoljunk arra a kérdésre: „Le lehet-e győzni 
teljesen a bűnt?” Tudjuk meg a Szentírásból! Nyissuk meg a Bibliát Lukács 
5:17-25 verseinél! 

„És lőn egy napon, hogy ő tanít vala: és ott ülének a farizeusok és a 
törvénynek tanítói, akik jöttek Galileának és Júdeának minden faluiból és 
Jeruzsálemből: és az Úrnak hatalma vala ő vele, hogy gyógyítson. És íme 
valami férfiak ágyon egy embert hozának, aki gutaütött vala; és igyekezének 
azt bevinni és ő elébe tenni. De nem találván módot, hogy a sokaság miatt 
mikép vigyék őt be, felhágának a háztetőre, és a cseréphéjazaton át bocsáták 
őt alá ágyastól Jézus elé a középre. És látván azoknak hitét, monda: Ember, 
megbocsáttattak neked a te bűneid. Az írástudók pedig és a farizeusok elkez-
dének tanakodni, mondván: Kicsoda ez, aki ily káromlást szól? Ki bocsáthatja 
meg a bűnt, hanemha egyedül az Isten? Jézus pedig észrevévén az ő tanakodásu-
kat, felelvén, monda nekik: Mit tanakodtok a ti szívetekben? Melyik könnyebb, 
azt mondani: Megbocsáttattak neked a te bűneid; vagy azt mondani: Kelj fel 
és járj? Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember Fiának van hatalma e földön 
megbocsátani a bűnöket, monda a gutaütöttnek: Neked mondom, kelj fel, és 
fölvévén nyoszolyádat, eredj haza! És az rögtön felkelvén azok szemeláttára, 
fölvevé, amin feküdt, és elméne haza, dicsőítvén az Istent.”

Kérdés: Jézus miért gyógyította meg a gutaütöttet? Hogy bebizonyítsa, 
van hatalma bűnöket megbocsátani. Mert Jézus mondta: „Melyik könnyebb, 
azt mondani: Megbocsáttattak neked a te bűneid; vagy azt mondani: Kelj 
fel és járj?” Könnyű volt mindkettőt elmondani, mert a teremtő Szó volt 
az, Aki mondta. Amikor a teremtő Szó mondta: „[...] kelj fel, és fölvévén 
nyoszolyádat, eredj haza!”, a teremtő Szó meg is cselekedte, a béna pedig 
hazament. A bénának más problémája volt, nem a bénasága, hanem a bűn. 



152

https://adventizmusmegrazasa.hu

Jézus tudta ezt, ezért csodát tett azzal a kimondott céllal, hogy megmutassa 
a megbocsátás hatalmát. Azért, hogy segítsen az embereknek megérteni, 
azt mondta: „[...] kelj fel, és fölvévén nyoszolyádat, eredj haza!” De előtte így 
szólt: „[...] a te bűneid megbocsáttattak.”

Elhiszitek a Bibliának ezt a kijelentését? Amikor Isten megbocsátotta 
a béna bűneit, hagyott megbocsátatlan bűnt? Csak félig, vagy 99%-ban 
bocsátott meg? Teljesen megbocsátott neki! Tökéletesen! Amikor meggyó-
gyította, a béna sántítva ment haza? A keze béna maradt? Ha két-három 
hétig gipszben van a lábunk, miután leveszik, egy darabig sántítunk. Reha-
bilitációra kell járnunk. Mert nem jártam rehabilitációra, az egyik bokámat 
nem tudom úgy hajlítani, mint a másikat. Ez az ember sokáig béna volt. 
Amikor Krisztus meggyógyította, a béna tökéletesen meggyógyult. A beteg-
ségnek semmi nyoma sem maradt a testén, mert a Szó meggyógyította őt. 
Amikor a Szó megbocsátott, ebben az emberben nem volt már semmi bűn. 
Milyen volt ő? Tökéletes!

Mit jelent tökéletes? Bűntelen! Tehát Jézus tökéletessé tette ezt az 
embert. Jézus bűn nélkülivé tette ezt az embert, mert kijelentette: „Megbo-
csáttattak neked a te bűneid.” Amikor ez az ember hazament, és a következő 
napon felkelt, és el kezdett dolgozni, melyik Szó hatalmában tudott járni? 
Annak a Szónak az erejében, Aki azt mondta neki: „[...] kelj fel, és fölvévén 
nyoszolyádat, eredj haza!” A második és a harmadik nap, melyik szó ereje 
által tudott bűntelennek maradni? Annak a Szónak a hatalma által, mely 
kijelentette: „Megbocsáttattak neked a te bűneid.”

Ó, ha megértenénk Jézust és az Ő munkáját! Ó, ha szemlélnénk Őt, 
milyen szép életünk lenne! Haladjunk tovább! Szeretném, ha tudnátok egy 
dolgot, mielőtt olvasnánk egy másik bibliaverset.

Jézus Krisztus bebizonyította a zsidók előtt, hogy van hatalma meg-
bocsátani a bűnöket, és egyszerűen megbocsáthat. Ebből megérthetjük, 
hogy az erő, amely a beteg meggyógyításakor Krisztusban megnyilvánult, 
ugyanaz az erő, amellyel bűnöket bocsát meg. Igaz? Nem két különböző 
erő. Tehát, az erő, amely gyógyított, ugyanaz az erő, amely megbocsátott. 
Az Isten ereje, a Szó ereje. Lapozzuk a Bibliát János 8:1-2 verseihez!

„Jézus pedig elméne az Olajfák hegyére. Akkor, Jó reggel azonban - Mi-
kor? Kora reggel - ismét ott vala a templomban, és az egész nép hozzá méne; és 
leülvén, tanítja vala őket.”
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Milyen szóval kezdődik a harmadik vers? Akkor. Mikor akkor? Kora 
reggel, a nap első óráiban a farizeusok készen álltak egy újabb támadásra 
Jézus ellen. Olvassuk tovább a 3. és 4. verseket.

„Akkor, az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vivének hozzá, 
akit házasságtörésen kaptak vala, és a középre állítván azt, Mondának neki: 
Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő.”

Úgy tűnik, valaki nem aludt aznap éjjel, hogy tetten érjék. Úgy tűnik, 
valaki megtervezte, hogy rajtakapják. Úgy tűnik, valaki elrendezte, hogy a 
férfi megmeneküljön, de az asszony nem. Ján 8:5-11 verseket is olvassuk el.

„A törvényben pedig megparancsolta nékünk Mózes, hogy az ilyenek 
köveztessenek meg: te azért mit mondasz? Ezt pedig azért mondák, hogy meg-
kísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolniok. Jézus pedig lehajolván, az ujjával 
ír vala a földre. De mikor szorgalmazva kérdezék őt, felegyenesedve monda 
nekik: Aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. És újra lehajolván, 
írt vala a földre. Azok pedig [ezt] hallván és a lelkiismeret által vádoltatván, 
egymásután kimenének a vénektől kezdve mind az utolsóig; és egyedül Jézus 
maradt vala és az asszony a középen állva. Mikor pedig Jézus felegyenesedék és 
senkit sem láta az asszonyon kívül, monda neki: Asszony, hol vannak azok a te 
vádlóid? Senki sem kárhoztatott-e téged? Az pedig monda: Senki, Uram! Jézus 
pedig monda neki: Én sem kárhoztatlak: eredj el és többé ne vétkezzél!”

Mit jelentenek Jézus szavai: „eredj el és többé ne vétkezzél”? Azt kérte az 
asszonytól, hogy ne vétkezzen többé? Igen! De, amikor a bénának mondta, 
hogy keljen fel és menjen haza, Krisztus csak kérte, vagy meg is tett valamit 
benne? 

Amikor mondta a bénának: „Kelj fel, fogd az ágyadat és menj haza”, 
a Szó dolgozott az ember testében, a húsában, az elméjében, hogy az az 
ember meg tudja tenni, amit Jézus kért tőle. Amikor Jézus mondta az 
asszonynak: „Eredj el és többé ne vétkezz”, ugyanaz történt, mert ugyanaz 
a Szó nyilvánult meg, és ugyanaz az erő. Ő nem lehetetlent kért Máriától. 
Nem kérte Máriától, hogy önmaga erejéből tegyen meg valamit, hanem 
elmondta, hogy Ő mit fog tenni Máriában: „eredj el és többé ne vétkezz.”

Ezt az ígéretet adja nekünk Isten. Ezt ígéri Isten. Minden parancsolat 
- mondja Ellen White - Isten egyik ígérete. Más szavakkal, amikor olvassuk 
a Bibliában: „Ne hazudj”, ez Isten egyik ígérete, hogy nem fogsz hazudni, 
ha átadod nekem az akaratodat, és elhiszed, amit mondok. Ha azt mondja: 
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„Ne lopj”, te nem fogsz lopni, ha átadod az életedet nekem.
Következésképpen, aki nem hisz a bűn feletti teljes győzelem lehe-

tőségében, nem hisz a megbocsátás hatalmában sem. Ő az, akinek nem 
lehet megbocsátani, ő az, akit nem lehet megbékéltetni Istennel. Ennek 
az embernek másfajta lelki dolgokat kell keresnie, mert Jézus nem tud 
munkálkodni az életében. A Szó nem tud munkálkodni a szívében. Isten 
hatalma nem tudja megérinteni.

Kérdés: Az ember, akit a Szentlélek, a Szó vagy az igazság nem tud 
megérinteni, és máshol keres lelki dolgokat, hol fog találni? Egy misztikus 
spiritualitást fog találni, egy római katolikus, evangelikál, vagy pogány 
spiritualitást. Egy olyan adventista lesz belőle, aki adventista kifejezéseket 
fog keverni pogány spiritualitáshoz. Értitek a veszélyt?  

„Én sem ítéllek el, eredj és többé ne vétkezz.” Ezekben a szavakban hata-
lom van, Isten kegyelme van, hogy beteljesedjenek ezek a szavak. Lapozzuk 
a Bibliát János 6:63-hoz!

„[...] a beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet.”
„Tehát, azért mondtam ezeket a szavakat, hogy legyen Szentlelketek és 

életetek.”
Tudjátok, Jézus szavai nélkül micsodánk van? Halál. Ha hiányoznak 

Jézus szavai, akkor halottak vagyunk, annak ellenére, hogy élünk. De Jézus 
adta szavait, hogy bennünk Szentlélek és élet legyen. Az evangélium, ame-
lyet Sátán nem akar, hogy megértsd, az az evangélium, amely kijelenti: „a 
te bűneid megbocsáttattak”, és hatalma van, hogy megtegye, amit kijelentett. 
Az evangélium, amelyet Sátán nem akar, hogy megértsünk, az az evangé-
lium, amelyik megparancsolja a démonnak: „Menj ki belőle!”, szabadító 
hatalma van.

Ugyanannak a szónak, amelyik azt kérdezte: „Hiszed, hogy megtehe-
tem?” hatalma van visszaadni a látást. Ugyanannak a szónak, amely kijelen-
tette: „Igen, akarom, tisztulj meg!” hatalma van ép bőrt teremteni. Ugyanaz a 
szó, amely azt mondja: „Ne vétkezz többé” és „Legyetek tökéletesek”, ugyanaz 
az erő, amely képesít megtenni, amit Ő mondott, hogy tökéletesek és bűn 
nélküliek legyünk.

Időnként elfogadni ezt a hatalmat, máskor hitetlenkedni benne, 
elutasítani, az nem más, mint a földi természetünk táplálása, amely csak a 
test kívánságainak kielégítésére használná ezt a hatalmat. Hiszek egy csoda-
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tevő Krisztusban. Hiszek egy pénzszaporító Krisztusban, aki egészséget ad, 
virágot hoz, presbitert csinál belőlem, de nem hiszek egy olyan Krisztusban, 
aki tökéletességre vezet. Tudjátok, ezzel mit kívánunk? Segítek megérteni a 
kérdést.

Ha Jézus Krisztus megadná mindenét, amije van a jelleme nélkül, 
milyenek lennénk? Ha Jézus Krisztus megadná mindenét, amije van, de 
a jellemét nem, milyenek lennénk? Magasrendű lények lennénk, a démo-
nokhoz hasonlóan, sokkal magasabb rendűek, mint ők, mert nekik nincs 
mindenük, hiszen elveszítették azt. Még meghagytak egy pár dolgot, de 
már nincs, amijük volt. Ha Jézus Krisztus megadná nekünk mindenét, 
amije van, csak a tökéletes jellemét nem, magasrendű lények lennénk a dé-
monokhoz hasonlóan. Borzasztó testvéreim, de sajnos ezt akarjuk, amikor 
kijelentjük, hogy a bűnt nem lehet legyőzni. 

Csak a csodákra használnánk Krisztust és szavának hatalmát, arra 
már nem, hogy amikor kijelenti: „eredj el, és többé ne vétkezz” elfogadjuk, 
hogy a hatalommal felruházott szavak képesítenek minket, hogy többé ne 
vétkezzünk. 

Van egy képem, rajta egy ember, aki sokat szenvedett a Szó miatt. Egy 
körbekerített tégla van előtte. A téglán Jeruzsálem rajza. Közötte és a tégla 
között egy tepsi van. A próféta neve: Ezékiel. Vizsgáljátok meg Ezékiel éle-
tét, és megtudjátok, mit jelent szenvedni az igazságért, és a tökéletességért, 
mit jelent Istenért szenvedni. Lapozzuk a Bibliát Ezékiel 36. fejezetéhez! 
Tudnotok kell, hogy Ezékiel 36. fejezetének próféciája egy olyan prófécia, 
amely soha nem teljesedett be. Beteljesedése folyamatban van. Olvassuk el 
Ez 36:20-27 verseket!

„És bemenvén a pogányokhoz, akikhez menének, megfertőztették az én 
szent nevemet, mikor ezt mondták róluk: az Úr népe ezek, és az ő földéről jöttek 
ki! Ekkor könyörültem szent nevemért, melyet megfertőztetett Izrael háza a 
pogányok közt, akikhez menének. Ennek okáért mondjad Izrael házának: Ezt 
mondja az Úr Isten: Nem ti értetek cselekszem, Izrael háza, hanem az én szent 
nevemért, melyet ti megfertőztettetek a pogányok között, akik közé menétek. 
És megszentelem az én nagy nevemet, mely megfertőztetett a pogányok 
között, melyet ti fertőztettetek meg köztök; és megtudják a pogányok, 
hogy én vagyok az Úr, ezt mondja az Úr Isten, mikor megszentelem 
magamat rajtatok az ő szemük láttára. És fölveszlek titeket a pogányok 
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közül, s egybegyűjtelek titeket minden tartományból, és beviszlek titeket 
a ti földetekre. És hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok, minden 
tisztátalanságtoktól és minden bálványaitoktól megtisztítlak titeket. És adok 
néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, 
és adok néktek hússzívet. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, 
hogy az én parancsolataimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek 
és betöltsétek.”

Itt van leírva az utolsó generáció tapasztalata! Itt találjuk meg az utolsó 
generációról szóló teológiát. Azért, hogy Isten megvédje igazát és Nevének 
becsületét, megszentel egy népet, egy advent népet, egy felkészült népet, 
amely hisz a Szó erejében: „Eredj el, és többé ne vétkezz.” Egy nép, amely 
szívébe zárja a Szót, aki nem filozofál, aki nem gyárt különböző teóriákat, 
nem spekulál, nem bízik emberi okoskodásban, hanem elfogadja a Szót a 
maga egyszerűségében. Lapozzuk a Bibliát János 5:5-14 versekhez!

„Vala pedig ott egy ember, aki harmincnyolc esztendőt töltött betegségében. 
Ezt amint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta [úgy] 
van; monda neki: Akarsz-e meggyógyulni? Felele neki a beteg: Uram, nincs em-
berem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba; és mire én oda 
érek, más lép be előttem. Monda neki Jézus: Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, 
és járj! És azonnal meggyógyula az ember, és felvevé nyoszolyáját, és jár 
vala. Aznap pedig szombat vala. Mondának azért a zsidók a meggyógyultnak: 
szombat van, nem szabad neked a nyoszolyádat hordanod! Felele nekik: Aki 
meggyógyított engem, az mondá nekem: Vedd fel a nyoszolyádat, és járj. Meg-
kérdék azért őt: Ki az az ember, aki mondá neked: Vedd fel a nyoszolyádat, és 
járj? A meggyógyult pedig nem tudja vala, hogy ki az; mert Jézus félre vonult, 
sokaság lévén azon a helyen. Ezek után találkozék vele Jézus a templomban, és 
monda neki: Íme meggyógyultál; többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen 
dolgod!”

Kérdés: Jézus Krisztus ugyanazt a hatalmat használta, mint amikor 
megkérdezte: „Meg akarsz gyógyulni?”, vagy csupán figyelmeztette őt: 
„Ha nem akarsz rosszabbul járni, akkor többé ne vétkezz!” Mit gondoltok? 
Ugyanaz a hatalom nyilatkozott meg, amely azt mondta: „Gyógyulj meg!”, 
és a Benne lévő hatalom meggyógyította őt, mert hatalma van, hogy gyó-
gyítson. Itt a második esetben, amikor Jézus így szólt: „Menj el, és többé ne 
vétkezz, hogy rosszabbul ne járjál!”, ugyanaz az erő segíti ezt az embert, hogy 
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ne vétkezzen többé.
Van egy tantétel, melyet úgy-ahogy az adventisták nem adtak fel, az a 

hármas angyali üzenet jobb keze, az egészségügyi reform. Tehát az adven-
tisták úgy-ahogy még hisznek benne. Néha még csinálunk egy-egy evange-
lizálást erre a témára, egészségügyi szemináriumokat tartunk, melyekben 
statisztikákat mutatunk be, mégis van valami egészségügyi. Beszélünk az 
egészségről, mert azt hisszük, hogy Jézus így dolgozott, hogy az evangéliu-
mot összekötötte az egészségügyi munkával.

Testvérek, ez így van, de lássuk, miféle evangéliumot kötött össze az 
egészségügyi munkával! „Eredj el, és többé ne vétkezz!” Ez nem egy szalma-
evangélium, amikor Isten megigazít, mert hiszel benne. Ez így van az ágos-
toni vagy a katolikus teológiában, vagy a megszentelődés-mozgalomban, 
minthogy az előző fejezetben olvastuk. 

Nem! Krisztus által hirdetett evangélium, amelynek jobb karja az 
egészségügyi reform volt, az örökkévaló evangélium: a szó képessé tesz, 
hogy ne vétkezz! A Szó hatalma sokkal erősebb, mint a földi természetünk 
hatalma. A Szó hatalma az a hatalom, amely vezetheti földi természetemet.

Kitől kapjuk a földi természetünket? Látjátok, belebonyolódunk, ha 
válaszolnunk kell. Azt mondjuk, hogy a bűntől, és a bűn a törvénytelenség. 
Egyszerűsítsük! Láttátok, hogy az adventista teológusok, hogy mentséget 
találjanak a bűnre, hibáztatják a földi természetet, a testet, a Down szind-
rómát, a gyengeséget stb. De Sátán hogyan vétkezik? Mert neki nincsen 
se földi természete, se Down szindrómája, és az én bűnöm azonos az ő 
bűnével. Az én elmém azonos az ő elméjével. A bűnöm nem másmilyen, 
mint Lucifer bűne, a gondolkodásom nem másmilyen, mint Lucifer elméje. 
Ha az én bűnöm ugyanolyan, mint Lucifer bűne, akkor a bűn nem köthető 
a testhez, mert Lucifer szolgáló léleknek lett teremtve. A bűn nem tartozik 
a testhez, hanem az elméhez, a szívhez, a kívánsághoz. Ezért nem szükséges 
testről szóló teológiát gyártanunk olyan magyarázattal, hogy a test erősebb 
az elménél, ezért nem választhatjuk a jót.

Testvérek, kérem, hetednapi adventisták vagyunk, nem kálvinisták, 
nem katolikusok, nem ágostoniak. Ki kell állnunk az igazság mellett! Miért? 
Lapozzuk a Szentírást 1Ján 5:10 vershez!

„Aki hisz az Isten Fiában, bizonyságtétele van önmagában. Aki nem 
hisz az Istennek, hazuggá tette őt; mert nem hitt abban a bizonyságtételben, 
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amellyel bizonyságot tett Isten az ő Fiáról.”
Isten bizonyságot tett a Fiáról: „Ez az én szerelmetes Fiam, akiben 

gyönyörködöm!” János apostol azt mondta, hogy aki nem hiszi azt, amit 
mondott Isten Krisztusról, hazuggá teszi Istent. Kérdés: Az, aki nem hiszi el, 
amit Isten mondott a Fiáról, hogy van hatalma, amely képesít bennünket, 
hogy többet ne vétkezzünk, tulajdonképpen mit csinál? Hazuggá teszi az 
Istenemet. Sajnálom, nem hallgathatok. Nem engedhetem senkinek, hogy 
hazuggá tegye a Megváltómat, mert az én Megváltóm, az én Megmentőm, 
az egyetlen reménységem, és nem szabad hazuggá tenned Őt. Te hazug 
lehetsz, de nem az én Istenem!

Kedves testvéreim, hagyjátok Istent a maga igazságában, ne tegyétek 
Őt hazuggá, mert Sátán az első és az egyetlen hazug, a hazugság atyja. 
Hagyjátok Istent, hogy az legyen, ami tulajdonképpen. Isten úgy írja le 
saját magát, mint olyan Isten, akinek hatalma van megszabadítani minden 
bűntől. Ne gyártsatok olyan teológiát, mely szerint az Isten megment saját 
bűneinkben, mert nem tehet mást a „Down szindróma”, azaz a bűnösségem 
miatt. Ha szükséges, dobjátok el a teológiai diplomátokat, tépjétek szét, de 
ne hazudjátok szembe az Istent az emberek előtt, akik tapsolnak nektek, 
amiért hazuggá teszitek Őt. Ha tapsoltatok, amikor a lelkipásztor hazuggá 
tette Istent, akkor álljatok fel a gyülekezetetekben és kérjetek bocsánatot, 
és mondjátok: 

„Tapsoltam egy lelkésznek, aki hazuggá tette Istent, szégyellem, amit 
tettem, soha többé nem teszek ilyet.”

Isten arra hív bennünket, hogy állást foglaljunk, és hetednapi adven-
tisták legyünk. Tudjátok, mi a legnagyobb probléma? Leírta Ellen White 
barátjának, S.N. Haskell-nek egyik levelében:

 „Elmondom neked, hogy Isten megpróbál bennünket most. Az Isten 
dicsősége megvilágítja az egész világot. A világosság most ragyog, és milyen 
nehéz a büszke szívnek elfogadni Jézust személyes Megváltójának. Milyen nehéz 
kimozdulni a törvényeskedő vallás kerékvágásából. Milyen nehezen fogadják 
el Krisztus gazdag és ingyen ajándékát.” (E.White, S.N. Haskell 10a levele, 
1892. április 6.)

Mi a probléma? A törvényeskedő vallás kerékvágása. Tudjátok, hogy 
mi a probléma? Az ördög megtanított minket, hogy azok a legalisták, akik 
bigottak, akik igyekeznek megtartani Isten minden parancsolatát. Nem!
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Legalizmus a keresztény liberalizmus is. A legalizmus a vallásnak 
bármilyen formája, amelyben Krisztus nem vezet a bűn feletti győzelemre. 
A különbség az, hogy az egyik csoportnak hétezer oldalas törvénye van, a 
másik csoport pedig egy papír fecnivel jár, és minden évben szakít belőle 
egy darabot. A végén ennyicske marad a Bibliából. Viszont ők szintén 
legalisták, ők ennyit tartanak meg. Ők olyan Krisztust nem fogadnak el, 
aki hatalmat ad a bűn felett, hanem azzal maradnak, amijük van. Következő 
esztendőben megint tépnek a papír fecniből. Ezek legalisták, testvéreim. 
Egyesek nagy könyvhalmazzal járnak. Nem számít, az egyik is és a másik is 
legalista.

Következésképpen mindazok az adventista teológusok, akiket megem-
lítettem, mind legalisták annak ellenére, hogy liberálisok. Legalisták nem 
jönnek Krisztushoz szabadságért, hogy részesüljenek a Szó erejében, amely 
képessé teszi őket, hogy ne vétkezzenek. Amíg bármihez jobban kötődsz, 
mint Krisztushoz, legalista vagy. 

Talán felteszitek a kérdést, hogy a legalista nem azt jelenti, hogy erősen 
megtartod a törvényt? Igen, egyesek erősen megtartanak hatszáz törvényt, 
és mások erősen ragaszkodnak egy törvényhez. Azt mondják: „Szeressük egy-
mást, testvérek!” és erősen kapaszkodnak ebbe az egy törvénybe. „Félre a tör-
vényekkel, a szeretet a fontos!” Milyen a Krisztus nélküli szeretet? Legalizmus. 
Mi a Krisztus nélküli szeretet? Legalizmus. Ez pont olyan, mintha hétezer 
parancsot tartanál meg Krisztus nélkül. Mi az igazi szeretet? Tudjátok, mi 
az igazi szeretet? Lapozzuk a Szentírást 1Tim 1:5 verséhez!

„A parancsolatnak vége pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz 
hitből való szeretet.”

Mi a törvény célja? A szeretet. Lapozzuk a Bibliát Róma 13:10 versé-
hez!

„A szeretet nem illeti gonosszal a felebarátot. Annak okáért a törvénynek 
betöltése a szeretet.”

A megbocsátás ereje, a gyógyítás ereje ugyanaz az erő, amely azt mond-
ja: „Eredj el, és többé ne vétkezz.” Ugyanaz az erő, amely leszáll hozzánk, 
és azt mondja: „Tudom a problémádat, ismerem a harcaidat, tudom, milyen 
könnyen hatalmaskodik a bűn terajtad, de itt vagyok, hogy meggyógyítsalak.”

Kedves testvérek, nem úgy szólok hozzátok, mint egy felettetek álló 
ember, aki már győzött, és aki tudja, hogy mit jelent a teljes győzelem. 
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Úgy szólok hozzátok, mint aki ugyanazokkal a gyengeségekkel küzd, mint 
ti, de aki megértette, hogy Isten szavát el kell fogadni úgy, ahogy meg van 
írva, ezért nincsen szükségem emberekre, akik megmagyarázzák, hogy mit 
mondott tulajdonképpen az Úr, amikor azt mondta: „Eredj, és többé ne 
vétkezz.” Nincs szükségem emberekre, akik így okoskodnak: „Isten nem ezt 
akarta mondani, hanem más valamit. Ezt tanultam a teológián, diplomám 
van, hogy elmondjam, mit mondott Jézus.”

Kedves testvérek, eljött az ideje, hogy egy egyház legyünk. Ideje 
van, hogy érdekeljen az igazság, építsünk az igazságra, az igazság oszlopai 
és alapjai legyünk. Itt az ideje, hogy otthonainkban jöjjünk össze és a 
gyülekezetben. Itt az ideje, hogy kiáltsunk, hogy Isten szabadítson meg a 
bűnből. Segítsen az Úr mindnyájunknak, hogy megszabaduljunk a legalista 
kerékvágásból, akár szótárakkal járunk, akár papír fecnikkel.

Isten segítsen bennünket, hogy megszabaduljunk a bűneinkből! Ne 
feledjétek, hogy az utolsó generációról szóló teológia nem emberi találmány, 
nem találta fel sem Andreasen, sem Jones sem Waggoner, hanem ez Isten 
tiszta igazsága, amelyet bizonyságul adott nekünk a világosságért és a 
fejlődésért. Az igazság szabaddá tesz titeket. Szeretném, hogy szabadok 
legyetek, és kívánom, hogy én is szabad legyek. Ehhez segítsen Isten! Ámen!
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A világosság öröklése sorozat 2. szériájának első előadásán vagyunk, 
melynek címe: „A nagy adventmozgalom - az elveszett identitás.” Ezen alka-
lommal elemezzük az okát annak, hogy az adventizmusban miért létezik egy 
látható szekularizáció. Szeretném, ha bizonyos részletekre nagyon figyelné-
tek, mert mindaz, amit most tanulunk, hasznos lesz a következőkben. Amit 
tanulunk a harmadik és a negyedik részben, az hasznos lesz a negyedik és 
az ötödik tanulmány megértésénél. Néhány bibliaverssel kezdjünk, hogy 
megfigyelhessünk egy analógiát, majd belemélyedünk a tanulmányba. 
Nyissuk meg a Bibliát Kol 1:28-29 verseknél!

„Őt hirdetjük, intve minden embert és tanítva minden embert teljes 
bölcsességgel, hogy minden embert tökéletessé tegyünk Krisztus Jézusban. 
Ezért fáradozom én is, tusakodva az ő ereje szerint, amely hatalmasan mun-
kálkodik bennem.”

Mi volt Pál apostol szolgálatának célja? Hogy minden embert töké-
letessé tegyen Krisztus Jézusban. Ez volt az ő munkája, és minden erejével 
azon volt, hogy véghez vigye ezt a munkát. Olvassuk el a következő fejezet 
első két versét, Kol 2:1,2!

„Mert szeretném, ha tudnátok, hogy milyen nagy küzdelmem van értetek 
és azokért, akik Laodiceában vannak, és mindazokért, akik nem láttak engem 
személy szerint testben, hogy szívük felbátorodjék, és szeretetben összeforrjon, 
hogy eljussanak az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára, hogy megis-
merjék az Isten titkát, azaz Krisztust.”

Tehát Pál apostol szolgálata az, hogy minden embert tökéletessé 
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tegyen Krisztusban. Az első versben Pál apostol kijelenti, hogy nagy küz-
delme van a kolossébeliekért, a laodiceabeliekért és mindazokért, akik nem 
látták őt személyesen; azzal a céllal, „hogy szívük felbátorodjék, és szeretetben 
összeforrjon, hogy eljussanak az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára, 
hogy megismerjék az Isten titkát, azaz Krisztust.”

Más szavakkal: ahhoz, hogy megismerjük Krisztust, szükségünk van 
arra, hogy Istentől kapjunk bölcsességet és megértést. Ha Istentől nem 
kapjuk ezeket a dolgokat, nem érthetjük Krisztust. Pál apostol azért mun-
kálkodik, hogy az egyház megismerje Jézus Krisztust. Viszont Pál apostol 
figyelmeztet egy veszélyre, és a Kol 2:8-ban beszél erről. Olvassuk el!

„Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen titeket valaki a filozófia üres megté-
vesztésével, amely emberi hagyományokon és a világ elemi tanításain alapul, és 
nem Krisztus szerinti.” (RomCor) Olvassuk el még egyszer ezt a bibliaverset, 
de most a „filozófia” kifejezést a maga értelmében olvassuk!

„Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen titeket valaki bölcsesség iránti szere-
tettel és üres megtévesztéssel, amely emberi hagyományokon és a világ elemi 
tanításain alapul, és nem Krisztus szerinti.”

A filozófia a bölcsesség iránti szeretet. Van valami rossz a bölcsesség 
iránti szeretetben? Nincs semmi rossz a bölcsesség iránti szeretetben, de 
ha megnézzük, Pál apostol itt kétféle bölcsességet állít egymással szembe. 
Az első az a bölcsesség, amelyet Istentől kapunk, odavezet, hogy jobban 
megismerjük Isten titkát, azaz Krisztust. Nem érthetem meg Krisztust, 
ha Istentől nem kapom meg ezt a bölcsességet. Ugyanakkor a világnak is 
megvan a maga bölcsessége, melyet az emberek nagyra értékelnek. Azokat 
az emberek, akik a világ bölcsességével rendelkeznek, tisztelet övezi. Ez a 
kétfajta tanítás ellentétben áll egymással. 

Tulajdonképpen két rendszerről van szó, amelyben az ember él, éli az 
életét, tanítja gyermekeit, éli a vallásos életét és missziómunkát végez stb. 
Újra mondom, az a bölcsesség, melyet az Istentől kapunk, és az a bölcsesség, 
amit a világtól kapunk, tulajdonképpen két rendszer, amelyben az ember 
él. Mindnyájan választjuk, hogy melyik rendszerben élünk. Választhatjuk, 
hogy Isten rendszerében élünk, a Tőle kapott bölcsességben, abban éljük 
vallásos életünket, a személyes életünket, a missziós életünket. Választhatjuk 
a másik rendszert, amelyben a világ vezeti az egyházi életemet, a személyes 
és misszió életemet. 
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Nekünk, mint hetednapi adventistáknak, akik készülünk Jézus Krisz-
tus második eljövetelére, választanunk kell a két rendszer közül. Lehet, 
hogy megszületik bennetek a kérdés: „Hát nem világos, hogy melyiket kell 
választanunk? Nem egyszerűbb választani az Isten rendszerét?” Talán igen, 
talán nem. Az első idézet az „1888-as anyag” című könyvben található, a 
820. oldalon. Ellen White tanácsa. 

„Világossággal kell rendelkeznünk saját magunkban. Ne higgyetek bármit 
csak azért, mert mások állítják, hogy igazság! Személyesen kutassátok a Bibliát! 
Kérjétek Istent, hogy árassza rátok Szentlelkét, hogy megismerjétek az igazságot, 
és megértsétek elveit! Ha ilyen tapasztalatot szereztek, semmi sem választhat el 
többé az igazságtól.”

Figyeljünk erre az idézetre! A világosságnak hol kell lennie? Saját ma-
gunkban. Honnét? A Biblia személyes tanulmányozása által. Miért? Mert 
nem kell elhinnünk valamit, csak azért, mert mások azt állítják, hogy igazat 
mondanak. Ha például, én állítom, hogy amit mondok, az igazság, el kell 
hinnetek nekem? Nem, hanem ellenőriznetek kell a Bibliával, hogy amit 
mondtam igaz, vagy nem igaz. Honnét? A Bibliából.

„Ha ilyen tapasztalatot szereztek, semmi sem választhat el többé az igaz-
ságtól.” Tehát abban a pillanatban, amikor saját magatok fedezitek fel az 
igazságot, senki és semmi sem választhat el tőle, mert szeretni fogjátok azt. 
Ebben a részben egy kérdéssel foglalkozunk: Érdekel minket a Hetednapi 
Adventista Egyházunk jelene és jövője? Általánosságban kérdezem, nem 
megyünk bele a részletekbe. Minden, ami napjainkban az egyház életét ille-
ti, és a jövő, egészen Jézus Krisztus eljöveteléig. Érdekel, vagy nem érdekel 
az egyház sorsa?

Ha érdekel, feltevődik a kérdést: Mit kell tennem, amikor érdekel? Mi 
a feladatom, és meddig terjed a felelősségem? Szeretném, ha tudnátok egy 
dolgot. Annak ellenére, hogy érdekel az adventizmus sorsa, vannak embe-
rek az adventizmusban, akiket inkább az aktivitás érdekel, vagy a szociális 
tevékenységek. Mondok egy példát! A gyülekezetetekben a hangsúlyos 
tevékenység néhány szegény ember megsegítése, vagy az adventizmus szép 
igazságainak megtanulása, melyek különlegessé tesznek minket? A kettő 
közül melyik a leginkább elterjedt a gyülekezetben? A szociális aktivitás, 
vagy a bibliakutatás aktivitása? Az első.

Nézzük a fiatalok esetét a gyülekezetekben! Az ifjúsági aktivitás inkább 
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a kikapcsolódás felé irányul, a szórakozás felé, hogy jól érezzék magukat, 
vagy inkább a bibliakutatás felé hajlik, felfedezni azt, amit a Szentírás 
mond, hogy vallást tehessenek a hitükről, akár 17, akár 20 évesek? A két 
aktivitás közül melyik dominál?

Látjátok, érdekel az adventizmus, de a fő tevékenység nem az Istentől 
kapott tanítás iránt van, az Istentől kapott nagy igazságok iránt. Nem ilyen 
típusú érdeklődés létezik. Fedezzük fel most, hogy ez miért van így! Ellen 
White „Tanácsok a szülőknek, nevelőknek és diákoknak” 245. oldal:

„Egyszer egy kislány kérdezte tőlem: Fog beszélni ma délután? Nem, ma 
délután nem fogok beszélni – válaszoltam. Nagyon sajnálom - mondta kislány - 
azt gondoltam, hogy beszélni fog, ezért meghívtam néhány barátnőmet. Kérem, 
mondja meg a prédikátornak, aki ma délután prédikálni fog, hogy egyszerű 
szavakat használjon, hogy mi is megérthessük azokat. Mondja meg, hogy mi 
nem értjük a nagy szavakat, mint a «megigazulás és megszentelődés». Mi nem 
tudjuk, mit jelentenek ezek a szavak. A kislány kérése egy figyelemre méltó 
tanítást tartalmaz, amit a nevelők és a prédikátorok vegyenek figyelembe. Nem 
lenne jó, ha sokan lennének azok, akik meghallgatnák ezt a kérést? «Beszéljetek 
egyszerű szavakkal, mert mi nem értjük, amit mondotok!» A magyarázatok 
világosak legyenek, mert tudom, hogy sokan vannak, akik nem sokat értenek 
abból, amit mondanak nekik. Hagyjátok a Szentlelket, hogy megfogalmazza a 
szót, megtisztítva azt minden salaktól. Beszéljetek a gyermekek nyelvén, figye-
lembe véve, hogy sok felnőtt van közöttük, akiknek gyermeki megértésük van.”

Azonosítottuk a problémát. Vannak felnőttek közöttünk, akikhez úgy 
kell beszélni, mint a gyermekekkel. Mi volt a kislány problémája? 

«Nem tudjuk, mit jelent a megigazulás és a megszentelődés. Számunkra 
túl nehezek ezek a szavak.» Szembesülnünk kell a nyers valósággal, hogy 
ez a dilemma nem csak egy kisgyermek életében van. A kisgyermekek, a 
10,11,12 évesek nem tudják megérteni ezeket a kifejezéseket. A probléma 
az, hogy 20,25,35 éves korukban ugyanezt fogják mondani, hogy nem 
értik ezeket a szavakat, sőt, mivel egész életükön keresztül kerülték ezeket a 
szavakat, 40 vagy 50 éves korban is kerülni fogják, és nem fogják keresni, 
mit akar a Biblia mondani a megigazulás kifejezésén keresztül. Nem akar-
ják megtudni, mit mond a Biblia a megszentelődés fogalma által, hanem 
inkább a körülményektől és a helyzetektől befolyásolva elfogadják azt, amit 
mások mondanak. 
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Kössük össze, amit most olvastunk az előbb olvasottakkal! Tanulmá-
nyozzátok a Bibliát saját magatokért, ne hagyjátok, hogy mások befolyásol-
janak! Miért? Vannak emberek, akik a tudásukkal megnyernek embereket. 
Igaz? Olyan jól tudják bemutatni a tudásukat, hogy elvarázsolnak, ezért 
igaznak fogjátok tartani mindazt, amit mondanak. Amit tanít a meg-
szentelődésről és a megigazulásról, számodra a Biblia igazsága. Másoknak 
karizmájuk van. Jól néznek ki, jól beszélnek, jó előadók. Ezzel megfognak, 
magukhoz vonzanak, és magukhoz láncolnak. Talán az igazságot mutat-
ják be, talán nem. Mi történik? Mindig hinni fogsz annak az embernek, 
mert elvarázsolt. Egyeseket elvarázsol valakinek a bölcsessége, másokat 
elvarázsol valakinek a kinézete, vagy az, ahogyan előadja mondanivalóját. 
Ezért nekünk, hetednapi adventistáknak tudnunk kell, hogy pontosan mit 
jelentenek ezek a szavak, és nem csak ezek.

Ha szükséges, akkor a gyermek szintjéről kezdjük, egyszerű szavak-
kal. Viszont fontos, hogy egy hetednapi adventistának - aki Szentírással 
rendelkezik - még sok világosságot kell kapnia, hogy be tudja fejezni azt a 
feladatot, melyet Istentől kapott erre az időre. Az adventistának ismernie 
kell minden igazságot, amely a Bibliából származik. Ehhez egy odaszentelt 
életre van szükség, melyben foglalkozunk az Istentől jövő hívással, fog-
lalkoznunk kell az egyház jólétével, a jelenével és a jövőjével, és akarjunk 
tanulni. Mit gondoltok, egyszerű? Nem! Lássuk, mennyire nehéz!

Ha emlékeztek a „Világosság öröklése” 1-ben mutattam egy könyvet. Az 
1994. októberi számában a „Ministry” című újság reklámozta. A borítóján 
öt név található: Morris Venden, George Knight, Jack Sequeira, Ralph 
Larson és Graham Maxwell.

A „Ministry”, a lelkipásztorok újságja kijelentette, hogy öt evangélium 
van az adventizmusban, és ezeket öt adventista teológus hirdeti. Kinek 
van igaza? Lássuk, hogyan reagáltak az emberek, amikor hallgatták őket 
prédikálni. Ebből a könyvből idézek, a szerzője Martin Weber. A könyv 
címe: „Kinél van az igazság?”

„Tényleg nem tudom, mit higgyek az evangéliummal kapcsolatban. 
Minden annyira zavaros!”

„A Loma Linda-i nőtestvérem elküldte Graham Maxwell kazettáit, me-
lyek tényleg segítettek megérteni Isten szeretetét. Majd Morris Venden eljött egy 
tábori összejövetelre, és teljesen ellentétesen beszélt az evangéliumról. De, amit 
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mondott, értelme volt, mindaddig, amíg megvettem George Knight egyik köny-
vét, aki megkérdőjelezte Morris Venden megértését a hit általi megigazulással 
kapcsolatban. A múlt héten a szombatiskolában a szombatiskolai tanító idézett 
Ralph Larson az «Our Firm Foundation» cikkéből, és a benne lévő Ellen White 
idézetek ellentmondottak Knight-nak és Venden-nek is.”

Látjátok, ezek voltak a dilemmák az adventista egyházban 1995-ös 
év környékén. Talán azt gondolnánk, hogy most napjainkban már nem 
léteznek ezek a problémák, mert megoldották. Sajnos, ezek a problémák 
léteznek mindenütt, és itt Romániában, az utolsó időben a zavar egyre 
jobban hasonlít ahhoz, amit olvastunk. A különbség az, hogy napjainkban 
nem ezekkel a nevekkel találkozunk, de a könyveiket megtaláljuk itt is. 

Morris Vendent publikálják, igaz nem a leghíresebb könyveit az evan-
géliummal kapcsolatban, de viszont itt van George Knight az evangéliumról 
és az adventizmus történelméről szóló leghíresebb könyveivel. 

Ralph Larson ugyanúgy publikálva van. Jack Sequeira publikálva van. 
Itt Romániában vannak más nevek: Gili Cirstea, Dorin Lataeanu, az 1888-
as Minneapolisi kutatócsoport. Vannak más nevek is.

Tehát Romániában is körvonalazódik egy teológiai feszültség külön-
böző gondolatok között. Az emberek nem mások, mint áldozatok. Ha 
megnyitjátok az internetet, látjátok Paul Bucurt, vagy XY-t, és felteszitek a 
kérdést: „Kinek higgyünk?” Ha engem választotok, mert többet olvasok és 
több mindent tudok mutatni nektek, akkor semmit sem tettetek. Ha mást 
választotok, mert jól tud beszélni és olyan szépen tud fogalmazni, szintén 
nem tettetek semmit.  

A Szentírást kell kutatnotok és elolvasnotok, de nem azért, hogy 
megtudjátok, kinek van igaza, hanem azért, hogy igazán Isten gyermekei 
legyetek, akik együtt tudnak dolgozni azzal, akinek igaza van Jézus Krisztus 
második eljöveteléért. Értitek? Senkinek sem szabad igazat adni, még a 
Bibliának sem, mert a Bibliának igaza van a meghatározása által. Mindent, 
amit tenni tudunk az, hogy az Istentől kapott bölcsesség által olvassuk a 
Bibliát, megértjük, és tudjunk kiállni az igazság mellett.

„Ez a zavar kifejezi a dilemmát, amelybe több ezer aggódó adventista 
került. Minél többet olvasnak az evangéliumról, annál nagyobb zavarban 
vannak. Öt meggyőző adventista vezető különböző evangéliumot hirdet, mind-
azáltal mindnyájan őszinte és racionális férfiaknak tűnnek.”
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Kinél van az igazság? A Bibliánál van az igazság. Ha netalán Ralph 
Larson-nál is van az igazság, csak azért van, mert elolvasta a Bibliában. A 
Szentíráshoz kell mennünk, és onnét meríteni az igazságot, saját magunk-
nak. Erről a könyvről beszéltem, amiből idéztem. „Kinél van az igazság?” 
Martin Weber írta. Egy elég érdekes könyv, amiben bemutatja az öt ad-
ventista teológus tanítását, akiket említettem, de megadja nekik is a replika 
lehetőségét, hogy elmondhassák, jól értették-e tanításukat.

 „A hitehagyás utolsó végkifejlete előtt a hit nagy zűrzavara következik be. 
Nem lesznek egyértelmű és világos gondolatok az Isten titkáról. Az igazságokat 
egymás után rontják meg.” (The Signs of the Times, 1894. május 28.)

Mi Isten titka? Krisztus. Tehát nem lesznek egyértelmű és világos 
gondolatok az igazságról, az Isten titkáról, azaz Krisztusról. Az igazságok 
meg lesznek rontva egymás után. Mit teszünk mi? Amilyen mértékben fog-
lalkozom az igazsággal, amellyel az egyháznak bírnia kell, olyan mértékben 
óvom magam a hamis tanításoktól. Minél inkább foglalkozom az igazsággal 
és a bibliai elvek szerint komolyan részt veszek benne, annál inkább mellet-
tem lesz Isten, hogy megsegítsen. Minél inkább érdektelen vagyok, és nem 
veszek részt az egyház életében, ami az alapvető tanítását illeti, annál inkább 
nagyon-nagyon könnyen el fog vinni a tanítás bármilyen szele. Azok, akik 
legalább belenéztek a „Világosság öröklése” 1-be, emlékeznek, hogy többször 
idéztem Fernando Canale-től, aki 2013-ig az Andrews Egyetem professzora 
volt, majd nyugdíjba ment.

A „Világosság öröklése” 2-ben annyira nem foglalkozunk teológusokkal 
és írásaikkal, most ezen alkalommal is csak nagyon keveset. A következő 
résztől a Bibliából és a prófétaság lelkéből idézünk, és csak egy kevés 
százalékban foglalkozunk teológiai elemzéssel. Most Fernando Canale-től 
idézek. Ez az utolsó könyve, nemrég szereztem meg, a címe: „Szekuláris 
adventizmus? Elemezve az életstílus és az üdvösség közötti kapcsolatot”.

Azaz, létezik egy kapcsolat az életstílusom és az üdvösségem között, 
vagy nincs semmi kapcsolat közöttük. A könyv a perui konferencia keretén 
belül jelent meg. Tehát a Hetednapi Adventista Egyház perui konferenci-
ája adta ki. Ebből fogok idézni. Figyeljük meg, hogy ebben a könyvben 
Fernando Canale összehasonlítja a háromféle adventista típust, amely 
napjainkban létezik az adventista egyházban. A „Világosság öröklése” 1-ben 
két adventizmusról beszéltem: a tradicionális vagy biblikus adventizmus és 
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az evangelikál adventizmus. Fernando Canale ebben a könyvben hozzátesz 
még egyet, a progresszív adventizmust. Most mélyedjünk bele a részletekbe! 
Fernando Canale azt mondta: 

„A kinyilatkoztatás vagy tekintély tekintetében, ami vezet bennünket, 
mint egyház, a biblikus adventisták egyetlen kinyilatkoztatási forrást fogadtak 
el, éspedig a Szentírást, csak a Szentírást, semmi mást. Az evangelikál adven-
tizmus számára a kinyilatkoztatás sokszínű. Ugyanez érvényes a progresszív 
adventizmusra is.”  

Más szavakkal, az evangelikál adventisták vagy a progresszív adven-
tisták nemcsak a Bibliát fogadják el egyetlen kinyilatkoztatásnak, hanem 
a tudományt és a pszichológiát is. Külön említettem a pszichológiát és a 
tudományt, mert a pszichológia nem tudomány, hanem egy pseudo - tudo-
mány, azaz varázslat, álcázott sámánizmus. Tehát elfogadják a tudományt, a 
pszichológiát, a kultúrát stb. 

Ami az igazság rendszerét illeti, a biblikus adventizmus két alapvető 
igazságra épít, éspedig a szentély tanára és a nagy küzdelem témájára. Az 
evangelikál adventizmus a protestáns egyházak evangelikál teológiájára 
épít és Luther írásaira. A progresszív adventizmus használja a protestáns 
evangéliumot, Luthert és az evolúciót. Itt az evolucionista adventistákról 
beszél. Mondok egy példát. Az Egyesült Államokban a La Sierra Egyetem 
egy olyan egyetem, amely tanítja, hogy az Isten evolúció által teremtette a 
világot. Nem mindegyik tanár, de elég sokan vannak, hogy nagy problémát 
okozzanak az egyház számára. Haladjunk tovább!

A prófécia értelmezése szempontjából is megoszlanak az adventisták. 
A biblikus adventizmus a próféciákat csak történelmi módon értelmezi. Az 
evangelikál adventizmus és a progresszív adventizmus állítják, hogy a tör-
ténelmi értelmezés hibás, ezért vagy egy preterista értelmezés felé hajlanak, 
miszerint a legfontosabb próféciák a múltban történtek, vagy a futurista 
értelmezés felé hajlanak, hogy a próféciák a jövőben teljesednek be, vagy 
tartózkodnak. Felvetődik a kérdés: Ha megváltoztattuk a kinyilatkoztatás 
forrását, az igazság rendszerét és a prófécia értelmezését, akkor az életstílus 
fontos a megváltás szempontjából? Nem! A biblikus adventisták számára az 
életstílus fontos az üdvösségre. Az evangelikál és a progresszív adventisták 
számára már nem fontos az életstílus. 

Mit jelent az életstílus? A táplálkozás, a pihenés, a ruházkodás, a 
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tanulmányozás és a foglalkozásunk is egy életstílus. Ahogy viszonyulok az 
országom vagy a világ politikájához, az is az életstílushoz tartozik. Ahogy 
nevelem a gyerekeimet, az is életstílus.  

Nagyon-nagyon figyeljünk ezekre a dolgokra! Ezekből kiindulva 
láthatjuk, hogy az egyház mindig egy lépéssel a világ mögött jár. Az egyház 
előtt áll a világ. Az egyház csak egy lépéssel van a világ mögött. De a világ 
halad, és az egyház mögötte van egy lépéssel, tehát ugyanott van, ahol 
a világ volt egy kis idővel korábban. A világ viszont halad, és az egyház 
mögötte van egy lépéssel, azaz pont ott, ahol a világ volt korábban. Kiderül, 
hogy amikor hasonlítjuk magunkat a világhoz, és azt mondjuk, hogy nem 
pont olyanok vagyunk, mint ők, tulajdonképpen becsapjuk magunkat, 
mert pont olyanok vagyunk, mint amilyenek ők voltak korábban, egy kis 
idővel előbb. Lehet, hogy más témákban pont most olyanok vagyunk, mint 
a világ, talán másban soha nem leszünk olyanok, mint ők. 

Minket pedig az érdekel, hogy a világ milyen módon tud befolyásolni 
engem, mint adventistát. Bennünket, mint adventistákat, akik szeretjük az 
Istent, érdekel az adventizmus, hogy mi történik egyházunkban. Érdekel, 
hogy mindezek ellenére mennyire tud befolyásolni a világ. Érdekel a hár-
mas angyali üzenet, de mennyire tud befolyásolni engem a világ. Olvassunk 
Fernando Canale könyvéből!

„A biblikus igazság keresése és a teológia megértése, mint keresztény 
életünk része, eltűnt. Hol vannak a fiatalok és az idősek, akik összegyűlnek, 
hogy tanulmányozzák a Bibliát, mert meg akarják ismerni az igazságot, sőt 
új ismeretekhez akarnak jutni? Vannak néhányan, ők a kivétel, de nem ez az 
általános. Több dicséretszolgálat és koncert van, mint személyes vagy gyülekezeti 
komoly bibliatanulmányozás.” 

Erről beszéltünk az előadás kezdetén. Más szavakkal, sokkal többet 
szolgálunk, mint készülünk a mennyország számára. Több koncert és dicsé-
retről szóló alkalmunk van, több szociális tevékenységünk, mint gyülekezeti 
összejövetel, ahol tanulmányozzuk a Bibliát lépésről lépésre és bibliaversről 
bibliaversre. Mondhatja valaki: „De hát ott van a szombatiskola, ott van a 11 
órás prédikáció, a péntek esti prédikáció és a szombat délutáni prédikáció, ott 
van az imaóra, ezeken az alkalmakon nem tanulmányozzuk a Bibliát?”

Igaz, de tudnunk kell egy dolgot. A zsidók, amikor gyermekeik be-
töltötték a harmadik évüket, el kezdték tanítani velük kívülről a Bibliát. 



170

https://adventizmusmegrazasa.hu

Hároméves kortól kezdődött a zsidóknál a vallásos tanítás. Amikor eljött 
Krisztus, mit tettek azok a zsidók, akik hároméves kortól vallási neveltetés-
ben részesültek? Keresztre feszítették Őt. Miért? Mert nem a forma számít, 
hanem az alap. Nem az számít, hogy mennyit tanulmányozol, hanem az, 
hogy mit tanulmányozol. Nem számít, hogyan tanulmányozom, hanem 
az, hogy értem-e, amit tanulmányozok. Ha netán azon gondolkodunk, 
hogy mi azt tesszük a gyülekezetben, amit kell, és ez elég, gondolkodjatok, 
voltak, akik többet tettek ezen a téren, mint mi, és nem volt elég. Más 
szavakkal, meg kell találnunk a szükséges és az elégséges megoldást, hogy ne 
járjunk mi is úgy, mint ők.

„Az egyház egyetemeket alapított, melyek intellektuális adventistákat 
formáltak. Ők eljöttek az egyházba és a világba új kérdésekkel, amelyekre pász-
toraik nem tudtak biblikus válaszokat adni. Mi intellektuálisan felkészítjük 
fiataljainkat sok területen, kivéve a bibliatanulmányozás, mint a megváltás 
igazi tudománya. Amikor sok megválaszolatlan kérdéssel térnek haza, nem 
találnak segítséget a pásztoroknál. Hol keresnek válaszokat? Az interneten és 
a könyvtárainkban, ahol leginkább az evangelikál szerzők könyveit kínáljuk.”

Erre a következtetésre jutott egy teológiai emeritus tanár az Andrews 
Egyetemről. Mit figyelt meg? Azt látta, hogy az adventista egyetemeken 
létezik egy intellektuális szigor, egy vágy, hogy fiatalokat készítsenek fel, 
akik jó programozók, jó designerek lesznek, jó angol nyelvtudással. Ugyan-
ez történik Romániában is, ahol jól felkészült szociális munkásokat akarnak 
képezni, vagy jól felkészült asszisztens csapatot akarnak felkészíteni stb. A 
konklúzió az, hogy miközben felkészítjük ezeket a fiatalokat, félretesszük az 
igazi tudományt, a megváltás tudományát. Úgy hagyják el intézményein-
ket, hogy sok mindent nem tudnak.

Mi történik, teszi fel a kérdést Fernando Canale? Hazajönnek saját 
gyülekezeteikbe, ahonnan 18 évesen mentek el tanulni, és most 21,22,23 
évesen visszajönnek, tele kérdéssel. Három, négy vagy öt év alatt még több 
kérdés született meg bennük. Ezeket a kérdéseket felteszik, és nem kapnak 
választ. És válaszokat keresnek az adventista könyvtárakban, vagy az inter-
neten. Mit találnak az adventista könyvtárakban? Evangelikál teológusok 
írásait. 

Szeretnék bemutatni néhány könyvet. Ezeket a Sola Scriptura könyves-
boltban árulták. Az egyik egy olyan könyv, amely spirituális tudományokat 
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tanít, miszticizmust, vagy inkább álcázott spiritizmust. Mind evangelikál 
szerzők: John Ortberg, Bill Hybels. Nem sorolom fel az összeset. Van egy 
fekete könyv „A spirituális tudományok” címmel, a spirituális fejlesztés 
tankönyve a Cernica-i főiskolán. A Generál Konferencia 2012-ben kérte, 
hogy az ilyen típusú könyveket vonják ki a tanrendszerből. Ha ez igaz, amit 
mondtak, Romániában mindeddig nem vonták ki. Nézzük a következőt, 
címe: „Ki vagy te, hogy ítélj?” Láttátok valaha? Mielőtt bármit mondanék a 
könyvről, lehet, hogy valaki közületek felteszi a kérdést: „Ki vagy te, hogy 
ítélj?” 

Igaz, nincs jogom ítélni. De ki vette el a gondolkodáshoz való jogot 
tőlem? Senki! Tehát van jogom gondolkodni. Van tehát jogom gondol-
kodni. Gondolkodjunk együtt erről a könyvről, és ne felejtsük el, hogy 
ezt a könyvet árulják a Sola Scriptura könyvesboltban. Amikor a Bánság 
Konferenciánál dolgoztam, én megtettem minden tőlem telhetőt, hogy 
a Sola Scriptura könyvesboltban ilyen könyveket ne lehessen árulni. Ki-
sebb-nagyobb harcok árán sikerült. Nem nekem köszönhető, de legalább 
tettünk valamit. A „Ki vagy te, hogy ítélj” című könyvet a romániai hivatalos 
hetednapiadventista.ro holnap reklámozza.

A könyv címe: „Ki vagy te, hogy ítélj? - Tanulj meg különbséget tenni 
az igazság, a féligazság és a hazugság között!” Tehát valaki az uniótól - vagyis 
nem valaki az uniótól, hanem mivel az unió reklámozza, akkor maga az 
unió.

Mondok egy példát: Ha egy rendőr, aki szolgálatban van, olyat tesz, 
ami rossz színben tünteti fel az intézményt, akkor az intézmény hogyan 
tekint arra a rendőrre? Hozzájuk tartozó, vagy nem hozzájuk tartozó? Hoz-
zájuk tartozó, mert ha a rendőr olyat tesz, ami nem egyezik a törvénnyel, 
az intézmény nyilvánosan bocsánatot fog kérni. Ha súlyos vétséget követett 
el a rendőr, akkor kirúgják, ha pedig nem annyira súlyos, akkor csak 
büntetéssel megússza. Tehát akkor világos, hogy egy ember, aki egyenruhát 
visel, katona vagy rendőr, vagy bármilyen intézmény alkalmazottja, úgy 
tekintenek rá, mint az intézmény képviselője. Tehát, bármikor találunk egy 
nevet egy hivatalos internetes honlapon, akkor az az ember képviseli az 
intézményt. A könyvet azzal a céllal reklámozzák, hogy tanuljunk belőle 
különbséget tenni az igazság, a féligazság és a hazugság között. Kitől? A 
szerzőtől, Erwin Lutzer-től. A 70. oldalon a szerző kijelenti: 
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„Például vegyük azt a kijelentést, hogy számunkra csak a Biblia az Isten 
szava. Ha ez igaz, azt jelenti, hogy a Biblia kizár minden más kinyilatkoztatási 
tekintélyt [...] kizárja Ellen White írásait is. A 146. oldalon: A szerző ajánlja a 
spirituális tudomány gyakorlatát. A 190. és a 290. oldalon: A szerző ír a halál 
utáni életről, mint egy létező igazságról.” A 212. és a 213. oldalon: A szerző ír 
a szombat ellen, és élteti a vasárnapot. A 214. és a 215. oldalon állítja, hogy 
a Biblia szerint minden eledel tiszta.

Most gondolkodom, nem ítélek. Hogyan tudnánk megkülönböztetni 
az igazságot a féligazságtól és a hazugságtól, olvasva egy olyan könyvet, 
amelyben a szerző nem tud különbséget tenni közöttük. Figyelembe véve, 
hogy Ellen White-ot nem tartja tekintélynek, nem tartja prófétának, akkor 
a szerző különbséget tud tenni az igazság és a tévedés között? Nem! Amikor 
ajánlja a spirituális gyakorlatokat, tud különbséget tenni? Nem! Amikor 
hisz a lélek halhatatlanságában, tud különbséget tenni az igazság és a téve-
dés között? Nem! Akkor hogyan tudnék én, a könyv olvasója különbséget 
tenni az igazság és a hamisság között? Gondolkodjatok ti is!

Ha az „Élet és egészség” könyvkiadó hivatalos oldalára látogattok, 
a következő szerzőktől találtok könyveket: George Vandeman, George 
Knight, John Ortberg, Marvin Moore, Jan Paulsen, Raoul Dederen, Angel 
Manuel Rodriquez, Morris Venden, Joseph Kidder. Mindezek az adventista 
teológusok - John Ortberg kivételével - evangelikálok, akik kálvinista evan-
géliumot hirdetnek, ágostoni, fél katolikus vagy fél protestáns, de most ne 
menjünk bele a részletekbe. Igaz, amit mondott Fernando Canale a köny-
vében. Evangelikál forrásokból adunk inni az embereknek, mert nekünk 
már nincsenek válaszaink az adventista forrásokból. 

A Bibliából már nem tudunk válaszokat adni, ezért más forrásokhoz 
vezetjük az embereket. Csak újra megemlítem, ezekről a könyvekről már 
hallottatok. Az egyikre vissza fogunk térni -az Adventus tankönyvre- a 
bűnről szóló előadásban. Idézek Fernando Canale-től!

„2001. január elején egy meghívást kaptam, hogy részt vegyek három, 
nemzetközi, a hitről és a tudományról szóló konferencián a Hetednapi Adventis-
ta Egyház Generál Konferenciája szervezésében. (2002-2004) A konferenciák 
alatt megértettem, hogy az adventista egyházban létező mély teológiai különb-
ségek nem fognak elmúlni maguktól, de még adminisztratív intézkedésekkel 
sem. Viszont létezésük szekularizálni fogja a fiatal generáció mentalitását, 
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átalakítva az adventizmust egy posztmodern evangelikál felekezetté. [...] Fel-
készülésem során felfedeztem, hogy a fiatalok megtartása és vonzása érdekében 
az evangelikál szolgálat és istenimádat posztmodernné és ökumenikussá válik, 
fokozatosan eltávolodik a Szentírástól, és közeledik a Római Katolikus Egyház-
hoz. Meglepődve láttam, hogy a biblikus adventisták ugyanezt az utat követik. 
Legvalószínűbb, hogy az adventisták szabadon és kritika nélkül kölcsönöznek 
teológiai gondolkodást és missziógyakorlatot evangelikál kútforrásokból, 
melyekből nem biblikus filozófiai gondolatokat építenek, és amelyeket 
megtalálhatunk a római katolikus teológiai hagyományokban.»  

Tehát más szavakkal, Fernando Canale professzor azt mondja, hogy 
az adventizmus az evangelikál világ felé közeledik, viszont az evangelikálok 
a katolicizmus felé húznak. Következésképpen, ha ezt az utat követjük, sze-
kularizálódni fogunk. Még egyszer az idézet közepe: „[...] Viszont létezésük 
szekularizálni fogja a fiatal generáció mentalitását [...]” Mit jelent a szekulari-
zálni? A szekularizáció szó leírja azt, ami a világhoz tartozik. Nem a szenthez 
tartozik, hanem a világhoz, nem Istenhez, hanem ehhez a világhoz. 

Fernando Canale meglátása szerint az adventisták között létező 
teológiai széthúzások nem fognak eltűnni intézkedésekkel. A feszültség 
nem fog eltűnni, létezni fog továbbra is. Létezése miatt a fiatal generáció 
szekularizálódni fog. Miért? Mert meg akarnak szabadulni a feszültségtől, 
el akarják kerülni a konfliktusokat, nem akarnak részesei lenni a teológiai 
küzdelmeknek, mert fáj nekik látni a széthúzó egyházat, fáj nekik látni az 
embereket veszekedni, fáj nekik látni, hogy jó emberek más jó emberekkel 
veszekednek teológiai kérdéseken. Ezért a fiatalok lassan-lassan visszavonul-
nak a szekularizációba, és lassan-lassan dolgokat kölcsönöznek a világból, 
kollégáiktól, abból, amit látnak a világból, így a vallásos életük átalakul a 
világ stílusára.

„Miért szekularizálódik az evangelikál teológia? A válasz egyszerű. Az 
evangelikál és a római katolikus teológia azért szekularizálódik, mert ők szeku-
láris forrásokra építenek, hermeneutikára, tanításra és gyakorlatra. [...]” 

Tehát, miért szekularizálódnak a római katolikus és az evangelikál 
egyházak? Mert nem maradtak a sola scriptura elvnél. Ők a világból 
kezdték szedegetni a kinyilatkoztatási forrásokat és tekintélyt. Mi van a 
világban? Szerintük sok szép és jó dolog van a világban. Elkezdtek a világból 
forrásokat szedegetni.
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„Meg kell értenünk, hogy kritika nélkül nem másolhatjuk a teológiát, 
lelkipásztori metódusokat, istentiszteleti rítusokat anélkül, hogy komolyan 
veszélyeztetnénk a bibliai igazságot. Tudom, hogy azt kérdezed: Miért? Az 
ok egyszerű. Az adventista teológia a sola tota prima Scriptura elvre épít. 
Az evangelikál teológia, akár Luther vagy Kálvin teológiája figyelmen kívül 
hagyja a sola tota prima Scriptura elvét, és a több forrás elvére épít. Ez az elv 
a római katolikus véleménnyel egy időben született, hogy Isten kinyilatkoztatja 
magát a racionalitáson (filozófia és tudomány), tradíción, misztikus spirituális 
tapasztalaton és a Szentíráson keresztül.” 

Más szavakkal, azt gondolták, hogy az Isten kinyilatkoztatja magát 
más utakon is a Biblián kívül, ezért más forrásokat is igénybe vettek. Kér-
dés: Van egy lelki problémám, imádkoztam érte, és az Isten nem oldja meg. 
Mit teszek? Megyek máshova, vagy másvalakihez, hogy oldja meg a lelki 
problémámat, gondolva, hogy Isten azon a csatornán keresztül is dolgozik 
értem. Viszont nekem, mint hetednapi adventistának, fel kell tennem azt 
a kérdést: A lelki problémámat meg tudja oldani Isten a Biblián keresztül, 
Krisztuson keresztül, megtérésemen keresztül, vagy más forrásokhoz kell 
mennem a megoldásért? Ahhoz, hogy meglássátok, a katolikusok tényleg 
más forrásokhoz mentek, lássuk, mit mondott VI. Pál pápa:

„Az egyház tiszteletben tartja és szereti ezeket a nem keresztény valláso-
kat, mert ezek egy nagy embercsoport élő kifejezései. Magukban hordják Isten 
keresésének több ezer éves visszhangját, egy nem teljes kutatást, de amelyet 
sokszor nagyon őszintén és tiszta szívvel tettek. Birtokukban van egy hatalmas, 
mély értelmű vallási szöveg. Több embergenerációt tanítottak meg imádkozni.”

Tehát, a katolikus egyház még a kezdetén információkat szedett ösz-
sze, tekintélyt és kinyilatkoztatást a pogányságból. Amikor az evangelikál 
egyházak lemásolják a római katolikus egyház modelljét, akkor a világból 
táplálkoznak. Amikor az adventisták lemásolják az evangelikál egyházakat, 
ugyanúgy a világból vesznek. 

„A görög filozófiai iskolák voltak azok a mozgalmak, amelyek leginkább 
befolyásolták a korai kereszténységet.” - mondta egy keresztény valláskutató. 
Ez így van! Fernando Canale a könyvében azt írja az adventistákról:

„Ebben a fejezetben be fogok mutatni három utat, melyeken keresztül Lu-
ther gondolatai a megigazulásról, mint megszentelődés, az adventista életstílus 
szekularizációjának fő okává válik.”
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Más szavakkal, Fernando Canale azt mondja: Mivel el kezdtük impor-
tálni az evangelikál teológiát, azaz Luther teológiáját, az adventista egyház 
szekularizálódott. Tartsátok észben, mert a bűnről szóló előadásban talál-
kozni fogunk Luther egyik kijelentésével, és szeretném, ha össze tudnátok 
kapcsolni, amikor látjátok, miért szekularizálódik az adventista életstílus. 
Mert elfogadta Luther teológiáját.

„Az evangelikál hermeneutika (ahogyan az evangelikálok idéznek a Bib-
liából) bele van gyökerezve a neoplatonista filozófiába, az ótestamentum és az 
újtestamentum közötti nem folytatólagosságba, a lélek halhatatlanságába, csak 
a hit általi megigazulásba, a pillanatnyi és természetfeletti megtapasztalásába. 
[...] az evangelikál teológia és gyakorlat szekularizálódik, mert a szekuláris 
forrásokra és a szekuláris hermeneutika elveire épül.”

Tehát a probléma - mondja ő - akkor jelenik meg, amikor a világhoz 
fordulsz, és a világi bölcsesség szerint ismered meg Istent. Jusson eszetekbe 
mindig a Kolossébeliekhez írt levél első fejezetének utolsó két verse és a má-
sodik fejezet első versei. Pál apostol beszél az isteni bölcsességről, amelyet 
Isten az embereknek akar adni, akiket tökéletessé akar tenni Krisztusban, 
és beszél a világ bölcsességéről, amiről az apostol mondja, hogy óvakodjunk 
tőle.

Mit tett a kereszténység és az adventizmus is? Próbálta megérteni 
Krisztust, a Bibliát és a hit általi megigazulást az evangelikál teológián 
keresztül, amely startból nem a sola Scriptura elvére épített, hanem a szeku-
láris pogány tanításokra támaszkodott. Következésképpen, ha módosítjuk a 
kinyilatkoztatást, ha módosítjuk a gondolkodási rendszert, azaz a szentélyt 
és a nagy küzdelem témáját, tulajdonképpen módosul az életstílus is, és 
akkor egy olyan adventista leszel, akinek neve be van írva a gyülekezet 
könyvébe, de a gyakorlatban nem vagy az.

„A XXI. század kezdetén az adventizmusban tapasztalható teológiai 
széthúzások nem a bibliai értelmezésekről, kis nézeteltérésekről szólnak, hanem 
a hitünk alapjairól.”

Ha valakitől halljátok, hogy az egyházban a széthúzások kis jelentő-
ségű teológiai dolgokról szólnak, ne felejtsétek el ezt az idézetet. A viták és a 
széthúzások a Hetednapi Adventista Egyház tartóoszlopairól szólnak.

„Az iskoláinkban a fiatalok nevelésének munkájában nehéz megőrizni 
a Szentlélek befolyását, és ugyanakkor téves elvek szerint vezetni őket.” Tehát 
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nehéz megtartani a Szentlelket, és ugyanakkor téves elvek szerint nevelni.
„A világosságot, amely azok felett ragyog, akiknek van szemük, hogy 

lássanak, nem lehet összeelegyíteni a tévedés és az eretnekség sötétségével, amely 
oly sok könyvben található, és amit ajánlanak iskoláink diákjainak.” - mondta 
Ellen White az ő korában. Azóta a dolgok súlyosabbak lettek. Melyek a 
rossz elvek? Ellen White azt mondta, hogy nem tudod megtartani a Szent-
lélek befolyását, ha rossz elveid vannak. Ellen White elmond egy rossz elvet: 
„[...] nem lehet összeelegyíteni a tévedés és az eretnekség sötétségével, amely oly 
sok könyvben található, és amit ajánlanak iskoláink diákjainak.”

„A tanárok és a diákok úgy tartották, hogy a tudás megszerzéséért 
szükséges tanulni a hitetlen írók műveiből, mivel írásaik néhány jó gondolatot 
tartalmaznak. Viszont ki az, aki ihlette? Az Isten és csakis az Isten? Mert Ő a 
világosság egyetlen forrása. Vajon minden dolog, ami szükséges az egészséghez, 
a lelki és erkölcsi növekedéshez, nem található meg a Szentírás oldalain is? 
Vajon nem Krisztus az élő vezetőnk? Vajon férfiaknak és nőknek nem kellene 
növekedniük a felnőttkor teljes mértékéig? Vajon egy tisztátalan forrás meg 
tudja édesíteni a vizeket? Miért kell lubickolnunk a hibákkal telített hitetlen 
pogányok írásaiban azért a néhány intellektuális igazságért, amikor rendelke-
zésünkre áll a teljes igazság?” 

Remélem, hogy lassan-lassan megközelíthetjük a csúcspontot, és 
azonosítjuk a problémát, amely szekularizált minket, a gondolkodásmó-
dunkat. Úgy gondolkodunk, hogy bölcsességet kérünk Istentől, vagy a világ 
bölcsességéhez fordulunk, amely befolyásol minket, korrumpál és magához 
vonz. „A keresztény szolgálatra való felkészüléshez sokan nélkülözhetetlennek 
tartják a történelmi és teológiai írások alapos ismeretének megszerzését. Úgy 
vélik, hogy erre az ismeretre segítségük lesz az evangélium hirdetésében. De 
az emberek véleményeinek fáradságos tanulmányozása inkább gyengíti őket, 
mint erősíti szolgálatukat. A történelem és teológiatudomány vaskos köteteivel 
megtöltött könyvesboltokat figyelve arra gondolok, miért költsek pénzt arra, ami 
nem kenyér.” 

Miért? Mert könyveikben az emberek összekeverték az igazságot a sze-
kularizációval. Nem kenyér az, amit ők kínálnak, nem élő víz. A kenyeret és 
az élő vizet a Bibliában találjuk, és csak a Bibliában. Ha netalán megtaláljuk 
egy nem ihletett író könyvében, az azért van, mert az író megértette a 
Bibliát, és Isten akarta, hogy megértse.
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„A teológia - ahogy azt tanulni és tanítani szokás - nem más, mint emberi 
spekuláció, amely csak «elhomályosítja az örök rendet tudatlan beszéddel».” 

Ez a teológia legszebb definíciója. Sohase felejtsétek el! „A teológia 
- ahogy azt tanulni és tanítani szokás - nem más, mint emberi spekuláció, 
amely csak «elhomályosítja az örök rendet tudatlan beszéddel».” Amikor valaki 
megkérdezi, mi a teológia, azt kell mondani, amit a próféta mondott: „A 
teológia nem más, mint emberi spekuláció, amely csak «elhomályosítja az örök 
rendet tudatlan beszéddel».” 

„Nagyon sokszor ezeknek a könyveknek a halomra gyűjtése mögött nem 
annyira az értelem és a lélek táplálásának vágya húzódik, hanem inkább a 
filozófusokkal és a teológusokkal való megismerkedés abból a vágyból, hogy a 
népnek művelt kifejezésekkel és állításokkal mutassák be a kereszténységet.”

Kérdés: Ha a népnek művelt kifejezésekkel és állításokkal mutatom be 
a kereszténységet, ki kerül előtérbe, Krisztus vagy én? Én! Értitek? Ki lesz 
felmagasztalva, én vagy Krisztus? Egyértelmű a válasz. Ezért óvakodjatok 
attól, ami nem kenyér!

„Azok, akik megismerték az igazságot, és megértették fontosságát, akik 
tapasztalatokat szereztek Istennel, azok egészséges tanítást tanítsanak gyerme-
keiknek. Ismertessék meg velük hitünk nagy oszlopait [...]” 

Mit kell tenniük? „Ismertessük meg gyermekeinkkel hitünk nagy oszlo-
pait.” Kedves testvéreim, kérdezzétek meg a gyermekeket a gyülekezetben, 
kérdezzétek meg a fiatalokat és a diákokat, mit jelentenek a hitünk oszlopai, 
melyek azok, miről szólnak, és ha nem tudják, tegyetek meg mindent, hogy 
segítsétek őket. Miért?

„Az eretnekségek most emelkednek Isten népe között, és továbbra is emel-
kedni fognak. Ahogy közeledünk a végidő felé, a hazugság olyan mértékben 
keveredik az igazsággal, hogy csak azok, akiket a Szentlélek vezet, lesznek képe-
sek megkülönböztetni az igazságot a tévedéstől. [...] Azok, akiket az Isten szava 
vezet, minden bizonnyal különbséget tudnak tenni az igazság és a hazugság 
között, a bűn és a feddhetetlenség között.”

Kérem, figyeljünk a kiemelt szóra: eretnekség. Az eretnekségek 
hazugságok, melyek ellentétben vannak az igazsággal. Az igazság feddhetet-
lenséghez vezet, az eretnekség, a hazugság pedig a bűnhöz vezet. Tudnotok 
kell, hogy ezeknek az előadásoknak a célja az, hogy felfedezzük azokat a 
dolgokat, amelyek az igazsághoz vezetnek, és eltávolítanak a bűntől, mert 



Isten egyetlen terve, hogy eltávolodjunk a bűntől. Először el kell távolod-
nunk a bűntől, mielőtt az Ő országába vinne. Először ki kell űznie a bűnt 
az életünkből, mielőtt befejezi szolgálatát a szentek szentjében.

„Az az ige, amely az adventhit legfontosabb alapja és támasztó pillére, 
ezt a kinyilatkoztatást tartalmazza: «Kétezer és háromszáz estvéig és reggelig, 
azután kiderül a szenthely igazsága».”

Tehát ne feledjétek, a szentély a hitünk alapja! Az adventizmus köz-
ponti oszlopa a szentély témája, melyet jól kell értenünk. De - mondta 
Fernando Canale: 

„A XXI. század kezdetén az adventizmusban tapasztalható teológiai 
széthúzások nem a bibliai értelmezésekről, kis nézeteltérésekről szólnak, hanem 
a hitünk alapjairól.”

Tehát, a szentély hitünk egyik oszlopa, és a széthúzás, amely mun-
kálkodik ma az egyházban, hitünk alapjairól szól. Napjainkban nagy viták 
vannak az egyházban a szentélyről. A következő alkalommal elkezdjük az 
első tanulmányt a szentélyről, majd következik a 2., a 3., majd a 4. ta-
nulmány, ugyanarról a témáról. Isten segítségével négy tanulmányunk lesz, 
áttekintjük az adventista teológia tanítását a szentélyről, majd megfigyeljük, 
hogy az adventisták hogyan értelmezték ezeket az igazságokat.



179

12. Az éjféli kiáltás és a becsukott ajtó   

A „Világosság öröklése” 2. sorozatának második előadása: „Az éjféli ki-
áltás és a becsukott ajtó”. Az éjféli kiáltás nem más, mint a szüzekhez intézett 
meghívás, hogy: „Ímhol jő a vőlegény! Jöjjetek elébe!”  

A mai téma egy korábbi előadásom részletezése lesz, melyet „A 
világosság öröklése” első sorozatában tartottam meg. Abban az előadásban 
azt mondtam, hogy van két fő bibliavers, amely alapján William Miller el 
kezdte hirdetni Jézus Krisztus második eljövetelét, és prédikált a menyeg-
zőről, a mennybemenetelről és az új földről. William Miller prédikációinak 
két fő bibliaverse volt, az egyik Dániel 8:14, a szentély megtisztítása, a 
másik pedig Máté 25:6, az éjféli kiáltás: „Ímhol jő a vőlegény! Jöjjetek elébe!”.

Abban az előadásban beszéltem arról, hogy a milleriták egy kicsit 
zavarban voltak, amikor látták, hogy az események nem úgy történnek, 
ahogyan várták. Feltették maguknak a kérdést, hogy vajon jól értették-e a 
Szentírást, kiváltképpen Dániel 8:14-et és Máté 25:6-ot, vagy másképpen 
kell érteni azokat? Már olvastuk a következő idézetet egy adventista törté-
nelemkönyvből, most nézzük meg újra.

„Az október 23-i nagy csalódás megértéséhez ezeknek az adventistáknak 
két nagy problémát kellett megoldaniuk. 1) Mit jelent a vőlegény eljövetele? - ha 
Mt 25:1-13-ban leírt példázat a hetedik hónapban, a mozgalomban beteljese-
dett, és ha az «eljövetel» nem a második eljövetelt jelenti. 2) Mit jelent a szentély 
megtisztítása? Dán 8:14 - ha a 2300 nap nem október 22-én ért véget.”

Tehát a milleriták első megértése az volt, hogy ez a példázat a me-
nyegzőnél teljesedik be, amikor Jézus Krisztus másodszor jön el. Ennek 
ellenére Jézus nem jött el, ezért ellenőrizniük kellett, hogy jól értették-e 
Mt 25. és Dán 8. közötti kapcsolatot és azt, hogy Jézus Krisztus mit akart 
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szimbolizálni a tíz szűz példázatával, ha az 1844. október 22-i mozgalom 
nem Jézus második eljövetelét jelentette. A második dolog, amit meg kellett 
tudniuk: mit jelentett a szentély megtisztítása Dán 8:14-ből. 

A mai alkalommal ezt a két dolgot vizsgáljuk meg az adventtörténe-
lemben a Biblia és a prófétaság lelkének segítségével, hogy lássuk, a múltban 
hogyan értették ők, és hogyan kell nekünk megértenünk ezeket a dolgokat. 
Miért? Mert „A világosság öröklése” 1-ben és az előző előadásban láttuk, hogy 
az adventizmusban lévő teológiai feszültségek nem kis értéktelen témákról 
szólnak, hanem hitünk alapjairól, és ezek közé tartozik a szentély. Meg kell 
vizsgálnunk, hogy a Szentírásból úgy értjük-e a szentélyt, mint ahogy a 
pionírok értették, mint ami valóságosan létezik, ahol Jézus Krisztus két 
szakaszból álló főpapi szolgálatot végez, amely 1844-ben kezdődött. Vagy 
inkább egy evangelikál progresszív értelmezés felé hajlunk, mely szerint 
Jézus mennybemenetele után direkt a szentek szentjébe lépett be.

Napjainkban ez a teória létezik az adventizmusban teológiai szinten. 
Ezért mi a Bibliához és a prófétaság lelkéhez fordulunk, és kutatunk az 
adventtörténelemben. Elemezzük, hogy mit tanítottak a pionírok, és kérni 
fogjuk az Urat, hogy oly módon vezessen, hogy az életünkkel és a biblia-
értelmezésünkkel ne befolyásoljuk mások hitét és az üdvösség felé vezető 
útjukat.

Az előadás első részében a tíz szűz példázatának történelmi oldalát 
fogjuk megvizsgálni, hogyan értette William Miller és a többi pionír a 
példázatot. Kérlek benneteket, hogy figyeljetek, tanulmányozzuk együtt! 
William Miller egyik írásából fogok idézni, melyet 1842-ben publikáltak.

„Az «éjféli kiáltás» jelképezi az őröket vagy közülük egyeseket, akik 
Isten szava által megértik az időt, ahogy az ki van nyilatkoztatva, és azonnal 
továbbadják a figyelmeztető üzenetet: «Ímhol jő a vőlegény! Jöjjetek elébe!» 
[...] «A lámpások meggyújtása» Eszetekbe fog jutni, kedves barátaim, hogy a 
lámpás az Isten szava. Amikor meggyújtasz egy lámpást, fény árad belőle, egy 
tiszta világosság [...] Az idő, amelyről szól ez a példázat [...] úgy gondolom, 
nem tévedünk, mely időre szól ez a példázat. «Akkor» azt az időt jelképezi, 
amikor a bölcs szolgák az Ő eljövetelére tekintenek, és hirdetik azt. [...] azok, 
akik készen állnak, bemennek a menyegzőre, és az ajtó becsukódik.” 

Ebből az idézetből kiderül, hogy a millerita mozgalom értelmezésé-
ben e példázatnak történelmi karaktere volt. Tehát elolvasták a példázatot, 
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megvizsgálták Dániel 8:14-et, és más bibliaverseket, és azt mondták, hogy 
most teljesednek be ezek a szavak, most kell jönnie Jézusnak, most lesz a 
menyegző, most kell hangoznia az éjféli kiáltásnak: „Ímhol jő a vőlegény! 
Jöjjetek elébe!”

A milleriták mindennapi élete összefonódott a tíz szűz példázatával. 
„Jön a vőlegény, és fel kell készülnünk a fogadására. Ezt kell prédikálnunk.” A 
milleriták számára az utolsó napokról szóló események élő valósággá váltak. 
Ők nem úgy tekintettek a tíz szűz példázatára, mint egy jövőbeli eseményre, 
hanem bibliai számításuk szerint a közeljövőben fog megtörténni. William 
Miller úgy értette, hogy a tíz szűz a világot jelképezi, amely próba alatt 
áll. A bölcs szüzek a hívőket, a bolond szüzek a többieket jelképezik. A 
lámpásokat az Isten szavával, az olajat a hittel azonosította, az éjféli kiáltást 
pedig a harmadik angyal üzenetével. Mit kell megértenünk? Azt, hogy az 
éjféli kiáltás a milleriták számára egy missziószimbólummá vált. Az összes 
missziótevékenységük Krisztus második eljöveteléről szólt, aki megtisztítja 
a szentélyt - így értették ők - azaz Jézus eljön a menyegzőre. Tehát, minden 
missziótevékenységük az éjféli kiáltásról szólt. Damsteegt professzor törté-
nelmi könyvéből idézek.

„Rövid idővel a csalódás után a milleriták megtalálták a magyaráza-
tot, mely segítette őket abban, hogy Jézus második eljövetelébe vetett hitüket 
megtartsák Habakuk 2:3 értelmezése által, amely egy késedelemről szól [...] 
A csalódás után, amikor a milleriták egy része feladta korábbi hitét, a hívők 
úgy értelmezték a késedelmet, mintegy tisztítóeszközt, amely megtisztította a 
várakozókat. [...] Ők az 1843. március 21-e utáni időszakot a «késedelem 
időszakának» nevezték, amikor «késik» a vőlegény.”

Tehát a Biblia beszél egy késedelemről, amikor a vőlegény „késik”, 
azaz pont erről az időpontról szól. „Nem jött el a számításunk szerint, mert 
a példázatban a vőlegény késik. Habakuk beszél erről a késedelemről, és ez 
azt jelenti, hogy továbbra is hinnünk kell, hogy a vőlegény jönni fog, mert 
mindenképpen jönni fog.”

Történt viszont valami. A milleriták missziótevékenysége nagyon le-
csökkent, mert számításuk szerint a vőlegény nem érkezett meg. Folytatták 
a missziómunkát, de nem olyan intenzitással, mint addig tették. Tovább 
hirdették az éjféli kiáltást, az ítélet óráját, de már nem végeztek idői szá-
mításokat. Viszont múlt az idő, és az adventtörténelem színpadára lépett 
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Samuel Snow. Ő volt az, aki egy másik dátumra mutatott, 1844. október 
22-ére. Lássuk, mi történt!

„Több hónapon keresztül Snow számításainak csak kis figyelmet szentel-
tek. Mégis az Exeter tábori összejövetelen (1844. augusztus 12-17) az általa 
számított Jézus eljöveteléről szóló időpont sok adventistát hatalmas lelkesedéssel 
érintett, teljesen felfűtve a misszió-erőfeszítéseiket. A mozgalmuk a «Hetedik 
hónap mozgalma» néven vált ismertté. Annak ellenére, hogy a millerita ve-
zetők elfogadták Snow pozíciójának értékét, mégis szkeptikusak voltak az újra 
kiszámított időpontban [...] Néhány hónappal az esemény bekövetkezte előtt 
a millerita vezetők mégis csatlakoztak a «Hetedik hónap mozgalmához» és 
megengedték, hogy Snow számításait nyomtassák a millerita fő újságokban, és 
teljes támogatást nyújtottak.”

Világos mindenki számára, hogy mi történt? Az idézetben láthatjuk: 
Hetedik hónap mozgalma. A zsidó naptár 7. hónapjáról van szó, azaz az en-
gesztelés napjáról, amely 1844. október 22-ére esett a karaita naptár szerint. 
Tehát a Hetedik hónap mozgalmának nevezték azt a mozgalmat, amely 
Krisztus második eljövetelére várt 1844. október 22-én, felkészülésével, 
terveivel, hogy Jézus Krisztus eljöhessen.

Első alkalommal Samuel Snow hívta fel a figyelmet erre a dátumra, 
viszont nem hittek neki, mert azt mondták, nem kellene más dátumot 
meghatározni, mert téves lehet, vagy téves lehet az esemény. A millerita 
mozgalom egyes tagjai elfogadták a dátumot, viszont a mozgalom vezetői 
meghátráltak, - mert korábban ők voltak azok, akik tévedtek - és most 
nem akarva felelősséget vállalni, háttérbe vonultak, és nem tettek semmit. 
Viszont, ahogy közeledett az idő, ők is meggyőződtek arról, hogy a számítás 
helyes, és újra belevágtak a missziómunkába. Samuel Snow megvizsgálta a 
zsidó naptár ünnepeit, hogyan teljesedett be a múltban, és hogyan kellett 
beteljesednie akkor. 

„A lelkesedéssel telített missziómunka újjáéledésére úgy tekintettek, mint 
a Máté 25. fejezetében a tíz szűz példázatának pontos beteljesedése, és az éjféli 
kiáltással azonosították. Storrs szerint - millerita vezető - az előzőleg hirdetett 
éjféli kiáltás csak a «riasztás volt. Most az igazi hangzik el, és ó milyen komoly 
idő!»” Ha az első éjféli kiáltás a «riasztás» volt, akkor mi a valódi éjféli 
kiáltás? Mert elmúlt október 22, és október 23-án a következő kérdésekre 
keresték a választ: Mit jelent az éjféli kiáltás, mit jelent a vőlegény érkezése 
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a menyegzőre, és hogyan függ össze Dán 8:14 a szentély megtisztításával. 
Most teljes volt a zűrzavar. A számítások minden szempontból helyesek 
voltak, sehol nem volt semmi hiba. Mi történt? Nézzük meg, mi történt 
egyesek életében! Ellen White a következőket írta:

„Az 1844-es csalódást követően egy ideig az adventcsoporttal együtt én 
is azt gondoltam, hogy a kegyelem ajtaja mindörökre bezárult a világ előtt. 
Ezt a meglátást az első látomásom előtt fogadtuk el. Az első látomásom az 
Istentől kapott világosság volt, amely kijavította a tévedést, és hozzásegített, 
hogy megértsük a valódi helyzetet.”

Figyeljünk jól az idézetre! „[...] egy ideig az adventcsoporttal együtt én 
is azt gondoltam, hogy a kegyelem ajtaja mindörökre bezárult a világ előtt.” 

Miért hitték ezt? Mert ők a tíz szűz példázatában a becsukott ajtót a 
kegyelem lezárulásával azonosították. A tíz szűz példázatát úgy értelmez-
ték, hogy a vőlegény eljön a menyegzőre és becsukja az ajtót, tehát azt 
gondolták, hogy a kegyelem lezárul. Így értették ők. Viszont ezt csak egy 
ideig hitték, mert Ellen White első látomása után kijavították a tévedést. 
Tehát kijavították a becsukott ajtó és a kegyelem lezárulásának tévedését, 
és utána másképp értették. Támasszuk alá mindazt, amit eddig mondtunk 
Damsteegt professzor adventtörténelemről szóló könyvéből!

„Rögtön a csalódás után majdnem minden adventista úgy gondolta, hogy 
Mt 25:10-ben szereplő ajtó, amelyet a kegyelem ajtajával azonosítottak, örökre 
becsukódott 1844. 07. 10-én. Egy rövid ideig a becsukott ajtó «extrém» elmélete 
- amely kizárta a megváltásból mindazokat, akik nem vettek részt a Hetedik 
hónap mozgalmában, és nem különültek el egyházaiktól - teljesen megállított 
minden misszióerőfeszítést a nem adventisták számára.”

Értjük? Azt mondták, hogy most következik az igazi éjféli kiáltás. De 
1844. október 22-én nem történt semmi. Azt mondták, lezárult a kegyelem 
a világiak számára, akik nem tértek meg, ezért teljesen leállították értük 
a missziómunkát. Ez nem sok ideig tartott, mert Ellen White az Istentől 
kapott látomásán keresztül kijavította a tévedést, azaz Isten javította ki 
Ellen White és a többiek tévedését egy látomás által. Lássuk, mit mondott 
William Miller október 22-e után!

„Elvégeztük a bűnösök figyelmeztetését, és a formális egyházak ébresztését. 
Gondviselésében Isten becsukta az ajtót.”

Az volt a gondolatuk, hogy mindennek vége. Nézzük meg Ellen 
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White első látomását! Figyeljünk, mert lassan-lassan megoldjuk az éjféli 
kiáltás problémáját!

„Isten megmutatta nekem az adventnép zarándokútját a szent város felé. 
Megmutatták azt a gazdag jutalmat is, melyet azok nyernek el, akik Uruk 
menyegzőről való visszatérését várják. Kötelességemnek tartom, hogy veletek 
közöljem mindazt, amit Isten kinyilatkoztatott nekem [...]” 

Itt megállunk egy picit. Észrevesztek valami különlegeset Ellen White 
leírásában? Figyeljük meg, hogy ő már nem beszél a vőlegény menyegzőre 
való érkezéséről, hanem a vőlegény menyegzőről való érkezéséről szól. Tehát 
valami megváltozott. Folytassuk:

„Megkíséreltem, hogy jó hírt és egy kevés szőlőt hozzak magammal a 
mennyei Kánaánból, amiért a gyülekezetből néhányan megköveznének, ahogy 
Izrael fiai is meg akarták kövezni jelentéseikért Józsuét és Kálebet. Azonban 
biztosítalak titeket, kedves testvéreim, hogy az jó ország, és képesek vagyunk 
bevonulni oda, és azt birtokunkba venni. Mialatt a családi oltárnál imádkoz-
tunk, Isten szent Lelke kiáradt rám, és én elragadtattam messze, e sötét világ 
fölé. Kerestem a földön maradt Jézust váró népet, de nem találtam. Egy hang 
szólott hozzám: «Tekints ismét abba az irányba, de nézz egy kissé feljebb!» 
Ismét arrafelé tekintettem, és most egy keskeny, egyenes ösvényt pillantottam 
meg, amely magasan a világ felett emelkedett. Ezen zarándokoltak a Jézust 
várók a szent város felé, amely az ösvény túlsó végén volt. Mögöttük, az út 
kezdetén fényes világosság volt látható, amely az angyal kijelentése szerint «az 
éjféli kiáltás» volt.”

Ha megnézzük az adventista történelem útját, hol van az éjféli kiáltás? 
Előtte vagy mögötte? Mögötte. Milyen céllal? Hogy megvilágítsa útjukat. 
Ezzel a világossággal indultak a hívő milleriták a mennyország felé vezető 
úton, azaz az éjféli kiáltással.

„Ez a világosság beragyogta az egész ösvényt és szövétnekül szolgált, hogy 
útközben meg ne botoljanak.” 

Más szavakkal, az éjféli kiáltás már a kezdetektől fogva megvilágítja 
azok útját, akik haladnak az adventmozgalomban. Az éjféli kiáltás nem egy 
olyan esemény, amit a jövőben kell várnunk, hogy akkor világítson. Nem! 
Az éjféli kiáltás a múltban történt, és azóta megvilágítja azok lábait, akik 
ezen az úton haladnak a mennyország felé.

„A csalódás egyik korai magyarázata, amely igazolta a Hetedik hónap 
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mozgalom érvényességét, és az 1844. október 22-ei számításokat, Hiram Ed-
son-tól származott.”

Sokat gondolkodtak, ha a számítások helyesek, miért nem jött el 
Krisztus. Ha a számítások helyesek, mit jelent az éjféli kiáltás? Ha a számítá-
sok helyesek, ki a vőlegény, ki a menyasszony, kik a szüzek, mi a menyegző, 
mikor lesz és hol a menyegző; mert már semmit sem értettek. Damsteegt 
professzor egyik történelmi könyvében azt írta, hogy Hiram Edson volt az, 
aki az elsők között látott világosságot ezekben a bibliaversekben. Mit közölt 
1844. október 23-án?

„A reggeli után mondtam egyik testvéremnek: «Gyere, menjünk és báto-
rítsuk testvéreinket!» Elindultunk, és miközben egy nagy mezőn haladtunk, 
meg kellett állnom a mező közepén. Az ég megnyílt előttem, tisztán és világosan 
láttam, hogy nagy Főpapunk ahelyett, hogy kijött volna a mennyei szentek 
szentjéből, hogy lejöjjön a földre a hetedik hónap tizedik napján, a 2300 nap 
végén, Ő azon a napon első alkalommal lépett be a szentély második helyisé-
gébe, hogy ott elvégezze főpapi munkáját, mielőtt eljön a földre. Láttam, hogy 
Ő akkor ment a menyegzőre; azaz elment az Öregkorúhoz, hogy megkapja a 
királyságot, az uralkodást és a dicsőséget, és nekünk várnunk kell eljövetelét a 
menyegzőről.”

Más szavakkal, napjainkban mi nem arra várunk, hogy Krisztus eljöj-
jön a menyegzőre. Nem várjuk az éjféli kiáltást, amely azt mondja: „Ímhol 
jő a vőlegény! Jöjjetek elébe!” Ezek az adventtörténelem múltbeli eseményei. 
Mi most várjuk, hogy Jézus jöjjön a menyegzőről. De mi a menyegző? Itt 
megtudjuk, mi a menyegző! 

„[...] Láttam, hogy Ő akkor ment a menyegzőre; azaz elment az Öregko-
rúhoz, hogy megkapja a királyságot, az uralkodást és a dicsőséget [...]”

Mi a menyegző? Királyságának, dicsőségének és uralkodásának 
az átvétele. Az adventisták így látták a menyegzőt, hogy Krisztus átveszi 
királyságát, a dicsőségét és a hatalmat a föld felett. Damsteegt professzor 
alátámasztja, hogy jól értettük.

„[...] Edson szerint 1844. 07. hónap 10-én Krisztus eljött a menyegzőre, 
azaz megkapta a királyságát, uralkodását és dicsőségét.”

Ez az adventtörténelem. Vőlegény, menyasszony, menyegző, és sze-
meinkkel követhetjük a menyegzőt. Még a válaszokat keresték, de mi is a 
válaszok kutatásában vagyunk. Ha nem fetrengtünk volna az evangelikál 
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teológiában az 1950-es években, most nem lenne szükség ezzel foglalkozni. 
Talán nem is lennénk már itt a földön, hanem a mennyben. Folytatjuk az 
idézetet.

„Egyik legrészletesebb korai kutatás a vőlegény témájában az «Advent 
Miror» első és egyetlen kiadásában jelent meg, 1845 januárjában. Hale és Tur-
ner szerkesztők szerint a Mt 25:1-3 példázatot «lelki vagy átvitt értelemben» 
kell érteni. Az aktuális kérdés az, mondták ők, hogy Mt 25:10 úgy mutatja 
be Krisztust, mint földre érkező vőlegény, mint «Dicsőség királya», vagy mint 
vőlegény, aki a mennyei menyegzőre érkezik [...]”

Tehát Hirám Edson azt mondta, látomásában tisztán látta, hogy Jézus 
Krisztus a menyegzőre érkezett. 1845 januárjában két millerita, Hale és 
Turner azon gondolkodtak, hogy Krisztusnak el kell jönnie a földre, hogy 
magához vegye a menyasszonyát, az egyházát, vagy Krisztus a vőlegény, aki 
a mennyben érkezik a menyegzőre, hogy átvegye királyságát. Ezt tanul-
mányozták, kutatták a Bibliát és imádkoztak. A milleriták a megértésért 
imádkoztak, mert szerették Krisztust. Számításokat végeztek, Krisztus nem 
jött el, és nem tudták, mit tegyenek.

Képzeljétek magatokat az ő helyükbe! Közülük néhányan mindenüket 
eladták, mások nem művelték meg a földjüket. Nem fanatikusok és szélső-
ségesek voltak, vagy elmebetegek. Nem! Komolyak voltak, intellektuálisak, 
hívők és komolyak abban, amit tettek. Ennek ellenére átmentek ezen a 
keserűségen. Gondolkodtak, hogy vajon jól értették-e, vagy nem. Hol kell 
módosítani, mi nem jó. Tanulmányozták a Bibliát, és Isten Ellen White-on 
keresztül megsegítette őket. Gondoljatok hitük komolyságára, és a megértés 
utáni vágyakozásukra. Nem lehet összehasonlítani azzal, ami napjainkban 
van az adventizmusban. Olvassuk tovább!

„[...] Hale és Turner megoldották a kérdést, rámutatva a Bárány mennyei 
menyegzőjére [...]” Azt mondták, a menyegző nem azt jelenti, hogy Jézus 
eljön a földre, hanem azt, hogy Krisztus az Atyához megy, hogy átvegye a 
királyságát. A menyegző a mennyben történik.

„[...] Következtetésük az volt, hogy a menyegzőnek Krisztus eljövetele 
előtt kellett megtörténnie, mint dicsőséges király, és a valóságos eljövetele a 
menyegzőről való visszatérésének a szimbóluma [...]” Jézus második eljöve-
tele a Bibliában a menyegzőről való jövetelével van szimbolizálva. Mt 25. 
fejezetében arról olvasunk, hogy Jézus elmegy a menyegzőre. Ne keverjük 
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össze a két eseményt! „[...] Ők azonosították a menyegzőt Jézus Krisztus 
dicsőséges megkoronázásával [...] 1845 februárjában és márciusában Hale 
publikált két cikket ezzel a témával, melyben egy hermeneutikát fektetett le Mt 
25:10 új értelmezéséhez.”

Tehát az adventtörténelemben látjuk Mt 25:10 új értelmezését. 
Nem adaptálták, nem módosították, nem helyesbítették, hanem ez egy új 
értelmezés volt. A tíz szűz példázatában Krisztus, a vőlegény nem jött a 
földre, hogy magához vegye menyasszonyát, az egyházát, hanem Jézus át-
ment a mennyei szenthelyről a szentek szentjébe, az Atya elé, hogy átvegye 
a királyságát. A kérdés az: a XXI. század adventistája, 2019-ben, a helyes 
menyegzőt fogja választani? A tanulmány második részében látni fogjuk, 
mit kell tennünk.

A XXI. század adventistája milyen álláspontra jut ezzel a felfogással 
szemben? Számára melyik a helyes? William Miller 1843 előtti értelme-
zése, vagy az, amelyre eljutottak Hiram Edson, Hale és Turner. Most csak 
őket említettem. Az egyik, vagy a másik a helyes? Még ne döntsetek, még 
várjatok egy kicsit! 1847. július 13-án Ellen White egy levelet írt Joseph 
Bates-nek. Figyeljünk, mert segít az állásfoglalásban!

„Bates testvér, ön írt egy levelet James-nek a vőlegény érkezéséről, ahogyan 
az be lett mutatva az első látomásomban. A levélben meg akarta tudni, hogy 
kaptam-e világosságot a vőlegény érkezéséről az első látomásom előtt [...]”

Értsük meg. Tehát Joseph Bates kérdezi Ellen White-tól: „White test-
vérnő, mielőtt Istentől megkaptad volna az első látomást, volt világosságod, vagy 
kaptál megértést a vőlegény érkezéséről? Értettél valamit a vőlegény érkezéséről, 
mielőtt megkaptad Istentől a látomást?” Ellen White így válaszolt: 

„[...] Az én azonnali válaszom: nem. 1844 decemberében mutatta meg 
az Úr az adventnép utazását, és az éjféli kiáltást, de 1845 februárjáig nem 
mutatta meg a vőlegény érkezését. Talán azt szeretné, hogy beszéljek mind a 
két látomásról. Amikor megkaptam az éjféli kiáltásról szóló látomást, addigra 
már nem hittem, hogy az egy múltbeli esemény, hanem egy jövőbeli esemény, 
ugyanúgy, mint ahogy a csoport legnagyobb része is hitte.”

Oldjuk meg a problémát! 1843. március 21-én hangzott el először 
az éjféli kiáltás, utána egy új számítás következett, egy új felhívás, hogy az 
éjféli kiáltás 1844. október 22-én lesz. Elérkezett 1844. október 22, és a 
menyegző ismét nem történt meg, Jézus Krisztus nem jött el. A milleriták 
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csalódtak. Első alkalommal azt mondták, hogy az éjféli kiáltás a jelenvaló 
igazság, most történik, most jön Krisztus a menyegzőre. Amikor nem 
történt meg, csalódtak. Azt mondták: „Ez azt jelenti, hogy rosszul értettük. 
Talán az éjféli kiáltásnak a jövőben kell megtörténnie. Tehát ettől a ponttól 
valamikor a jövőben.” 

Ezt hitte Ellen White, és a csoport többsége. Amikor megkapta az 
első látomást, 1844 decemberében és a másodikat 1845-ben, a dolgok már 
világossá váltak, és ezzel párhuzamosan Hiram Edson is megkapta ugyanazt 
a látomást. Nézzük meg, mit mondott James White!

„Amikor megkapta az első látomást 1844 decemberében, ő és az egész 
Portlandi csoport már feladta azt a hitet, hogy az éjféli kiáltás és a becsukott ajtó 
a múltban már megtörtént [...]” Más szavakkal, mit fejeztek ki? Párhuzamot 
vontak a csukott ajtó, a kegyelem lezárulása és az éjféli kiáltás között, így 
1844. október 22-e után azt mondták, hogy lejárt a kegyelemidő, becsukó-
dott az ajtó, nincs több üdvösség. Azután megértették, hogy a kegyelemidő 
lezárulásáról szóló felfogásuk téves, ezért feladták azt a gondolatot, hogy a 
kegyelem lezárult a világ számára. De ha feladták azt a gondolatot, hogy 
a kegyelem lezárult a világ számára, azt a gondolatot is fel kellett adniuk, 
hogy az éjféli kiáltás megtörtént. Ezért mind a két esemény beteljesülését a 
jövőbe helyezték. Tehát ebből született a tévedés. Hogyan értsék a Bibliát? 
Velünk van az Isten, vagy nincs? Támogatja őket, vagy nem? Tanítja őket, 
vagy sem?

Ezeken a dilemmákon mi is keresztül fogunk menni, és lehet, hogy 
vannak, akik már ezen átmentek. Kétségkívül mindnyájan érintettek 
leszünk a közeljövőben. Ez hitünk nagy lelki küzdelme lesz. Szép lenne, 
ha tapasztalatukból megtanulnánk az állhatatosságot, a megismerés vágyát, 
és rátalálnánk, annak ellenére, hogy csalódásból csalódásba, nehézségből 
nehézségbe jutottak, mégis ott maradtak állhatatosan. Az egyik egyfélekép-
pen magyarázta, másik másféleképpen, az egyik így mondta, a másik úgy 
mondta, és ennek ellenére összezárták soraikat, amikor nagy volt a széthú-
zás közöttük. Azok, akik együtt maradtak, együtt harcolva, imádkozva és 
tanulmányozva, sikerült túljutniuk a problémán. Olvassuk tovább!

„[...] Akkor Isten látomáson keresztül mutatta meg a tévedést, aminek ő 
is és a Portlandi csoport is részese volt. Ellen White elmondta nekik a látomást, 
és körülbelül hatvanan bevallották tévedésüket, és elismerték, hogy a Hetedik 
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hónap tapasztalata Isten munkája volt.” Tehát csalódottak voltak, és teljesen 
feladták a Hetedik hónap mozgalmába vetett hitüket, mert a vőlegény nem 
jött el a menyegzőre, az éjféli kiáltás a jövő eseménye, a kegyelem ajtaja nem 
zárult be, tehát az értelmezésük téves volt. Amikor Ellen White megkapta 
az első látomást, világos lett, beismerte saját tévedését, elmondta a Portlandi 
hatvanfős csoportnak, akik az Úr előtt elismerték tévedésüket. 

Ez egy nagy lecke mindnyájunk számára. Valljuk be az Úr előtt a 
teológiai tévedésünket, mert amikor felismerjük, és bevalljuk, hogy téved-
tünk valamelyik hitpontban, akkor tud Isten új dolgokra tanítani, és új 
világosságot ad. Ha nem akarjuk bevallani a teológiai tévedésünket, és nem 
akarjuk korrigálni a téves tanításokat, amelyeket addig vallottunk - talán 
nem eretnekségek, csak tévedések -, akkor Isten nem tud dolgozni bennünk. 
Saját tapasztalatból mondom, hogy nagyon nehéz volt korrigálni azokat a 
dolgokat, melyeket helyesnek tartottam, és amelyeket éveken keresztül má-
soknak mondtam, de ha nem tettem volna meg, nem fejlődhettem volna. 
Meg kell tennünk ezt a dolgot. Ellen White elismerte a hibáját, újra bízott 
abban, hogy jól érti az időt, miszerint Jézus akkor a menyegzőre ment. A 
Portlandi csoport is elismerte, hogy helyes, mivelhogy magyarázatot kaptak, 
mit jelent tulajdonképpen a menyegző. Folytassuk tovább!

„1846 januárjában a Day-Starr publikálta Ellen Harmon 1844. decem-
beri látomását, amelyben leírt egy mennyei helyet, hasonló a földi szentélyben 
lévő szentek szentjéhez, a Zsid 9:3-5 és a Bárány menyegzőjének vacsorája 
szerint. Mindez rámutatott a mennyei szentély valóságos fizikai létezésére. 
1846 márciusában a Day-Starr publikálta Ellen Harmon egy másik látomását 
is, amelyet 1845 februárjában kapott, és amely leírta a vőlegény érkezését a 
menyegzőre. Ezt az értelmezést támogatta Edson, Hale és Turner is.”

Ellen White látomása nélkül Hiram Edson saját látomásából értette 
meg, mit jelent a vőlegény érkezése a menyegzőre. Hale és Turner több mil-
leritával együtt mély bibliatanulmányozás után ugyanerre az eredményre 
jutott. Ellen White 1844 decemberében látomást kapott, majd 1845-ben 
egy másik látomást, és lassan-lassan körvonalazódott az éjféli kiáltásról 
szóló új meglátás és megértés. A vőlegény eljött. Mikor? 1844. október 22-
én. Hová? A menyegzőre. Mit jelent a menyegző? Elment, hogy átvegye a 
királyságát. Ez volt az éjféli kiáltás és a példabeszéd új megértése. 

„Mivel ezeket a gondolatokat látomás által kapták meg, egyes adventisták 
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elfogadták, mint az Istentől jövő megerősítést, hogy jól értették a vőlegény témá-
ját és a Hetedik hónap mozgalmat.”

Lassan-lassan más adventisták is csatlakoztak Edsonhoz, Hale, Turner 
és Ellen White-hoz és természetesen másokhoz is, akiket most nem említet-
tem. „Az Úr látomásban megmutatta, hogy Jézus felállt és becsukta az ajtót, és 
1844-ben a 7. hónapban bement a szentek szentjébe.”

Ebből megérthetjük, hogy az ajtó becsukása nem egyenlő a kegye-
lemidő lezárulásával. 1844. október 22-e óta, mikortól alkalmazták a 
példabeszédet, és amikor beteljesedett az éjféli kiáltás, azóta a kegyelem még 
mindig jelen van, hogy mi megtérhessünk. Tehát a példabeszédben az ajtó 
becsukása nem a kegyelemidő lezárulásával egyenlő. Olvassuk el, mit jelent!

„Én még mindig hiszek a «becsukott ajtó» elvében, de nem abban az 
értelemben, ahogy először értettem - hogy véget ért a kegyelem - és abban az ér-
telemben sem, ahogy ellenségeim használták. [...] Látomásban megmutatták, 
és én még mindig hiszem, hogy 1844-ben az ajtó be lett csukva. Mindazok, 
akik megértették az első és a második angyal üzenetét, és elutasították ezt 
a világosságot, sötétségben maradtak. Ezt jelenti az ajtó becsukása. Azok, 
akik elfogadták, és megkapták a Szentlelket - aki kísérte a mennyből jövő 
üzenetet -, de akik utólag elhagyták hitüket, mondván, hogy a tapasztalatuk 
csak egy illúzió volt, azok elutasították Isten Lelkét, ezért Isten nem tudott 
dolgozni értük. Akik nem ismerték fel a világosságot, nem voltak bűnösök 
annak elutasításában. Isten Lelke csak azokat nem érhette el, akik semmibe 
vették a mennyből érkező világosságot. Mint már említettem, ebbe a 
kategóriába tartoztak azok, akik elutasították az eléjük tárt üzenetet, és azok 
is, akik elfogadták ugyan, de később megtagadták hitüket. Ezeknél lehet, 
hogy megvan a kegyesség látszata, és Krisztus követőinek vallják magukat, 
de mivel nem volt élő kapcsolatuk Istennel, Sátán csalásai foglyul ejtik 
őket. Ez a két osztály lett kiemelve a látomásban: azok, akik elfogadták 
a világosságot, de később csalásnak nevezték, és a világ bűnösei, akik 
mivel elvetették a világosságot, azért Isten is elvetette őket. Nem volt szó 
azokról, akik nem értették meg a világosságot, így nem is vétkesek annak 
elutasításában.» (Bt2)

James White-tól idézek: „Sokan elfogadják, hogy létezni fog egy becsu-
kott ajtó a második eljövetel előtt, viszont kevesen vannak azok, akik szeretnék, 
hogy az ajtó ott legyen, ahol lennie kell. Nézzük át röviden a történelmünket, 
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ahogy be lett mutatva a tíz szűz példázatában, és világosan látni fogjuk, hogy a 
becsukott ajtó nem csukódhatott be máskor, mint 1844 őszén.” 

Tehát, hány helyre illik a becsukott ajtó? Egyetlenegyre. Mikor? 1844. 
Ez az adventista gondolkodás. Az előadás második felének címe: a menyasz-
szony és a menyegző. Amikor menyegzőről beszélünk, a legfontosabb téma 
a menyasszony. Nem beszélhetünk menyasszony nélküli menyegzőről. A 
második fontos téma maga a menyegző, és a vacsora.

„A Biblia szerint ugyanúgy, mint akkor, most is egy sor esemény képezi 
az Úr eljövetelének körülményeit, és formálja a két korszak krízisét. Abban az 
időben a keresztre feszítés és a feltámadás volt a két fő esemény, amely aláren-
delte az összes többit. De vannak más események, amelyek ezekhez kötődnek, és 
aminek szükségszerűen meg kell előznie őket. Az egyik ilyen esemény a szentély 
tisztítása. A másik a menyegző. Senki sem állíthatja, hogy Jézus házasodott 
volna emberek rendje szerint [...]”

Más szavakkal, amikor a vőlegény menyegzőjére gondolunk, Krisztus 
menyegzőjére, nem ember rendje szerinti menyegzőre gondolunk, mert ez 
csak egy szimbólum. Ez teljesen más.

„[...] De nem lehet tagadni, hogy létezik egy isteni illusztráció a mi 
megértésünkért, és amely a házasság által van szimbolizálva [...]”

Tehát csak azért, hogy mi megértsünk egy isteni eseményt, menyegző-
vel van példázva, viszont az teljesen más valami.

„[...] Krisztus a vőlegény, és az Új Jeruzsálem a menyasszony. A házasság 
a kettőjük közötti egyesülés, speciális értelemben, és ott kell megtörténjen, ahol 
van a menyasszony, azaz a mennyben.”

Ezt írta O.R.L. Crosier, miután tanulmányozta a Bibliát Hiram 
Edson-nal, Franklin Hann-nal az 1844. október 23-ai látomás után. Mit 
mondott James White? „Krisztus az Ő népének «örökkévalóság Atyja» (Ézsa 
9:6), az Új Jeruzsálem az anyja (Gal 4:26), és Krisztus egyházának tagjai a 
gyermekek. Nemsokára az egész család, a mennyei és a földi egyesülni fog. A 
vélemény, miszerint az egyház Krisztus menyasszonya, a menyegző által nem 
egyesíti csak az atyát a gyermekekkel, hanem a vőlegényt a meghívottakkal 
[...]” Senki sem látott még ilyet. Ha te ezt érted, akkor torzítva látod a 
menyegzőt.

„[...] Itt meg kell érteni, hogy a példabeszédben szereplő szüzek nem a 
«menyasszony». A szüzek az egyházat jelképezik, és a menyasszony az j Jeruzsá-
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lemet, a Bárány feleségét. Ezt megértve láthatjuk, hogy a Bárány menyegzője a 
mennyben történik, ott, ahol van a menyasszony, még mielőtt magához hívná 
a szenteket, akik alszanak, és megváltoztatná az élő szenteket. Mert amikor Ő 
eljön, nem a menyegzőre jön, hanem a menyegzőről jön vissza. A király fiának 
a menyegzője (Mt 22:1-14) ugyanazt illusztrálja, mint a tíz szűz példázata, 
bár alkalmazása többet foglalhat magába. A király fiának menyegzőjében volt 
egy idő, amikor a király bement, hogy átnézze a meghívottakat. Talált egyet, 
akinek nem volt menyegzői ruhája, kinek kezét-lábát megkötözték, és kirakták. 
Ez a példázatnak egy nagyon fontos része, és direkt alkalmazása van, ugyanúgy, 
mint a példázat többi részének is. De abszolút lehetetlen úgy érteni a menyeg-
zőt, hogy az egyház a menyasszony, és a menyegző a második eljövetel után 
történik. Nem lehet feltételezni, hogy Krisztus a második eljövetelnél magához 
vesz némelyeket a mennyei otthonába, akik nincsenek elkészülve, és miután 
megvizsgálják, híjával találtatnak, mert nincs menyegzői ruhájuk, és majd újra 
a földre kerülnek. Alkalmazd a menyegzőt ott, ahol alkalmazni kell, az Isten 
Fia eljövetelének felkészítő jeleneteinél - nem a második eljövetelnél - és minden 
világossá válik.”

„A menyegzői ruháról szóló példázat tanításának jelentős következményei 
vannak. A menyegző az emberinek a mennyeivel való egyesülését ábrázolja; 
a menyegzői ruha pedig azt a jellemet jelképezi, amelyet a menyegző minden 
vendégének viselnie kell, hogy a menyegzőre felkészültnek tekintsék.” 

Úgy tűnik, hogy a Bárány menyegzője magában foglalja a szentek 
tökéletes jellemét, a bűn feletti győzelmet. Sokszor kérdezik tőlem, miért 
foglalkozom annyit a bűn feletti győzelem témájával. Egyesek szeretnék, 
hogy soha többé ne hallják ezt a témát. Megelégelték ezt a témát, mást 
akarnak. De nincs más, mert ehhez a témához kapcsolódik az egész meg-
váltási terv.

„Az «Ímhol jő a vőlegény!» kiáltás hallatán 1844 nyarán ezrek várták 
az Úr azonnali eljövetelét. A megjelölt időben a Vőlegény jött is, de nem a 
földre, miként népe várta, hanem az Öregkorúhoz a mennybe, a menyegzőre, 
hogy átvegye országát. «Akik készen voltak, bementek vele a menyegzőbe, és 
bezáraték az ajtó.» Nem lehettek személyesen jelen a menyegzőn, mert a me-
nyegző a mennyben van, ők pedig a földön. Krisztus követői várják, hogy Uruk 
megjöjjön a menyegzőről (Lk 12:36). Mindazok, akik a Szentírás bizonyságté-
tele alapján elfogadják ezeket az igazságokat, hitben követik Krisztust, amikor 
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Isten elé lép, hogy elvégezze közbenjárói munkájának utolsó szakaszát, melynek 
végén megkapja a királyságát, mindezek bemennek a menyegzőre.”

Ellen White ezekben a szavakban összeköti a szentély megtisztítását 
és a vizsgálati ítéletet a bárány menyegzőjének szimbólumával. Ha rosszul 
érted a menyegzőt, akkor rosszul fogod érteni a szentélyt. Ha rosszul érted 
a szentélyt, rosszul fogod érteni a menyegzőt. Nem torzíthatod a menyegzőt 
anélkül, hogy ne hamisítanád a szentély tanát, és nem módosíthatsz valamit 
a szentélyből anélkül, hogy ne torzítanád a menyegző elvét, amely nem más, 
mint a Hetedik hónap mozgalma. Bárki megpróbál elmozdítani valamit a 
szentély tanából, a szentély és a menyegző kapcsolatából, nem tesz mást, 
mint aláássa az adventizmus alapját, és nem direkt módon kijelenti, hogy 
az adventizmusnak nincs miért léteznie. Kérem, tanulmányozásaitokban 
kössétek össze a menyegzőt a szentély üzenetével, és kutassatok, hogy az 
Isten világosságot adjon.

„A Máté 22. fejezetének példázatában ugyanazt a menyegzőről szóló ké-
pet találjuk, és világosan kitűnik, hogy a vizsgálati ítélet megelőzi a menyegzőt 
[...]” Mikor történik a vizsgálati ítélet? A menyegző előtt. Jézus 1844-ben 
megkezdte a vizsgálati ítéletet. Ahhoz, hogy a menyegző megtörténjen, 
azaz, hogy megkapja menyasszonyát, előbb meg kell történjen a vizsgálati 
ítélet. Mert miután a menyegző elkezdődött, nem rakhatod ki a vendége-
ket, mert nem készültek fel. Előbb felkészült vendégek kellenek, felkészült 
menyasszony, majd jöhet a menyegző. Láthatjuk a kapcsolatot a menyegző, 
a szentély és a bűn feletti győzelem között. „[...] A király bejön, hogy megte-
kintse a vendégeket, és megnézi, hogy mindenki felöltötte-e a menyegzői ruhát, 
a Bárány vérében megmosott és megfehérített hótiszta jellemet (Mt 22:11; Jel 
7:14). Akin nem látja ezt a ruhát, azt kiveti, de mindazokat, akiken van 
menyegzői ruha, Isten elfogadja, és méltónak tartja arra, hogy részt kapjanak 
országából és helyet a trónján. A jellem megvizsgálása, és annak eldöntése, hogy 
ki készült fel Isten országára: a vizsgálati ítélet, a mennyei templomszolgálat 
záró munkája.”

Ha Jézus Krisztus 1844. október 22-én nem ment be a mennyei 
szentélybe, akkor azt jelenti, hogy a menyegző sem történt meg, mert 
Ellen White összeköti őket. Látjátok, ha elrontunk valamit a szentélyből, 
az hatással van a menyegzőre is. Ha nem érted a példázatot, nem érted a 
szentélyt sem. „Amikor a vizsgálat véget ér, amikor Krisztus megvizsgálta és el-
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döntötte azoknak ügyét, akik a korszakok során követőinek vallották magukat, 
akkor - és nem előbb - a kegyelemidő lejár, és a kegyelem ajtaja bezárul [...]” 
Mikor? A vizsgálati ítélet végén, és nem korábban. A kegyelem ajtaja nem 
a példázatnál csukódik be, hanem amikor Krisztusnak tiszta egyháza lesz. 
„[...] Ez az egyetlen rövid mondat tehát: «Akik készek valának, bemenének 
Ővele a menyegzőbe, és bezáraték az ajtó» elvezet bennünket a Megváltó 
végső szolgálatához, ahhoz az időhöz, amikor az emberért végzett megváltási 
munka befejeződik.”

A menyegző elkezdődött, de nem fejeződött be, ezt ne felejtsétek 
el. Jézus elment a menyegzőre, de még nem kapta meg menyasszonyát. A 
menyegző még tart. Így ne legyünk zavarban.

„Amíg a menyegző ideje tart, várható lesz egy üzenet, amely teszteli és 
kipróbálja azokat, akiket kihívtak a világból és az egyházakból azon üzenet 
által, amely 1844-ben az embereket a menyegzőre vitte. Ennek az üzenetnek 
a munkája hasonlít a menyegzői meghívottak áttekintésével. Hisszük, hogy a 
harmadik angyal üzenete egy ilyen teszt, amely által a meghívottak megvizs-
gáltatnak.”

Tehát James White azt mondta, hogy a menyegzőre meghívottak 
- amikor a Bárány házasodik menyasszonyával, az Új Jeruzsálemmel -, a 
vendégek tesztelve vannak. A meghívottak tesztelve vannak. Miáltal? James 
White azt mondta, hogy a harmadik angyal üzenete által, amelynek van 
egy nagyon fontos komponense - a fenevad imádásának tilalma mellett - 
éspedig a hit általi megigazulás.

Ellen White azt mondta, hogy a hit általi megigazulás a harmadik an-
gyal üzenete. Ha a harmadik angyal üzenete egy teszt a meghívottak számára, 
ez azt jelenti, hogy a hit általi megigazulás a tulajdonképpeni teszt, amely 
által vizsgálva vagyunk. Van menyegzői ruhánk, vagy nincs? Ha elfogadjuk 
az üzenetet, lesz menyegzői ruhánk. Ha valamilyen formában elutasítjuk az 
üzenetet, akkor nem. Ezzel kapcsolatban csak elmondom, hogy a harma-
dik angyal el lett küldve 1844. október 22-én. Egy másik idézet, amelyet 
szintén csak megemlítek, amikor megkérdezték Ellen White-ot, mit jelent a 
harmadik angyal üzenete, ő azt válaszolta: „A hit általi megigazulás üzenete a 
harmadik angyal üzenete”. Más szavakkal, az üzenet az, ami megvizsgál. Egy 
részlet következik az Adventizmus Megrázása csatornán található videóból.

„Kérhetnék még egy kis időt? Vannak fiatalok és idősebbek, akik azt 
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gondolják, hogy mielőtt eljön Jézus, teljesen bűntelennek kell lennünk. Ki-
használom ezt a lehetőséget, hogy elmondjam, hogy ez nem biblikus tanítás. 
Hadd tegyek fel egy kérdést! Tökéleteseknek kell lennünk Jézus eljövetele előtt? 
A válasz: igen. De a Bibliában a tökéletesség nem a bűn nélküliséget jelenti. 
Ha magunkra nézünk, nem vonhatjuk le azt a következtetést, hogy bűntelenek 
vagyunk, ezért sokan úgy gondolnak a próbaidő lezárulására, mint egy rémisz-
tő pillanatra. Kérem, tartsátok észben, hogy Krisztusban tökéletesek vagyunk. 
Hála az Úrnak, hogy az Ő Lelke dolgozik még bennünk. Ezért Jézus türelmes 
velünk. De a menyegző az, amire fókuszálnunk kell, és én erre várok.”

Ranko Stefanovic professzor kijelenti, hogy a bűn feletti győzelem 
nem lehetséges, tehát vétkezni fogunk egészen Jézus Krisztus eljöveteléig, 
mert a „sinlessness” azaz a büntetlenség állapotát nem érhetjük el ebben az 
életben. Tehát, mi most bűnösök vagyunk, megszabadulunk, amitől sikerül 
megszabadulni, de egészen Krisztus eljöveteléig vétkezni fogunk. Szerinte 
nem kell foglalkoznunk a bűn feletti győzelemmel, hanem a menyegzőre 
kell koncentrálnunk. Állításával, hogy a menyegzőre kell koncentrálnunk, 
amikor Jézus Krisztus eljön az ég felhőjén, aki megváltoztatja a földi 
természetünket, és egy örökkévalóságra megszabadít a bűntől, nem tesz 
mást, mint szemeink előtt rombolja le az adventizmust és a szentély tanát. 
Visszatérünk erre.

Az általa említett „sinlessness” azaz büntetlenség, amelyről kijelenti, 
hogy soha nem érjük el ezen a földön. Kérdezzük meg a prófétát, Ellen 
White-ot! Azok számára mondom, akiknek Ellen White még mindig prófé-
ta, aki közvetíti az Úr üzenetét. A kiemelt szó a Ranko Stefanovic professzor 
által használt szó „sinlessness”. Nézzünk meg két idézetet!

„Bárki, aki hit által megőrzi Isten minden parancsolatát, eléri a bűnte-
lenség állapotát, amelyben Ádám élt az engedetlenség előtt.”

Tehát lehetséges? Lehetséges! Az idézet nem közli velünk, mikor érjük 
el, és valaki azt gondolhatja, hogy talán Jézus eljövetele után érjük el ezt az 
állapotot. Lássuk még világosabban!

„Krisztus minden forrást előkészített az Ő egyházának megszentelésére. 
Ő bőséges forrásokat biztosított, hogy minden lélek olyan gazdag kegyelem és 
erősség birtokába kerüljön, hogy több lehessen, mint győző a bűn elleni küzde-
lemben. A Megváltó újra meg van sebezve, és nyíltan megszégyenítve, amikor 
az Ő népe nem engedelmeskedik szavának. Ő eljött erre a világra, és bűntelen 
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életet élt, hogy ereje által az Ő népe bűntelen életet élhessen.”
Mikor? Az új Földön? Most! Értitek, kedves testvéreim, miért beszé-

lünk a Bárány menyegzőjéről, miért beszélünk a szentélyről, amely kapcso-
latban van a menyegzővel? Miért beszélünk a hit általi megigazulásról, a 
bűn feletti győzelemről? Miért nem lehet megrontani egyetlen pontot sem 
az adventista hitalapelvekből anélkül, hogy megrontanánk az összeset? Mert 
mindegyik össze van kötve, és mindet a megmentésünkre kaptuk, hogy 
többek lehessünk, mint győzők! Mit jelent, több mint győző? Mihez ha-
sonlítsam? Ha van egy sportmérkőzés, és valaki nagyon szoros eredménnyel 
győz, az nem több mint győztes, hanem éppen hogy győzött, és lehet, hogy 
csak a szerencse játszott közre, azért győzött. Több mint győztesnek lenni 
azt jelenti, hogy Sátán ténylegesen a lábaid alatt van, és ez a Biblia ígérete, 
hogy Isten lábaink alá teszi Sátánt. 

Amikor Isten lábaink alá veti Sátánt, és mi felemeljük a lábunkat, 
hogy levegőhöz jusson a mi életünkben, akkor nem teszünk mást, mint 
fellázadunk a Bárány ellen, és késleltetjük a menyegzőt, hogy átvegye király-
ságát, dicsőségét és hatalmát, és adjon nekünk is abból, amit kapott. Ő a mi 
Testvérünk, aki az örökkévaló szövetség szerint mindent megkap, és azért, 
mert Ő szeret, és nem szégyell testvéreinek nevezni minket, nekünk adja, 
amit kapott. A menyegző rossz értelmezése a hit általi megigazulás hamis 
értelmezéséhez vezet. A hit általi megigazulás helytelen értelmezése a hit 
téves értelmezéséhez vezet. Mindezek veszélyeztetik az üdvösségünket, mert 
ezáltal rosszul értjük a Szót. Mi befolyásol, kedves testvérek? A körülöttem 
lévő szekuláris dolgok.

Én, mint hetednapi adventista, a kinyilatkoztatás egyetlen forrásával 
kell rendelkeznem, a Bibliával. Ahhoz, hogy megértsem a Bibliát, Isten adta 
a prófétaság lelkét, egy kisebb világosságot, hogy egy nagyobb világosság-
hoz vezessen. A Biblián keresztül, amit Ellen White megvilágított, hogy 
megértsük, megvizsgálva az adventizmus történelmét, amiből beláthatjuk, 
hogy Isten felemelt, mint egyházat. Meg kell gátolnunk, hogy a szekuláris 
források befolyásoljanak a tíz szűz példázata, a menyegző és a szentély értel-
mezésében. Nekünk, mint hetednapi adventistáknak egyszer s mindenkorra 
a Biblia embereinek kell lennünk. Isten segítsen minket ebben! Ámen.
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A „Világosság öröklése” 2. sorozatának harmadik előadása az összecse-
rélt menyasszonyok témájával foglalkozik. Címe: „Jer, megmutatom neked 
a menyasszonyt, a Bárány feleségét!” Fel kell fedeznünk, ki a menyasszony, 
hol lesz a menyegző, és mi történik ott. Talán azt mondjátok, hogy a múlt 
alkalommal már megtettük ezt. Igen, megtettük. Viszont vannak bizonyos 
idézetek a prófétaság lelkéből, és bibliaversek is, amiket más kontextusban 
olvasva zavart okozhatnak a gondolkodásunkban. Ezért szeretném, ha 
a mai alkalommal még egyszer elolvasnánk ezeket, rendszereznénk, és a 
végén teljesen világossá válna, hogyan kell értelmeznünk a menyasszonyok 
kérdését. Olvassuk el Jel 19:7,8,9 verseit!

„Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget neki, mert eljött a 
Bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát, És adatott annak, 
hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a 
szenteknek igazságos cselekedetei. És monda nekem: Írd meg: Boldogok 
azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És monda 
nekem: Ezek az Istennek igaz beszédei.”

Egy fontos dolgot kell megértenünk. Ki mondta ezeket a szavakat? Az 
Isten. Milyenek ezek a szavak? Igazak. A Bibliában azt olvassuk: „Ezek az 
Istennek igaz beszédei.” Melyek? Amelyek azt mondják: „Boldogok azok, akik 
[...]” A pontos fordítás szerint görögül: „makariosz”, azaz „áldottak”. Nem 
boldogok, hanem áldottak a pontos fordítás szerint. „Áldottak azok, akik a 
Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak.” Más szavakkal, Isten áldást 
mond azokra, akik hivatalosak a Bárány menyegzőjére. Miért mondja János 
apostol: „Ezek az Istennek igaz beszédei”? Amikor Isten áldást mondott 
valakire, senki sem tudta eltörölni azt. Más szavakkal, ha mi hivatalosak 
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leszünk a menyegzőre, ez számunkra nagy áldás lesz. Most figyeljünk a 
menyegző részleteire! A 8. verset nézzük, mert ott van szó a ruháról. Egy 
menyegzőnél van néhány fontos dolog. A legfontosabb egy menyegzőnél a 
menyasszony, azután a menyasszony ruhája. Akik házasságot kötnek, mire 
tesznek nagyobb hangsúlyt, a menyasszonyi ruhára vagy a vendéglőre? A 
ruhára, mert az a menyasszonyhoz tartozik. A menyasszonyi ruha nagyon 
fontos. Amikor a Biblia a Bárány menyegzőjéről beszél, nem hagyja figyel-
men kívül a menyasszonyi ruhát. Jel 19:8 verse: 

„És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba 
[...]” A menyasszony, a Bárány felesége, akivel Krisztus összeházasodik, „fel-
öltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba”. Továbbá azt olvassuk, hogy: „a fehér 
gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei”. Más szavakkal, a Bárány felesége 
felöltözik „a szenteknek igazságos cselekedeteivel”. A menyasszony ékessége a 
szentek igazsága. Ez egy nagyon érdekes bibliavers. A keresztény világban 
és az adventizmusban elfogadott vélemény az, hogy a vőlegény Krisztus, 
a menyasszony az egyház. Ez az elfogadott vélemény a keresztények és az 
adventisták között. Viszont láttuk az előző tanulmányokban, hogy a dolgok 
nem így állnak, és látni fogjuk, hogy miért. Három bibliaverset fogunk 
olvasni. Egyet az Ótestamentumból, kettőt az Újtestamentumból; melyek-
ből azt érthetjük, hogy a menyasszony az egyház. Figyeljünk, mert nem 
alaptalan! Lapozzuk a Bibliát Jer 6:2 vershez!

„Elpusztítom a szép és elkényeztetett Sion leányát.”
Hogy nevezi Sion egyházát? Szép és elkényeztetett leánynak. Az egy-

ház egy asszonnyal van jelképezve. Az Isten népe egy leány. Olvassuk el az 
Ef 5:22-24 verseit!

„Az asszonyok engedelmeskedjenek saját férjüknek, mint az Úrnak. Mert 
a férj feje a feleségének, amint Krisztus is feje az egyháznak, és ő maga a test 
megtartója. De ahogyan az egyház engedelmes Krisztusnak, úgy az asszonyok is 
engedelmeskedjenek férjüknek mindenben.” 

Lapozzuk a Bibliát 2Kor 11:2 verséhez!
„Mert az Isten szerinti féltő szeretettel féltelek titeket, hisz eljegyeztelek 

titeket egy férfiúnak, hogy mint szeplőtlen szüzet állítsalak benneteket Krisztus 
elé.” A felolvasott bibliaversek alapján mondhatjuk, hogy van egy analógia 
az egyház és Krisztus menyasszonya között? Értjük, hogy az egyház Krisztus 
menyasszonya? Igen. Létezik a Bibliában egy analógia, mely szerint az 
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egyház Krisztus menyasszonya. Ezt az analógiát Ellen White is megemlíti. 
„Nagyon közeli és szent a Krisztus és egyháza közötti kapcsolat: Ő a 

vőlegény, az egyház a menyasszony, Ő a fej, és az egyház a test.”
Ellen White szerint is létezik egy ilyen analógia, Krisztus a vőlegény, és 

az egyház a menyasszony. Ellen White a tíz szűz példázatról a következőket 
mondta: „A példabeszéd nem a bűnösöket mutatja be, hanem azokat, akik 
vallják Krisztus nevét. A menyasszony az egyház, aki várja Jézus Krisztust, 
Megváltónk eljövetelét.”

Ezeket az idézeteket olvasva, és gondolva Ellen White és férjének 
írásaira, - akik azt írták, hogy a menyasszony az Új Jeruzsálem, és nem lehet 
másképp -, zavarba jövünk, mert úgy tűnik, a dolgok ellentétesek. Miért? 
Mert az emberek általában nem tudnak gondolkodni két koncepcióban. 
A Bibliában pedig két koncepció van. Az egyik koncepció bemutatja az 
egyházat, mint Krisztus menyasszonyát. Ez az egyház, azaz Krisztus meny-
asszonya, mindig is menyasszony volt, amióta Ádám bűnbe esett egészen 
addig, amíg Krisztus másodszor el nem jön. A Bibliában Jézus Krisztus 
kapcsolata az Ő egyházával a férj és feleség közti kapcsolattal van bemu-
tatva. Olyan kifejezéseket találunk: „Nem voltál hűséges”, „elhagytál”, „most 
visszatértél hozzám”. Értitek? Ez az egyik kép. Az Isten a férj, az egyház a 
feleség. Ez a kapcsolat érvényes kezdettől fogva egészen a végig.

A Biblia értelmezése szempontjából nem hibázunk - mint, ahogy 
Ellen White sem hibázott -, amikor a tíz szűz példázatát szimbolikus mó-
don értjük, amikor azt olvassuk, hogy az egyház a menyasszony. A kérdés 
viszont az, ha az egyház a menyasszony, akkor kik a szüzek? Láttuk a múlt 
alkalommal, hogy a szüzek az egyház, akik várakoznak. Egyesek fel vannak 
készülve, mások nem. Ez az egyik kép. Viszont van egy másik kép is, Máté 
25. fejezetében. A tíz szűz példázatának reális alkalmazása azzal párhuza-
mosan, amit olvasunk a Jelenések könyvében, ahol Krisztus a vőlegény, 
a menyasszony az Új Jeruzsálem. A szentek a meghívottak. Így mondta 
Crosier, Hiram Edson, Hail, Turner, Ellen White, James White. 

A Biblia biztosít bennünket, hogy jól értették-e. Nem kell elhinnem, 
hogy a menyasszony az egyház, és Krisztus a vőlegény csupán azért, mert 
az egyházunk pionírjai így hitték. El kell fogadnom ezt a dolgot, de csak 
abban az esetben, ha igaz. Én nem azért fogadok el egy igazságot, mert a 
nagyszüleim hittek benne. Azért hiszek egy igazságban, mert igazság. Ez 
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azt jelenti, hogy én és a nagyszüleim hiszünk az igazságban. Természetesen 
ő az elődöm, és talán segített, hogy meglássam ezt az igazságot, ő viselte 
a megértés nehezét és küzdelmét, és én ma az ő munkájának gyümölcsét 
aratom. De figyeljünk, soha nem azért fogadunk el egy igazságot, mert az 
egyházunk alapítói így tanították, hanem azért fogadom el az igazságot, 
mert a Biblia bemutatja, mint igazság. Az igazságot egyenesen a Bibliából 
merítem.

Mit keresünk jelen tanulmányunkban? Tudni akarjuk, hogy találunk-e 
a Bibliában olyan helyet, ahol az Új Jeruzsálemről, mint menyasszonyról 
olvasunk. Ha a Biblia bizonyságot tesz erről, akkor azt jelenti, hogy a pioní-
roknak igazuk volt, amikor erről a párhuzamról beszéltek, akkor nekünk is 
ügyelnünk kell erre a dologra. Olvassuk el Ézsa 54:1-5 verseket! 

„Ujjongj te meddő, ki nem szültél, ujjongva énekelj és kiálts, ki nem 
vajúdtál, mert többek az elhagyottnak fiai a férjnél való fiainál, azt mondja 
az Úr. Szélesítsd ki a sátorod helyét, és hajlékaidnak kárpitjait terjesszék ki; ne 
tiltsd meg; nyújtsd meg köteleidet, és erősítsd meg szegeidet. Mert mind jobb, 
mind bal kézre kiterjedsz, és magod népeket vesz örökségbe, és puszta városokat 
megnépesítnek. Ne félj, mert meg nem szégyenülsz, és ne pirulj, mert meg nem 
gyaláztatol, mert ifjúságod szégyenéről elfeledkezel, és özvegységednek gyaláza-
táról többé meg nem emlékezel. Mert férjed a te Teremtőd, seregeknek Ura az Ő 
neve, és megváltód Izraelnek Szentje, az egész föld Istenének hívattatik.”

Isten itt valakivel beszél. Így van? Ötödik vers:
„Mert férjed a te Teremtőd, seregeknek Ura az Ő neve és megváltód Izra-

elnek Szentje, az egész föld Istenének hívattatik.”
Itt Ézsaiás beszél valakiről. Az a valaki a Teremtő feleségének van 

nevezve: „Mert férjed a te Teremtőd [...]” A kérdés a következő: Miről beszél 
itt Ézsaiás? Az egyházról vagy az Új Jeruzsálemről? Ézsaiás 54. fejezetének 
első öt verse beszél valakiről, akinek férje van, és a férj a Teremtő, az egész 
föld Istene. Nekünk tudnunk kell, ki az a meddő, akiről olvasunk az első 
versben: Ézsa 54:1 „Ujjongj, te meddő [...]” aki nem szül, de gyermekei 
lesznek. A meddő az egyház vagy az Új Jeruzsálem? A választ Gal 4:26,27-
ben találjuk meg.

„De a magasságos Jeruzsálem szabad, ez mindnyájunknak anyja, Mert 
meg van írva: Ujjongj te meddő, ki nem szülsz; vigadozzál és kiálts, ki nem va-
júdol; mert sokkal több az elhagyottnak magzatja, mint akinek férje vagyon.”
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Mit értett Pál apostol Ézsa 54:1-5 versekből? Ki a Teremtővel ösz-
szeházasodott nő? Az egyház vagy az Új Jeruzsálem? Az Új Jeruzsálem! 
Megtaláltuk az első bizonyítékot, amelyben a feleség az Új Jeruzsálem, 
és nem az egyház. Van egy olyan képünk, amelyben az egyház Krisztus 
menyasszonya, elejétől fogva a végéig, de van egy másik képünk is, amely-
ben az Új Jeruzsálem Istennek a felesége. Figyeljünk, nem kell egymásba 
tolni a kettőt, mert teljesen két különböző kép! Az egyik kép a föld egész 
történelmére vonatkozik, a másik kép az Új Jeruzsálem képe, és Krisztus 
eljövetelének felkészítő eseményeire érvényes. Ézsaiásról mondjuk, hogy 
könyve az Ótestamentumban bemutatja az evangéliumot. Tudnunk kell, 
hogy Ézsaiás az evangélium mellett a Jelenések könyvét is bemutatja az 
Ótestamentumban. Olvassuk Ézsa 60:1-4 verseit!

„Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad 
feltámadt. Mert íme, sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltá-
mad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. És népek jönnek világosságodhoz, 
és királyok a neked feltámadt fényességhez. Emeld fel körös-körül szemeidet 
és lásd meg: mindnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek, fiaid messziről jönnek, 
és leányaid ölben hozatnak el.”

Kiről beszél itt Ézsaiás? Nézzétek a fejezet címét! „Az újjáépített Jeru-
zsálem” (RomCor). Figyeljük meg, milyen szavakat használ Isten a Bibliában 
az Új Jeruzsálem újjáépítésének leírásához! Világos, hogy az Új Jeruzsálem-
ről van szó, ahol Ő uralkodni fog. Ézsa 60:11 verse:

„És nyitva lesznek kapuid szüntelen, éjjel és nappal be nem zároltatnak, 
hogy behozzák hozzád a népek gazdagságát, és királyaik is bevitetnek.”

Mi történik Jeruzsálem kapuival? Szüntelenül nyitva lesznek. 
Ézsa 60:15 verse: „A helyett, hogy elhagyott és gyűlölt valál és senki 

rajtad át nem ment, örökkévaló ékességgé teszlek, és gyönyörűséggé nemzetségről 
nemzetségre.”

Isten beszél Jeruzsálemről, mint ami örökké megáll. Ézsa 60:19 verse: 
„Nem a nap lesz neked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold vi-
lágol neked, hanem az Úr lesz neked örök világosságod, és Istened lesz ékességed”

Ézsa 60:21 verse: „És néped mind igaz lesz, és a földet mindörökké 
bírják, plántálásom vesszőszála ők, kezeim munkája dicsőségemre.”

Tartsátok észben a nyelvezetet! Olvassuk el Jel 21:25,23 verseit! „És 
annak kapui be nem záratnak nappal éjszaka ugyanis ott nem lesz;”



202

https://adventizmusmegrazasa.hu

„És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak 
benne; mert az Isten dicsősége megvilágosította azt, és annak szövétneke a 
Bárány.” Látjátok a hasonlatot Ézsa 60. fejezete és Jel 21. fejezete között? 
Ézsa 60. fejezete miről beszél? Jeruzsálem újjáépítéséről. Jel 21. fejezete 
ugyanerről beszél, a mennyei Új Jeruzsálemről. Nézzük meg újra Ézsa 
49:14-18 verseit!

„És szól Sion: Elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr! 
Hát elfeledkezhetik-e az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És 
ha elfeledkeznének is ezek: én te rólad el nem feledkezem. Íme, az én markaim-
ba metszettelek fel téged, kőfalaid előttem vannak szüntelen. Elősietnek fiaid, 
rombolóid és pusztítóid eltávoznak belőled. Emeld fel körös-körül szemeidet, és 
lássad, mindnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek. Élek én, így szól az Úr, hogy 
fölrakod mindnyájukat, mint ékszert, és felkötöd, mint menyasszony.”

Ki a menyasszony? Az Új Jeruzsálem. Azt mondja az Úr: „Élek én, 
így szól az Úr, hogy fölrakod mindnyájukat, mint ékszert, és felkötöd, mint 
menyasszony.” Mit olvastunk Jel 19. fejezetében? „És adatott annak, hogy 
felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a szenteknek 
igazságos cselekedetei.” Újból látjuk a kapcsolatot a menyegző, a vőlegény, az 
Új Jeruzsálem és a meghívottak, az egyház feddhetetlensége között.  

A Biblia területén bárhova rejtőznél, nem tudsz megszabadulni a bűn 
problémájától. Ha megoldod a bűn problémáját, akkor minden megoldó-
dik. Ha nem oldod meg a bűn problémáját, semmi sem oldódik meg. Ha 
nem oldod meg a bűn problémáját, majd a pszichológusokhoz fordulsz. Ha 
már ők kezelnek, akkor elég súlyos a helyzet, mert lehet, hogy nem hallgatsz 
barátaid szavára, akik hívnak onnét. Az lesz az érzésed, hogy jó helyen vagy. 
A múlt alkalommal is említettem, hogy a pszichológia nem egy tudomány, 
hanem egy pseudo - tudomány, amely összekombinálja a klinikai kutatást a 
múlt századok sámánizmusával és a varázslattal. Akik ebben dolgoznak, be 
is ismerik. Viszont a pozitív eredmények csábítják az embereket, ezért nem 
veszik észre, hogy a háttérben használt módszerek befolyásolják a lelket, és 
eltávolítják Istentől.

Nekünk, adventistáknak ismernünk kell a történelmi és bibliai 
gyökereinket. Visszatérünk Jel 21. fejezetéhez. Gondolom, hogy az ézsaiási 
kép elég világos volt. Kérlek benneteket, tanulmányozzátok újra, és ne csak 
annyit, amennyit itt olvastunk, hanem a 49. fejezettől egészen a 66. feje-
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zetig. Olvassátok el az egészet, hogy világos képet lássatok a menyegzőről, 
Krisztus és az Új Jeruzsálem közötti kapcsolatról! Lapozzuk a Bibliát Jel 
21:1,2,9 verseihez!

„Ezután láték új eget és új földet; mert az első ég és az első föld elmúlt 
vala; és a tenger többé nem vala. És én János látám a szent várost, az új 
Jeruzsálemet, amely az Istentől szálla alá a mennyből, elkészítve, mint egy 
férje számára felékesített menyasszony. [...] És jöve hozzám egy a hét angyal 
közül, akinél a hét utolsó csapással telt hét pohár vala, és szóla nekem, 
mondván: Jer, megmutatom neked a menyasszonyt, a Bárány feleségét.”

Lássuk, mit mutat be, az egyházat vagy az Új Jeruzsálemet!
Jel 21:10 verse: „És elvive engem lélekben egy nagy és magas hegyre 

és megmutatá nekem azt a nagy várost, a szent Jeruzsálemet, amely Istentől 
szállott alá a mennyből.”

Ki a menyasszony? Az Új Jeruzsálem. Tartsátok észben, van két 
kép, nem kell összekötni őket, nem kell egymásra rakni. Az egyik kép 
érvényes egy kontextusban, az egész keresztény történelemben. A másik 
kép egy másik kontextusban működik, éspedig a második eljövetel előtti 
eseményekben - nem a vég eseményeiben, hanem azokban, amelyek meg-
előzik az eljövetelt. 1844. október 22-én Krisztus, mint vőlegény elment 
a menyegzőre a menyasszonyért, de nem kaphatja meg a menyasszonyt 
addig, amíg nem vizsgálja meg a meghívottakat. A meghívottak a hit általi 
megigazulás által vannak megvizsgálva, hogy van ruhájuk vagy nincs. A 
vizsgálati ítélet után a szentek szentjében befejeződik a szolgálat, Krisztus 
befejezi főpapi tevékenységét, átveszi az Atyától a királyságot. Krisztus eljön 
a földre, magához veszi a meghívottakat. Következik az ezeréves ítélet. Majd 
ez a város, a menyasszony, a földre száll, hogy ne kelljen többé nap, amely 
megvilágítja; és kapui soha többé nem csukódnak be.

Egyszerre tanulmányozzátok Ézsaiás és Jelenések könyvét, hogy 
meglássátok, milyen szépen összeillenek a bibliaversek. Olvassuk Lk 19:12-
15 versekhez! „Monda azért: Egy nemes ember elméne messze tartományba, 
hogy királyságot vegyen magának, aztán visszatérjen. Előszólítván azért tíz 
szolgáját, ada nekik tíz gírát, és monda nekik: Kereskedjetek, míg megjövök. 
Az ő alattvalói pedig gyűlölék őt, és követséget küldének utána, mondván: Nem 
akarjuk, hogy ő uralkodjék mi rajtunk. És lőn, mikor megjött az ország vétele 
után, parancsolá, hogy az ő szolgáit, akiknek a pénzt adta, hívják ő hozzá, 
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hogy megtudja, ki mint kereskedett.”
Ki a nemes ember, akiről olvastunk? Jézus! Hová ment Ő? Egy messzi 

országba. Mit csinált ott? Mit mondtak a pionírjaink, miután tanulmá-
nyozták a Bibliát, és párhuzamot vontak a dolgok között? A Bibliában a 
királyság átvétele a menyegző. Más szavakkal, Ő elment a menyegzőre, azaz 
elment, hogy átvegye a királyságot, és most várja, hogy az Atyától megkap-
ja. Nekünk mit kell tennünk? Kereskednünk kell azzal, amit Tőle kaptunk, 
hogy gyümölcsöt teremjünk Neki. Még meg kell tennünk valamit. Olvas-
suk Lk 12:35-37 verseit!

„Legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva; Ti 
meg hasonlók az olyan emberekhez, akik az ő urukat várják, mikor jő meg a 
menyegzőről, hogy mihelyt megjő és zörget, azonnal megnyissák neki. Boldogok 
azok a szolgák, kiket az úr, mikor haza megy, vigyázva talál: bizony mondom 
néktek, hogy felövezvén magát, leülteti azokat, és előjövén, szolgál nekik.”

Ezt fogja tenni az Úr, mikor eljön a menyegzőről. Hogy biztosak 
legyünk abban, hogy Krisztus összeházasodik menyasszonyával, az Új 
Jeruzsálemmel, nézzünk meg még egy bibliaverset! Olvassuk el Ézsa 9:2-
6 verseit! Most csak a 6. verset nézzük meg, mert ezen van a hangsúly. 
Krisztusról van szó. Figyeljük meg, hogyan nevezi Őt a Biblia!

„Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom 
az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, 
örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!”

Ezeket a neveket használja a Biblia Krisztus megnevezésére. Ő Atyá-
nak van nevezve, és az Atya szimbolikus módon összeházasodik - hogy 
mi megértsük - az Új Jeruzsálemmel, az Ő menyasszonyával. Olvassunk 
még néhány bibliaverset! Dán 8:14. Ellen White-tól is fogunk olvasni egy 
idézetet, amelyben néhány bibliavers szerepel, ezért előbb olvassuk el a 
bibliaverseket, hogy tudjuk, miről van szó. Dániel 8:14 versét nézzük meg.

„És monda nekem: Kétezer és háromszáz este és reggel, azután a 
szenthely megtisztíttatik.” (KJV)

Kérem, tartsátok észben! „Kétezer és háromszáz este és reggel, azután a 
szenthely megtisztíttatik.” (KJV) Lapozzuk a Bibliát Dániel 7:13 verséhez!

„Látám éjszakai látásokban, és íme az égnek felhőiben, mint valami 
emberfia jőve; és méne az öreg korúhoz, és eleibe vivék őt.”

Mal 3:1 verse: „Íme, elküldöm én az én követemet, és megtisztítja 
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előttem az utat, és mindjárt eljön az ő templomába az Úr, akit ti kerestek, és 
a szövetségnek követe, akit ti kívántok; íme, eljön, azt mondja a Seregeknek 
Ura.”

Ezeket a verseket szem előtt tartva - Dán 8:14, Dán 7:13 és Mal 3:1 
- olvassuk el, mit írt Ellen White!                                            

„Dán 8:14 szemlélteti azt a jelenetet, amikor Krisztus, mint Főpapunk 
belép a szentek szentjébe, hogy megtisztítsa a templomot. Dán 7:13 bemutatja 
az Emberfiának az Öregkorú elé lépését, és Malakiás jövendöli az Úr jövetelét 
az Ő templomába. Mindezek ugyanazt az eseményt írják le. Mt 25. fejezetében 
a tíz szűz példázatbeli vőlegény megérkezése a menyegzőre, szintén ezt szimbo-
lizálja.” Dán 8:14 a szentély megtisztítása, Dán 7:13 a vizsgálati ítélet, Mal 
3:1 Krisztus bemenetele a templomba, és a tíz szűz példázata, ezek ugyanazt 
az eseményt írják le, azaz 1844. október 22-ét. Folytassuk az idézetet.

„1844 nyarán és őszén hirdették az «Ímhol jő a Vőlegény!» üzenetet. A 
két csoport, melyeket a bölcs és a bolond szüzek szimbolizáltak, az egyházban 
voltak. Az egyik csoport örömmel várta az Úr megjelenését, és szorgalmasan 
készülődött a Vele való találkozásra, a másik pedig félt, és érzelmek szerint 
cselekedett; meg volt elégedve az igazság elméleti ismeretével, de nélkülözte Isten 
kegyelmét. A példázatban azok, akik a vőlegény érkezésekor «készen voltak, 
bementek vele a menyegzőre». E kép szerint a vőlegény a menyegző előtt érkezik. 
A menyegző azt a jelenetet szimbolizálja, amikor Krisztus átveszi országát. A 
szent város, az Új Jeruzsálem, amely a Királyság fővárosa, «menyasszonynak, 
és a Bárány feleségének» van nevezve. Az angyal mondta Jánosnak: «Jer, meg-
mutatom néked a menyasszonyt, a Bárány feleségét». «Elvitt engem lélekben 
és megmutatta nekem azt a nagy várost, a szent Jeruzsálemet, amely Istentől 
szállott alá a mennyből» (Jel 21:9-10). Világos tehát, hogy a menyasszony a 
szent várost jelképezi, a szüzek pedig, akik kimennek a vőlegény elé, az egyházat 
szimbolizálják [...]” 

Ha Krisztus összeházasodik az egyházzal, ez azt jelenti, hogy a példa-
beszédben Krisztus házasodik a szüzekkel. Soha nem láttunk olyan esküvőt, 
amikor a vőlegény házasságot köt a nyoszolyólányokkal, hanem minden 
esküvőn a vőlegény elveszi a menyasszonyt. Ezért a tíz szűz példázatát so-
hasem kell másképp érteni, minthogy: Krisztus a vőlegény, a menyasszony 
az Új Jeruzsálem, és a szüzek az egyház szimbóluma. Az egyházban egyesek 
bolondok, mások okosak. Sokszor túl akarjuk magyarázni a tíz szűz példá-
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zatát, és emberi szavakkal más értelmet adunk neki. Viszont ez lehetetlen, 
összeházasítani Krisztust a menyasszonnyal és a szüzekkel is. Ez lehetetlen. 
Mit mond Ellen White!

„[...] Világos tehát, hogy a menyasszony a szent várost jelképezi, a szüzek 
pedig, akik kimennek a vőlegény elé, az egyházat szimbolizálják. A Jelenések 
könyvében a menyegzői vacsora vendégei: Isten népe (Jel 19:9). Ha vendégek, 
nem lehet menyasszonyként is ábrázolni őket. Krisztus - amint Dániel próféta 
kijelenti - az Öregkorútól a mennyben «hatalmat, dicsőséget és országot» fog 
kapni; övé lesz az Új Jeruzsálem, Királyságának fővárosa, «elkészítve, mint 
egy férje számára felékesített menyasszony» (Dán 7:14; Jel 21:2). Krisztus az 
ország átvétele után eljön dicsőségben, mint királyok Királya és uraknak Ura, 
hogy megváltsa népét, akik «letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal» 
az országában felállított asztalnál (Mt 8:11; Lk 22:30), hogy részt vegyenek a 
Bárány menyegzői vacsoráján.”   

Krisztus összeházasodik az Új Jeruzsálemmel, és az egyház a meghí-
vott a Bárány menyegzőjének vacsoráján. Amikor a Bárány menyegzőjéről 
beszélünk, soha ne gondoljatok Krisztus és az egyház közti menyegzőre. A 
Bárány menyegzője nem más, mint Krisztus és az Új Jeruzsálem közötti 
menyegző. Lehet asszociálni, hogy Isten a férj, és az egyház a menyasszony, 
de mindenképpen a két képnek elválasztva kell lennie egymástól, amiről 
beszéltünk. Olvassuk el, mit mondott O.R.L. Crosier a „Mózes törvénye” 
című könyvében!

„Senki sem állíthatja, hogy Jézus házasodott volna emberek rendje szerint. 
De nem lehet tagadni, hogy létezik egy isteni illusztráció a mi megértésünkért, 
és amely a házasság által van szimbolizálva. Krisztus a vőlegény és az Új 
Jeruzsálem a menyasszony. A házasság a kettőjük közötti egyesülés, speciális 
értelemben, és ott kell megtörténjen, ahol van a menyasszony, azaz a mennyben. 
[...] Az igaz, hogy a «gamos» kifejezés, melynek jelentése esküvő, vagy menyegző, 
maga a ceremónia, amelyben benne van a menyegzői vacsora is, tág értelmet 
ad, de nem vonatkozik csupán a menyegzői vacsorára, mint ahogy egyesek 
gondolják. Hol történtek mindezek? Természetesen ott, ahol van a menyasszony. 
Amikor a vőlegény bement a menyegzőre, lehetetlen volt, hogy a mennyből 
lejöjjön a földre, mert akkor a menyegzőről jött volna ahelyett, hogy menyegzőre 
menjen. Neki oda kellett mennie, ahol van a menyegző, az Új Jeruzsálembe.”

A menyegző zajlik, mi nem vagyunk jelen, mi csak a menyegzői va-
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csorára vagyunk hivatalosak. A menyegző a mennyben történik, és nem a 
földön. Lássuk, mit mondott S.N. Haskell!

„Az Új Jeruzsálemen - a hely, amelyet Krisztus megígért, hogy elkészíti 
népe számára; a menyasszony, a Bárány felesége - kívül van a Sion hegye, ame-
lyiken van az élő templom.” Mi az Új Jeruzsálem Haskell gondolkodásában? 
A menyasszony, a Bárány felesége. Joseph Bates a hetednapi egyház alapító-
ja. A világosság öröklése első sorozatában láttuk, hogy ő az egyház alapítója.

„Az első eljövetelekor Ő vőlegény volt a népe számára, és így hagyta itt 
őket. [...] ebben a minőségben ment el, és újra használni fogja a menyegzőjével 
kapcsolatban, vagy az Új Jeruzsálemmel való örök egyesülésben - Jel 21:2,9-10 
- amely a második eljövetele előtt történik meg. De amikor eljön, hogy magához 
vegye népét, akinek Ő a vőlegénye, egy teljesen más tisztségben fog eljönni, úgy, 
mint király. (Mt 25:34) Akkor világos, hogy nem vőlegény minőségben fog 
eljönni erre a földre.”

Neki van már menyasszonya. Megkapta az Új Jeruzsálemet, megkapta 
a királyságát. A menyegző nem akkor történik meg. Más szavakkal; ahány-
szor halljátok, hogy valaki azt mondja: koncentráljatok a menyegzőre; 
akkor gondolkodjatok: melyik menyegzőre? Krisztus és az Új Jeruzsálem 
egyesülése, vagy Krisztus és egyháza közti egyesülés a második eljövetelkor, 
vagy a mennyei és az emberi egyesülés? Romániában minimum háromféle 
menyegzőt prédikálnak.

„A szentek a meghívottak. De a menyasszony, a Bárány felesége a Szent 
város, az Új Jeruzsálem.” Ez az igazság világos és egyértelmű a Bibliában. 
Még akár Ranko Stefanovic, aki nagyon eltávolodott az adventista gyö-
kerektől, a bűn feletti győzelemtől, a hit általi megigazulástól, a Jelenések 
értelmezésétől, még ő is elismer egy nagyon fontos dolgot, amiről már 
tanultunk. Figyeljük meg, mit mond!

„A menyasszony a Bárány felesége. A Jeruzsálem újjáépítése a menyegző 
által van leírva az Ótestamentumban. Ézsaiás leírja a helyreállított Jeruzsá-
lemet, mint egy felékesített menyasszonyt. (Ézsa 49:18) Ugyanakkor Ézsaiás 
megjövendölte, hogy «amint örül a vőlegény a menyasszonynak, akként fog 
neked Istened örülni.»”

Lehetetlen, hogy amikor olvasod Ézsaiást és a Jelenések könyvét, ne 
lásd Krisztust, mint vőlegényt és az Új Jeruzsálemet, mint menyasszonyt. 
Lehetetlen nem meglátni ezt az igazságot. Ezért aki ezt látja, és más me-
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nyegzőkről beszél, vigyáznia kell, mert rossz irányba tart. James White-tól 
idézek:

„Az az óra volt a legnehezebb. Úgy tűnt, sokak arra hajlanak, hogy 
feladják a hitüket, és ez abban mutatkozott meg, hogy elszaladtak Egyiptom 
felé. Kisebb vagy nagyobb megértéssel sokan elfogadtak egy pozíciót, amely a 
következő pontokból állt [...]” 

1844. október 22-ei csalódás után nehéz volt. Egyesek elhagyták a hi-
tüket. Mások el kezdtek kételkedni, és ezek a tervek és kételkedések abban 
mutatkoztak meg, hogy kimentek a világba, azaz Egyiptomba. Mások, nem 
kevesen, tovább tanulmányozták a Bibliát, mert meg akarták érteni vallási 
tapasztalatukat. Meghatároztak néhány pontot, ahogy értették a Bibliát. Az 
első és az ötödik pontot emeltem ki.

„[...] 1) Hogy a tíz szűz példázata a nagy adventmozgalmat jelképezte 
[...]” A tíz szűz példázata az akkori adventtörténelemről szól.

„[...] 5) A példázat szerint a vőlegény eljött. - Múlt időben. - Hova jött 
el? A menyegzőre. A Bárány menyegzője ebben a világban kell megtörténjen 
Krisztus második eljövetelekor? A vőlegény nem jött el. De ha a Bárány menyeg-
zője a mennyben lesz, akkor ez a meglátás helyes. A várakozók egy feladatot 
kapnak Istentől: «Lk 12:35 Legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövétnekeitek 
meggyújtva; Lk 12:36 Ti meg hasonlók az olyan emberekhez, akik az ő urukat 
várják, mikor jő meg a menyegzőről, hogy mihelyt megjő és zörget, azonnal 
megnyissák neki.» Ha az Úr a második eljövetelekor a menyegzőről jön, akkor 
a Bárány menyegzője a mennyben kell, hogy történjen második eljövetele előtt. 
Ezért a példázatban a vőlegény érkezése néhány változást jelentett a mennyben 
nagy Főpapunk szolgálatában, a Bárány menyegzőjével kapcsolatban.”

Látjátok, James White összekapcsolja a menyegzőt Jézus pozíciójával, 
mint Főpap. Először a szent helyen, majd a szentek szentjében. Nem érthe-
ted rosszul a menyegzőt anélkül, hogy rosszul értsd a szentély szolgálatát. Az 
egyiket megrontod, automatikusan a másikat is megrontod, tulajdonkép-
pen rombolod az adventizmust és annak eredetét.

„Hol tartunk most a prófécia beteljesedésében? - a tanulmányozás egyik 
érdekes kérdésévé vált. Egyesek feladták hitüket az egyház és a világ megjegy-
zései miatt. [...] Félelmetes helyzetünk megnövelte az erős vágyakozást, 
hogy megértsük az igazi pozíciót. Az az óra volt a legnehezebb. Úgy tűnt, 
sokak arra hajlanak, hogy feladják a hitüket, és ez abban mutatkozott 
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meg, hogy elszaladtak Egyiptom felé. Kisebb vagy nagyobb megértéssel 
sokan elfogadtak egy pozíciót, amely a következő pontokból állt: 1) A tíz 
szűz példázata a nagy adventmozgalmat jelképezte, minden egyes részlete 
rámutatott egy megfelelő eseményre a második eljövetellel kapcsolatban. 
[...] 6) Az elfogadott vélemény, miszerint a Bárány menyegzőjében az egyház 
Krisztus menyasszonya, a múlt tévedései közé tartozott [...]” 

Mit mondtak ők? Tévedés azt gondolni, hogy az egyház a menyasz-
szony. Ezt a tévedést kijavították. Lehet értelmezni és asszociálni nem szó 
szerint, és nem hibázol, ha így teszel. De szó szerint a tíz szűz példázatában 
a menyasszony az Új Jeruzsálem.

„[...] Tanulmányozás által világosan láttuk, hogy volt két dolog, amelyet 
az Ótestamentum és az Újtestamentum menyegző által illusztrál. Az első a 
nép egyesülése az Istennel minden elmúlt korszakban egészen napjainkig. A 
második, hogy Krisztus elfoglalja Dávid trónját, amely az Új Jeruzsálem. 
De a hívők egyesülése Istennel Ádám kora óta létezett, és nem lehet a Bárány 
menyegzője [...]” Isten és az egyházak közötti egyesülés mindig is létezett. 
Nem szabad összetéveszteni a Bárány menyegzőjével. Az az egyik kép, és ez 
egy másik kép.

„[...] Akkor ki a Bárány menyegzőjén a menyasszony? Az angyal azt 
mondta Jánosnak: «Jer, és megmutatom a menyasszonyt, a Bárány feleségé» (Jel 
21:9) Az angyal az egyházat mutatta Jánosnak? Hagyjuk Jánost, hogy tegyen 
bizonyságot. (Jel 21:10) «És elvive engem lélekben egy nagy és magas hegyre 
és megmutatá nekem azt a nagy várost, a szent Jeruzsálemet, amely Istentől 
szállott alá a mennyből.»”

„Ugyanakkor az Új Jeruzsálem egy anyával van jelképezve. (Gal 4:2, 
Ézsa 9:6) Krisztus az Ő népének örökkévaló Atyjaként van bemutatva. Az Új 
Jeruzsálem az anyja és azok, akik feltámadnak az első feltámadáskor, azok a 
gyermekek. Semmi kétség, az igazak feltámadása születés által van jelképezve. 
Mennyire helyes tehát az a gondolat, hogy a Bárány menyegzője a mennyben 
történik, még mielőtt az Úr eljönne, és mielőtt a mennyei nagy család gyermekei 
megszületnek az igazak feltámadásakor.”

Kedves testvéreim, megéri, hogy megszerezzük ezeket a könyveket, 
amelyekből ezek az idézetek valók. Sok-sok világosságot adnak a nagy 
sötétségben, amely körülvesz jelen pillanatban. Egy idézettel zárunk a 
„Tapasztalatok és látomások” című könyvből. 
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„Láttam az Atyát felállni a trónról, és egy tüzes szekéren bement a szentek 
szentjébe a függöny mögé, és leült. Majd Jézus felállt a trónról, és a trón előtt 
leborult többség felállt vele együtt. Nem láttam egy fénysugarat sem, amely Jé-
zustól a nemtörődöm csoportra hullott volna. Nem követték Őt, így mérhetetlen 
sötétségben maradtak. Azok, akik Jézussal felálltak, szemeikkel követték Őt, 
miközben felállt a trónról, és elvezette őket egy keskeny úton, majd felemelte 
jobb kezét, és hallottam hangos kijelentését [...]”

Itt álljunk meg! Ellen White-nak volt egy látomása, amelyben látta, 
hogy az Atya és Jézus átmennek a szent helyről a szentek szentjébe, majd 
hallotta Jézust beszélni. Tehát most Jézus szavai következnek: „Várjatok itt; 
elmegyek az Atyához, hogy átvegyem a királyságot; tartsátok tisztán ruháitokat, 
és Én rövid idő múlva visszatérek a menyegzőről, és magamhoz veszlek titeket.” 

Ez a kép a szentélyt mutatja nekünk. Jézus Krisztus, az örökkévalóság 
Atyja, a békesség Istene, a Megváltó, a Teremtő elment az Atyához, hogy 
megkapja azt, ami ígéret volt az örökkévaló szövetségben, a föld feletti ura-
lom, az Új Jeruzsálem. A királyság átvételét a Biblia és Isten menyegzőnek 
nevezi. Mert az isteni egyesíti Krisztust a szent várossal. Ahhoz, hogy ez 
az egyesülés létrejöjjön, Krisztusnak be kell fejeznie a szentély szolgálatát. 
Ahhoz, hogy befejezhesse, a Hetednapi Adventista Egyháznak fel kell 
emelkednie az Istentől kapott világosság szintjére. Komolyan kell vennie 
felelősségét, hogy megértse az igazságot, és bemutassa a jelenvaló igazságot 
a világnak. Nem egy olyan teóriát, amely nélkülözi a Szentlélek erejét, 
hanem egy olyan igazságot, amely életeket változtat meg, amely átalakít, és 
mindenkit a feddhetetlenséghez vezet.

Amikor Istennek lesz egy ilyen népe, elpecsételi, befejezi a szolgálatot 
a szentek szentjében, megkapja a királyságot, a menyegző befejeződik, és Ő 
hazajön saját testvéreihez, akiket szeret. Testvérei házához fog jönni, erre a 
földre második alkalommal, és meghívja őket menyegzői vacsorájára, ahol 
együtt vacsoráznak Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal. A kérdés a követke-
ző: miért késleltetnénk, hogy Krisztus átvegye királyságát?
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Ha emlékeztek, a „Világosság öröklése” 1. sorozatában említettük, hogy 
Crosier, Hiram Edson és Franklin Hann egy tanulmányt készítettek a szen-
tély megtisztításáról és Jézus Krisztus eljöveteléről. Tanulmányozásuk során 
arra a következtetésre jutottak, hogy a tíz szűz példázatán keresztül Isten 
megmutatta, hogy 1844. október 22-e volt az az időpont, amikor Krisztus 
a menyegzőre ment, hogy átvegye királyságát, és akkor a mennyben elkez-
dődött a vizsgálati ítélet, az engesztelés utolsó fázisa.

Azóta egészen napjainkig ez a téma elég vitatott az adventisták között. 
Vannak olyan vélemények, hogy Jézus Krisztus mikor felment a mennybe, 
bement a szentek szentjébe. Vannak adventisták, akik állítják, hogy a szentély 
nem két részből áll, hanem csak egyből, és Krisztus szolgálata két részből áll, 
de nem két helyiségben végzi azt. Vannak adventisták, akik állítják, hogy 
az engesztelés véget ért a keresztnél, és napjainkban Jézus alkalmazza az 
engesztelés előnyeit. Most tanulmányozni fogjuk ezt a témát a Bibliából és 
a prófétaság lelkéből, hogy lássuk, mit tanítottak az adventisták, és hogyan 
értsük helyesen a szentély témáját.

Előbb értsünk meg valamit! Walter Martinnak, aki az 1955-1956-os 
években az evangelikálok fő képviselője volt az adventista vezetőkkel foly-
tatott tárgyalásokon, voltak aggodalmai. Miért? Ők azért találkoztak, hogy 
megbeszéljék, hogy a hetednapi adventisták keresztények-e, és a keresztény 
vallások közé sorolhatók-e, vagy inkább egy szekta, mivel szerintük több 
témában téves a tanításuk, mint például, hogy az engesztelés nem ért véget 
a keresztnél. Olvassuk el, mit mondott George Knight, aki egy adventista 
történelemprofesszor!

„Walter Martin négy pont miatt aggódott, amiben az adventisták széles 
körben hittek: 1. Krisztus engesztelése nem fejeződött be a keresztnél [...]”

Walter Martin négy pontban aggódott az adventisták miatt. Ha az 
adventisták hisznek abban, amiben Martin úr tudta, hogy hisznek, akkor 
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az adventizmus gyógyíthatatlan szekta.  Ha az adventisták másképp vála-
szolnak, mint ahogy Martin úr is tudta, hogy hisznek, és úgy válaszolnak, 
ahogy Martin úr hallani akarja, akkor már nem tekinti őket szektásoknak, 
hanem keresztényeknek. Ez volt az 1957-es megállapodás. Nem részlete-
zem, mert a „Világosság öröklése” 1.-ben mélyrehatóan beszéltem erről. De 
meg kell értenünk a problémát. Tehát, Walter Martin az adventista tanítás 
miatt aggódott, miszerint az engesztelés nem ért véget a keresztnél.

Ez 1955-56-ban történt, és a tárgyalások gyümölcseként 1957-ben 
az adventisták kiadták a „Questions on Doctrine” című könyvet. Értsünk 
meg még valamit! Itt van Desmond Ford, aki adventista lelkipásztor 
volt, professzor Ausztráliában és Amerikában, aki sok évvel ezelőtt romba 
döntötte az adventizmust. Felhagyott mindennel, ami adventizmus. A 
szentéllyel, az engeszteléssel, Ellen White-tal és sok minden mással.

Figyeljük meg, mit mondott egyik tanulmányában az „Úton Glacier 
View felé - egy eretnek vallomása” címmel! A Generál Konferencia Glacier 
View-ben hallgatta meg Desmond Ford álláspontjait, hogy eldöntsék, Ford 
tanítása helyes vagy nem. Az „Úton Glacier View felé - egy eretnek vallomása” 
című könyvében Ford beszámol az életéről egészen a könyv megszületéséig. 
Figyeljük meg, mit mond ebben az idézetben!

„Dr. R.E. Loasby óráin többször nyilvánosan tiltakozott - egy adventista 
egyetemi professzorról van szó. Kijelentette, hogy W.W. Fletcher-nek igaza volt, 
és a Generál Konferencia kétségbeesetten keresett más alátámasztó pontokat a 
vizsgálati ítéletre, mint Dán 8:14 [...]”

Tehát úgy tűnik, hogy zavar volt az adventizmusban. Léteznek a Bibli-
ában más bibliaversek is, amelyek alátámasztják a vizsgálati ítéletet, Krisztus 
két részből álló szolgálatát; a szent helyen, majd a szentek szentjében, vagy 
elégséges Dániel 8:14? Úgy tűnik, hogy a vezető teológusaink kételkedni 
kezdtek adventista tanításokban, amiket Crosier, Edson és társai fektettek 
le, és amik kapcsolatban állnak a menyegzővel, melyről beszéltünk délelőtt. 
Figyeljetek, mert nagyon érdekes!

„[...] Naplómban fedeztem fel, hogy 1958. június 10-én a veterán misz-
szionárius Tom Blinco felhívott, hogy elmondja, hogy Dr. Loasby egyik órán 
kijelentette: «A mennyei szentély nem létezik, és fontos meglátnunk, hogy Krisz-
tus nem egy egyszerű szimbólum-valóság pap, hanem a mennyei Főpap» [...]” 
Krisztusra nem úgy kell tekintenünk, mint egy szimbólum-valóság papra, 
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hanem olyan pap, aki teljesen független a szimbólum-valóság rendszertől. 
Folytassuk tovább!

„[...] Más tanárok, mint például Sakae Kubo sejtette ezeket a témákat. 
Dr. Siegfried Horn a Dániel 8. fejezet kis szarvának Antiokhosz Epiphanészt 
tartotta. [...] Egy szombat reggel a szombatiskola előtt egy tervezett találkozó 
alkalmával Dr. Ray Cottrell-lel beszélgettem. Meglepetésemre, neki ugyanolyan 
problémái voltak, mint nekem Dániel 8:14-gyel és más témával.”

Vegyük észre, hogy az 1950-es évek közepén a Hetednapi Adventista 
Egyházban egy nagyon erős teológiai feszültség jelent meg. Ez abban az 
időben történt, amikor az evangelikálokkal való tárgyalások zajlottak, 
amikor az adventista teológusok tanulni kezdtek kálvinista egyetemeken, 
és behozták az egyházba, amit ott tanultak. Lássuk, mit mondott Raymond 
Cottrell! Figyeljünk, mert fontos!

„1936-ban az egyház vezetőségének kizárólagos ellenőrzése volt a teológia, 
a tanítás és a gyakorlat felett. Abban az időben nem voltak egyetemet végzett 
adventisták. Bárki, aki világi egyetemeken tanult, akár bibliai nyelveket, 
archeológiát vagy ókori történelmet, azt automatikusan nemkívánatos sze-
mélynek tekintették minden adventista iskolában. Következésképpen Pierson, a 
Generál Konferencia elnöke, kételkedett minden adventista bibliatudósban, és 
eldöntötte, hogy nem vehetnek részt az egyház bibliai döntéseiben és doktrinális 
kérdésekben. [...] Többek között az első adventista professzorok, akik világi 
egyetemeken tanultak, a következők voltak: E.E. Loasby, Siegfried Horn, 
A.G. Maxwell.»

Mi az érdekes ebben az idézetben? Az előző idézetben Desmond Ford 
elmondta, hogy R.E. Loasby és Siegfried Horn furcsán kezdtek gondol-
kodni a szentélyről és más témákról. Feltevődik a kérdés: Miért kezdtek az 
egyházzal ellentétesen gondolkodni? Kutatunk egy picit a történelemben, 
és megtudjuk. Ők voltak az első adventista professzorok, akik ittak az 
evangelikálok repedezett kutjaiból, és megrészegedve jöttek az egyházba 
tanítani. Mit? A mennyben nincs valóságos szentély, hogy a szentély nem 
két részből áll, hogy Dániel könyvéből a kis szarv nem a pápaság, hanem 
Antiokhosz Epiphanész. Jézus Krisztus mennybemenetele után direkt 
a szentek szentjébe ment stb. Mindez alátámasztja, amit már tanultunk, 
éspedig, hogy a szekuláris gondolkodás és a szekuláris világ megfertőzte 
az adventista teológiát, tanítását és gyakorlatát. A Biblia segítségével látni 
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fogjuk, mi az igazság. Mi történik a bűnnel, mi történik Krisztussal, és 
mi történik a bűnössel. A tanulmányunk első részének címe: A bűn útja. 
Nyissuk meg a Bibliát Róm 6:23-nál!

„Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a 
mi Urunk Krisztus Jézusban.” 

Kérem, tartsátok észben! Mi a halál? A bűn zsoldja! A bibliavers szerint 
a bűnnek van egy ára, egy zsoldja. Az elkövetett bűnöket meg kell fizetni. 
Mivel? A halállal. Aki bűnt követ el, annak fizetnie kell az elkövetett bűnért 
saját életével. Nagyon fontos megérteni ezt a dolgot. Elengedhetetlen lépés 
megtudni, mi történik a bűnnel. Az első fázisban a bűn nem bocsáttatik 
meg. Az első fázisban a bűnt meg kell fizetni. Isten nem bocsátja meg a 
bűnt, hanem előbb megfizeti a bűn árát, azaz megfizeti a halált, hogy majd 
megbocsáthasson. A bűn zsoldja a halál. Ez azt jelenti, hogy meg kell fizetni 
az árát, hogy Isten meg tudja bocsátani. A Zsid 9:22 verse így szól:

„És csaknem minden vérrel tisztíttatik meg a törvény szerint és 
vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat.”

Mit mond ez a bibliavers? Halál nélkül nincs bűnbocsánat. Miért? A 
bűnt meg kell fizetni, és csak utána lehet azt megbocsátani. 3Móz 17:11 
verse így szól:

„Mert a testnek élete a vérben van, én pedig az oltárra adtam azt néktek, 
hogy engesztelésül legyen a ti életetekért, mert a vér a benne levő élet által szerez 
engesztelést.”

Mi történik? Hol van az élet? A vérben! A vérért valakinek meg kell 
halnia. Meg lett fizetve az ára, utána a vér engesztelést szerez a benne lévő 
élet miatt. Lapozzuk a Bibliát Ézsa 53:6 verséhez!

„Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, ki-ki az ő útára tértünk; de az 
Úr mindnyájunk vétkét ő reá veté.”

Most megérthetünk egy dolgot. A bűn zsoldja a halál. Ádámnak és 
Évának fizetniük kellett az elkövetett bűnökért. Igaz? Nekünk is fizetnünk 
kell az elkövetett bűnökért. Mivel? Saját életünkkel! Isten viszont egy 
döntést hozott. Ő tudja, hogy a bűnt meg kell fizetni, ezért úgy döntött, 
hogy a bűneinket Krisztusra helyezi a Golgota keresztjén úgy, hogy kifizeti 
a bűn zsoldját mindazok számára, akik üdvösséget akarnak. A Golgotán 
Krisztus életével fizette ki az ember tartozását a bűnért. Halálával fizetett. A 
Golgotán vér folyt. 
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A Bibliában olvastuk, hogy vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Tehát, 
miután a vérontás, azaz Krisztus halála a bűnért megtörtént, a bűnbocsánat 
következik. De nem előtte. Előbb a bűnt meg kell fizetni, és azután kö-
vetkezik a megbocsátás. A 3Móz 17-ből megtudtuk, hogy a vérben van az 
élet. A vérben lévő élet engesztelést szerez nekünk. Más szavakkal, Krisztus 
életének vére engesztelést szerez mindnyájunk számára. Tehát, ha megnéz-
zük az ótestamentumi szimbólumokat, a keresztnél nem ért véget minden, 
mert a bárány vérét be kellett vinni a szentélybe. Ezeket a tanításokat azért 
jegyezték le, hogy mi megértsük a megváltási tervet. Más szavakkal, a vérrel 
valaminek történnie kellett a Golgotán túl is. Látni fogjuk, hogy mi. Lapoz-
zuk a Bibliát 1Pét 2:24 verséhez!

„Ő viselte a mi bűneinket a testében a fára, hogy mi a bűnöknek 
meghalván, az igazságnak éljünk: akinek sebeivel gyógyultatok meg.” 
(RomCor)

Mit tett Jézus a kereszten? Viselte a mi bűneinket. Tehát, kifizette azt, 
amit mi tettünk. Olvassuk el 2Kor 5:21 versét!

„Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igaz-
sága legyünk ő benne.”

Ahhoz, hogy Krisztus meghalhasson értünk, bűnné kellett lennie 
értünk. Isten a Fiát bűnné tette, hogy meghalhasson értünk. Zsid 9:28 verse 
így szól:

„Azonképpen Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek eltörlése 
végett, másodszor bűn nélkül jelen meg azoknak, akik őt várják üdvösségükre.”

Itt is ezt a gondolatot látjuk, hogy Krisztus bűnné lett, viselte a mi 
bűneinket a kereszten. Ez azt jelenti, hogy Ő, az ártatlan, életével kifizeti 
a mi életünket, mi pedig megkapjuk az Ő életét. Két dologgal folytatjuk. 
Lapozzuk a Bibliát Zsid 8:5 verséhez!

„Ők a mennyei dolgok ábrázolatának és árnyékának szolgálnak, amint 
Isten mondotta Mózesnek, mikor be akarta végezni a sátort: Meglásd, 
úgymond, hogy mindeneket azon minta szerint készíts, amely a hegyen 
mutattatott neked.”

Nézzük még egyszer ezt a bibliaverset! Ők - a szent sátor papjairól 
beszél - egy szolgálatot tettek, amely a mennyei dolgok ábrázolatának és 
árnyékának szolgálata. Mi az „ábrázolat, kép” szó jelentése? Ha lefényképe-
zel egy virágot, akkor a fénykép maga a virág? Nem! A fénykép részleteit, 
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a színt, a méretet, a formát össze lehet hasonlítani az igazival? Tehát, ha 
megnézitek a virág fényképét, tisztán látjátok, hogyan néz ki a valóságban? 
A kép alapján tudnátok azonosítani a virágot? Ha nézem a képet, és látom 
a vonásokat minden részletével együtt, és memorizálom azokat, amikor a 
valóságot látom, meg tudom érteni azt, mert megjegyeztem a képet. Az 
árnyék talán nem adja vissza annyira pontosan, hiszen a valóság színes. Mit 
jelent az árnyék? Ha egy macskát állítunk egy fényforrás elé, az árnyékban 
mit fogunk látni, egy kutyát? Nem, hanem a macska árnyékát. Az árnyék 
visszaadja a megvilágított tárgy formáját. 

Tehát, amikor a papok szentélyszolgálatáról olvasunk, hogy az a 
mennyei szolgálat árnyéka volt, ez azt jelenti, hogyha megfigyeljük az ár-
nyékszolgálatot, és megértjük a szolgálat részleteit, megérthetjük a mennyei 
dolgokat. Így van? Ha jól megnézem a képet és az árnyékot, akkor a valóság 
szemlélésekor fel tudom ismerni azt. Lássunk meg egy dolgot! Így olvassuk 
Ján 5:39 versét:

„Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök 
életetek; és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam;”

Jézus bátorította az embereket, hogy tudakozzák az írásokat, mert hit-
ték, hogy azokban van az örök életük. Helyesen hitték? Igen. Jézus továbbá 
azt mondta, ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek Rólam, de amikor 
Én az örök élet beszélek hozzátok, ti nem értitek. Ők nézték az árnyékot, 
nézték a képet, látták a szolgálat minden szimbólumát, és amikor eljött a 
Bárány, az engesztelő áldozat, nem ismerték fel. Miért? Lapozzuk a Bibliát 
Ján 5:45-47 verseihez!

„Ne állítsátok, hogy én vádollak majd benneteket az Atyánál; van, aki 
vádol titeket, Mózes, akiben ti reménykedtetek. Mert ha hinnétek Mózesnek, 
nekem is hinnétek; mert én rólam írt ő. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, 
mimódon hisztek az én beszédeimnek?”

Olvasták, de nem értették. Igaz? Hároméves kortól tanultak, de nem 
értették, amit olvasnak. Természetesen voltak kivételek, akik értették. 
Krisztus figyelmeztette őket: „ha hinnétek Mózesnek, nekem is hinnétek, 
de mivel nem hisztek Mózesnek, mi módon hisztek az én beszédeimnek.” 
Ebből megérthetjük, hogy az ótestamentum szemlélteti a megváltási terv 
árnyékképét, hogyan akarta Isten megoldani a bűn problémáját, miután 
megfizette. Jusson eszetekbe, hogy a bűn zsoldja a halál. Az áldozati állatnak 
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miért kellett meghalnia? A bűnért. Vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Az 
áldozati állat vérének kellett kifolynia. Tehát, ha egyetértek azzal, hogy a 
szent sátor áldozati báránya Krisztust jelképezte, és ha egyetértek, hogy a 
bárány viselte az ember bűneit, jelképezve Jézust, aki viseli az ember bűneit, 
akkor korrektnek, és becsületesnek kell lennem a többi lépés konklúzió-
jával is. Meg kell értenem azt is, hogy ami az ótestamentumban történt a 
bűnnel, az csak tükrözi, hogy a mennyben mi történik a bűnnel. Nézzük 
meg, mi történt a bűnnel az ótestamentumban! Lapozzuk a Bibliát 3Móz 
1:4 verséhez! 

„Tegye kezét az égőáldozat fejére, hogy ez őérette kedvesen fogadtassék, és 
engesztelést szerezzen neki.” 

Más szavakkal, a bűnösnek az áldozati állatra kellett tennie a kezét, és 
az állat engesztelést szerzett neki. Tartsátok észben ezt az aspektust! Lapoz-
zunk tovább 3Móz 4:4-hez!

„És vigye a tulkot a gyülekezet sátorának nyílásához, az Úr elé, és 
tegye a kezét a tuloknak fejére, és a tulkot ölje meg az Úr előtt.” Látjátok 
ugyanazt a gondolatot? Tegye rá a kezét az állat fejére. 24 vers:

„És tegye kezét a baknak fejére, és ölje meg azt azon a helyen, ahol 
megölik az egészen égőáldozatot, az Úr előtt; bűnért való áldozat ez.”

A 3Móz 4:29 verse: „És tegye a kezét a bűnért való áldozat fejére, és 
ölje meg a bűnért való áldozatot az egészen égőáldozat helyén.”

A 3Móz 4:15 verse: „És a gyülekezet vénei tegyék kezeiket a tuloknak 
fejére az Úr előtt, és ölje meg a tulkot a pap az Úr előtt.” 

Figyeljünk meg egy dolgot! Mielőtt feláldozták az állatot, a kézrátétel 
ceremóniája történt. A bűnösöknek, akár pap, akár vezér, akár a nép, akár 
egy egyszerű ember, rá kellett tenni a kezét az állat fejére. Miért? Át kellett 
helyezni a bűnt. Lássuk ezt a Bibliában! Lapozzuk a Bibliát 3Móz 16:21 
verséhez!

„És tegye Áron mind a két kezét az élő baknak fejére, és vallja meg 
felette Izrael fiainak minden hamisságát és minden vétkét, mindenféle 
bűneit: és rakja azokat a baknak fejére, azután küldje el az arravaló emberrel 
a pusztába.”

Itt pontos leírása van annak, hogy mit csinált a pap, amikor rátette a 
kezét az állat fejére. Bevallotta a bűnöket, áthelyezte a bűnöket a szentély-
ről, és rárakta a bak fejére. Ugyanez történt, amikor a bűnös vitte az állatot 
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a templomba, hogy engesztelést szerezzen. Rátette a kezét az állat fejére, 
ezáltal áthelyezte a bűnt az állatra. Ezáltal a bárány bűnössé vált, és fizetnie 
kellett a bűnért, amely rajta volt. Mivel? Az életével. Az ártatlan bárány, aki 
nem vétkezett, fizetett a bűnért csak azért, mert rajta volt az ember bűne. 
Ezen a ponton Isten azt mondta: A vér engesztelést szerez. Más szavakkal, 
Krisztus vére az áldozat után engesztelést szerez. Nagyon fontos megérteni 
ezt. 3Móz 10:16-18 verseit olvassuk!

„Azután szorgalmatosan tudakozódék Mózes a bűnáldozatra való bak 
felől, de íme elégett vala. Haragra gerjede azért Eleázár és Ithamár ellen, 
Áronnak megmaradt fiai ellen, mondván: Miért nem ettétek meg a bűnért 
való áldozatot a szenthelyen? Hiszen igen szentséges az, és néktek adta azt az 
Úr a gyülekezet vétkének hordozásáért, hogy engesztelést szerezzetek annak az 
Úr előtt. Íme, nem vitetett be annak vére a szenthely belsejébe, meg kellett 
volna azért ennetek a szenthelyen, amint megparancsoltam vala.”

Mit kellett tenniük a papoknak az engesztelő áldozattal? Meg kellett 
enni. Miért? Mert a papoknak magukra kellett venni a bűnt az állatról. Jött 
a bűnös, megvallotta bűneit az állatra, annak vére folyt az engesztelésért, 
utána a pap megette a húsát, vagy a vérből hintett az oltár felé, és így a pap 
a bűn viselőjévé vált. Ugyanezt olvassuk 2Móz 28:38-ban.

„És legyen az az Áronnak homlokán, hogy Áron viselje a szent 
áldozatok körül elkövetett vétket, amelyeket az Izrael fiai mindenféle szent 
adományaikban szentelnek. Legyen azért szüntelen a homlokán, hogy 
kedvesekké tegye őket az Úr előtt.”

Látjátok, amikor Izrael fiai eljöttek szent adományaikkal, a pap magá-
ra vette a bűneiket. Miért? A bűn áthelyeződik a bűnösről a bárányra, aki 
meghalt kifizetve a bűnt, és a vére engesztelést szerzett. Figyeljük meg, hogy 
az engesztelés nem ért véget az állat feláldozásával! Az embernek nincs még 
megbocsátva, miután feláldozta az állatot, hanem a pap közbelép, elveszi az 
állat vérét, vagy eszik az állat húsából, és ezáltal a bűn hordozójává válik. 
Amikor az állat vérét a szentélybe hintette, nem tett mást, minthogy a bűnt 
áthelyezte a szentélyre. Tehát, a bűnök, amikért az ember bocsánatot kért, 
beszennyezte az áldozati állatot, majd a papot, és a legvégén beszennyezte a 
szentélyt. Lapozzuk a Bibliát 3Móz 16:33 verséhez!

„És végezzen engesztelést a szentek szentjéért, és a gyülekezet 
sátoráért, és az oltárért is végezzen engesztelést, sőt a papokért és az egész 
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összegyülekezett népért is engesztelést végezzen.”
Miért kellett engesztelést végezni a szentek szentjéért és a gyüleke-

zet sátoráért? Mert az emberek bűneivel be volt szennyezve. Felvetődik a 
kérdés: Ha ez történik a szimbolikus szolgálatban, az árnyék szolgálatban, 
a valóságban ugyanez történik vagy nem? Ha szemlélsz egy képet egy szál 
rózsáról, a valóságban egy elefántot látsz? Figyeljük meg, Pál apostol nagyon 
kategorikus: „Ők a mennyei dolgok ábrázolatának és árnyékának szolgálnak 
[...]” (Zsid 8:5) Más szavakkal, amit látunk a képen vagy az árnyékban, 
ugyanazt kell látnunk a valóságban is. Mit látunk? A bűn áthelyezését. Az 
állat halálával minden befejeződött? Nem! Nem ért véget minden, amikor 
az állat meghalt. Az állat halála csak kifizette a bűn árát, és az engesztelés 
eszközét biztosította, a vért. A nagy Főpap evett a húsból, vagy a vért az 
oltár felé hintette, és ezáltal magára vette a bűnt, és áthelyezte a szentélyre, 
amit évente egyszer meg kellett tisztítani. Ez a kép és az árnyék, mely a 
valóságra mutat. Lássuk az értelmét és alkalmazását mindannak, amit 
tanultunk! 3Móz 16:30 verse:

„Mert ezen a napon engesztelés lesz értetek, hogy megtisztítson titeket; 
minden bűnötöktől megtisztultok az Úr előtt.”

Az engesztelés napjáról van szó, arról a napról, amikor a nép tiszta lett. 
Ha megnézzük, az újtestamentumban az engesztelés nem ért véget a ke-
resztnél, hanem ott kezdődött el. Az ótestamentumban az engesztelés csak 
akkor ért véget, miután a bűnt viselő kecskebak meghalt. Csak akkor ért 
véget az engesztelés, amely több fázisból állt. Olvassuk el, hogy mit értettek 
meg tanulmányozásukban Crosier, Franklin Hann és Hiram Edson!

„Ez a bibliavers megparancsolja - Malakiásról van szó -, hogy ne feledkez-
zünk meg Mózes törvényéről. Ez az Ótestamentum utolsó parancsolata, amely 
az Úr nagy és rettenetes napjáról szóló profetikus leírás, rámutatva arra, hogy a 
törvény részletesebben írja le az engesztelés napjával kapcsolatos dolgokat. Talán 
túl kevés figyelmet szenteltünk a törvényre, mert nem láttuk fontosságát, sem a 
világosságát, amelyet áraszt az eljövendő jó dolgokra.” Szükséges elolvasnunk 
Malakiástól ezt a szakaszt, melyben Isten az utolsó időre nézve Mózes tör-
vényéről beszél. Malakiás 4:1 verse így szól:

„Mert íme, eljön a nap, lángoló, mint a sütő-kemence, és olyanná lesz 
minden kevély és minden gonosztevő, mint a pozdorja, és megégeti őket az 
eljövendő nap, azt mondja a Seregeknek Ura, amely nem hagy rajtok gyökeret, 
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sem ágat.” Milyen időről van itt szó? Az utolsó időről. Olvassuk tovább Mal 
4:2-4 verseit!

„És feltámad néktek, akik félitek az én nevemet, az igazságnak napja, 
és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt, és kimentek és ugrándoztok, mint a 
hizlalt tulkok. És széttapodjátok a gonoszokat, és porrá lesznek lábaitok 
nyomása alatt azon a napon, amelyet én szerzek, azt mondja a Seregeknek 
Ura. Emlékezzetek meg Mózesnek, az én szolgámnak törvényéről, amelyet 
rendeltem ő általa a Hóreben, az egész Izraelnek rendelésekül és ítéletekül.”

Tehát, Malakiás az utolsó időkről szólva felhívja figyelmünket, hogy 
emlékezzünk meg Mózes törvényéről. Miért Malakiás? Jézus azt mondja: 
„Mert, ha hinnétek Mózesnek, nekem is hinnétek; mert ő énrólam írt.” Ha 
nem hiszünk Mózesnek, akkor Jézus tanítványai szavainak sem fogunk 
hinni. Igaz? Ezért Pál apostol írásainak sem fogunk hinni, sem megérteni 
azokat. Tulajdonképpen Mózes írásainak a meg nem értése miatt napja-
inkban mi adventisták nem értjük az engesztelést, a szentélyt, a bűn feletti 
győzelmet, a hit általi megigazulást és a szövetséget. Apropó! Néhány hete 
a szombatiskola torzítva mutatta be a szövetséget. Ezért olvassátok Mózes 
törvényét, tanuljatok belőle, hogy megérthessétek, mit mondanak Krisztus 
és az Ő tanítványai. Zsid 8:1-2 verseit így olvassuk: 

„Fődolog pedig azokra nézve, amiket mondunk, az, hogy olyan főpapunk 
van, aki a mennyei Felség királyi székének jobbjára ült, Mint a szent helynek és 
amaz igazi sátornak szolgája, amelyet az Úr és nem ember épített.”

Van egy nagy Főpapunk. Újra találkozunk a szimbólummal és a való-
sággal. Árnyékszolgálat és valóság. A földön volt egy szentély, a mennyben is 
van egy szentély. Hány helyisége volt a földi szentélynek? Kettő! Ha a földi 
szentély a mennyei dolgoknak ábrázolta és árnyéka, akkor hány helyisége 
van a mennyei szentélynek? Kettő! A földi szentély valóságos, látható volt? 
Ha a földi szentély a mennyei dolgoknak ábrázolta és árnyéka, a mennyei 
szentély létezik? Világos, hogy igen. Gyerekként is meg lehet érteni ezeket. 
De emberi filozófiában, és kálvinista teológiában kell diplomát szerezned, 
hogy ne értsd, ahogy akkor volt, ugyanúgy van most a valóságban is. „A 
mennyei szentélyszolgálat helyes megértése képezi hitünk alapját.” Ha nem 
értjük jól, hogyan szolgál Krisztus a mennyei szentélyben, romba dől a 
hitünk, és létezésünknek nincs már értelme.

„A szentély és a vizsgálati ítélet tanát Isten népének világosan kell ismer-
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nie. Mindenkinek személyesen ismerni kell a nagy Főpap tisztségét és munkáját. 
Különben soha nem lesz olyan hitünk, amilyenre most feltétlen szükségünk van, 
és soha nem fogjuk betölteni azt a helyet, amelyet Isten nekünk szán.” Nagyon 
tartalmasak ezek a szavak. Ha nincs egy világos megértésed arról, hogy mit 
jelent a szentély, lehetetlen gyakorolnod a hitet, és lehetetlen elfoglalnod azt 
a helyet és missziót, amit Isten neked szánt, mint hetednapi adventista. Te-
hát, előbb értened kell és azután dolgoznod. Ha megértés nélkül dolgozol, 
inkább ártani fogsz.

„De hogyan került kapcsolatba a bűn a földi illetve a mennyei szentéllyel? 
Ezt csak úgy érthetjük meg, ha a jelképes szolgálatra gondolunk, mert a földön 
szolgáló papok «a mennyei dolgok ábrázolata és árnyéka» szerint szolgáltak. 
[...] A megtért bűnösök nap mint nap hozták áldozatukat a sátor ajtajához, 
kezüket az áldozat fejére téve megvallották bűneiket, így jelképesen önmagukról 
az ártatlan áldozatra helyezték át bűneiket, majd az állatot megölték. [...] Isten 
megsértett törvénye a törvényszegő életét követelte. A vér az elveszett bűnöst 
képviselte, akinek vétkét az áldozat hordozta. Az áldozat vérét a pap bevitte a 
szentélybe, és a függöny elé hintette. A függöny mögött volt a frigyláda, és benne 
a bűnös által megsértett törvény. E szertartással a bűn a vér által jelképesen 
átkerült a templomra. A vért nem mindig vitték be a szentélybe. Egyes esetekben 
a pap megette a húst, ahogy Mózes megparancsolta Áron fiainak: «Néktek adta 
azt az Úr a gyülekezet vétkének hordozásáért» (3Móz 10:17) Mindkét szertar-
tás egyaránt azt szimbolizálta, hogy a bűn átkerült a bűnösről a templomra.” 

Világos? Ez szimbólumként történt az ótestamentumban, a földi 
szentélyben, de mindezek a mennyeire mutatnak. 

„Ahogy hajdan a nép hitben ráhelyezte bűnét a bűnért való áldozatra, 
és az áldozat vére által jelképesen áthárította a földi szentélyre, ugyanúgy 
az újszövetség idején a megtértek bűnei hit által átkerülnek Krisztusra, és 
valóságosan átkerülnek a mennyei szentélyre.”

Észreveszitek a különbséget? A jelképes szolgálatban a bűn átkerül az 
emberről a bárányra. Jelképesen kerül át a bárányról a papra. Jelképesen 
átkerül a papról a szentélyre. Viszont a valóságról Ellen White azt írta: 
«a valóságban», mert Jézus, mint Bárány, valóságosan viselte az én bűne-
imet. Krisztus, mint pap, viseli az én bűneimet, és bűneim beszennyezik 
a szentélyt, ezért meg kell tisztítani. Az adventisták azon gondolkodtak, 
mit jelenthet, hogy «amíg 2300 este és reggel elmúlik, majd megtisztul a 
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Szenthely». Milyen kapcsolat van Dániel 8:14 és a tíz szűz példázata között, 
amiről délelőtt beszéltünk? Néhány nappal később, a harmadik csalódás 
után, az adventisták kezdték megérteni. Megértették a missziót, a küldetést 
és haladtak előre, hogy továbbvigyék, amit Isten szavából felfedeztek a sö-
tétségben veszteglő világnak. Itt az ideje, hogy megtanuljuk azt, amit eddig 
nem tanítottak, és lássuk meg, napjainkban mire hív az Úr bennünket. 
Bátorítalak benneteket, hogy többször olvassátok át mindazt, amit most 
tanultunk, a bibliaverseket a maguk kontextusában, olvassátok az idézete-
ket. Tanulmányozzatok nagy figyelemmel, hogy ezek az igazságok a tieitek 
legyenek!

Emlékeztek, mit tanultunk? Saját magunkban kell, hogy legyen 
világosság. Ez a Biblia személyes tanulmányozása által lesz a miénk. 
Bátorítalak benneteket, hogy ne vesztegessetek több időt másra, mert ha 
létezik tudomány, amit nekünk tanulmányoznunk kell, az nem más, mint a 
megváltás tudománya. Látni fogjátok, hogy itt is találtok sok olyat, amiben 
megbotlotok, mint általában az életben, és amiken túl akartok lenni. Ezek 
a dolgok megtérésre fognak indítani és a bűn feletti győzelemre. Segítsen 
minket az Úr igazán megélni azt az életet, melyet a menny nekünk szánt! 
Segítsen az Úr, hogy mindnyájan megértsük a bűn útját! A bűn az első 
fázisban nincs megbocsátva, hanem a bűnt előbb meg kell fizetni. Miután 
meg lett fizetve, a bűnt meg lehet bocsátani, de nem azonnal. Nem akkor, 
amikor a bárány fel van áldozva, nem a kereszten. 

A bűnnek van egy útja, a bűnösről a bárányra, a bárányról a papra, 
a papról a szentélyre, majd valamikor az engesztelési napon a bűn el lesz 
távolítva a szentélyről is, átkerül a kecskebakra, és kiviszik a pusztába, hogy 
meghaljon. Isten segítsen megérteni ezt a dolgot! Ámen!
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Az előadás elején válaszolnunk kell egy kérdésre. Amikor hetednapi 
adventistaként az engesztelésről beszélünk, ami nem ért véget a keresztnél, 
elég a jelkép-valóság bizonyítéka, Mózes törvénye és az, ami történik a 
mennyben, vagy sokkal több bizonyítékra van szükségünk? 

Miért kérdezem ezt? Talán lesznek közülünk olyanok, akik azt mond-
ják, hogy nem elég csupán a jelkép-valóság bizonyítéka arra, hogy 1844 
óta engesztelés folyik a mennyei szentek szentjében. Hogyan válaszolsz egy 
olyan embernek, aki azt mondja, nem elég? Nem tudsz válaszolni, mert te 
is ember vagy, a te érveid nem az ő érvei, és fordítva sem. Belefolynál olyan 
vitába, amely nem végződhet jól. Ő sem enged a magáéból, te sem engedsz 
a magadéból. Viszont mindkettőnknek tudnunk kell egy dolgot. 

Ha Isten meg van elégedve ennyi bizonyítékkal, és többet nem akar 
adni, akkor számomra ennek többnek kell lennie, mint elégséges, hogy 
igazságként fogadjam el. Ahhoz, hogy lássuk a Biblia megelégszik-e ennyi 
bizonyítékkal, elemezni fogjuk röviden, hogy Pál apostol hogyan írja le 
az ótestamentum-újtestamentum, ószövetség-újszövetség, földi szen-
tély-mennyei szentély közötti kapcsolatot. Látni fogunk néhány analógiát, 
vagy gondolatot, amit használ a jelkép-valóság hasonlóságon kívül. Ha 
ezenkívül találtok még egy analógiát, szóljatok nekem is, mert nekem nem 
sikerült. Figyeljük meg, Pál apostol hogyan bizonyítja ezt a dolgot! Nézzük 
meg a Zsid 9:22 versét!

„És a törvény szerint csaknem mindent vérrel tisztítanak meg, és vérontás 
nélkül nincs bűnbocsánat.”

A Zsid 9:23-ban: azért szükséges volt, hogy a mennyei dolgok kép-
mását meg kellett tisztítani, a mennyei dolgokat azonban ezeknél különb 
áldozatokkal kell megtisztítani. Amikor Pál apostol bizonyítani akarja, hogy 
a mennyei templomot meg kell tisztítani, milyen bizonyítékot használ? 
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A képmást és az árnyékot. Azt írja: „[...] a mennyei dolgok képmását meg 
kellett tisztítani, a mennyei dolgokat azonban ezeknél különb áldozatokkal 
kell megtisztítani.”

Ebből megtanulhatunk egy dolgot. Ha a földi szentélyszolgálatban 
láttuk, hogy a bűnnek van egy útja, akkor mindenképp a valóságban is 
ugyanennek kell megtörténnie. A földi szentélyszolgálatnál volt egy engesz-
telési nap, ezért mindenképpen a mennyben is lennie kell egy engesztelési 
napnak. Más szavakkal, ha részletesen megvizsgáljuk Mózes törvényét, 
jobban és részletesebben megértjük Isten megváltási tervét.

„A mennyei szentély Krisztusnak az emberekért végzett munkájának 
központja. [...] Rendkívül fontos, hogy mindenki figyelmesen kutassa ezeket a 
témaköröket, és meg tudjon felelni (védeni) mindenkinek, aki reménysége felől 
érdeklődik.”

Zárójelbe tettem a „védeni” szót, mert a Biblia az apológia szót 
használja, ami védőbeszédet jelent. A mennyei templom Krisztus munká-
jának középpontja. Rendkívül fontos, hogy mindenki meg tudja védeni 
a szentélyt azoktól, akik az igazságot támadják. Meg kell védeni azoktól, 
akik állítják, hogy a mennyei szentélynek nincs két helyisége, nem létezik 
valóságos szentély, Jézus Krisztus mennybemenetele után direkt a szentek 
szentjébe ment stb. A „Questions on Doctrine” című könyv az 1955-56-os 
adventista-kálvinista tárgyalások gyümölcse. A könyvet a Hetednapi Ad-
ventista Egyház Generál Konferenciája adta ki 1957-ben. Az evangelikál 
kultuszok, kiváltképpen a kálvinista kultuszok, úgy gondolták, ha az ad-
ventisták kiadják ezt a könyvet, akkor már nem tekintik őket szektának, 
mert teljesen beillenek az evangelikál gondolkodásba. Ebben a könyvben 
kérdések és válaszok vannak. A 29. kérdés a következő:

„A hetednapi adventistákat gyakran azzal vádolják, hogy azt tanítják, az 
engesztelés nem ért véget a keresztnél.” Igaz a vád? Az 1955-56-os evangelikál 
delegáció tette fel e kérdést az adventistáknak. Walter Martin vezette ezt az 
evangelikál delegációt.

 „A könyvet a Generál Konferencia legtanultabb csoportja készítette, és 
az egész világon az adventista vezetők jóváhagyták.”  „A könyv célja, hogy 
tisztázza a világ számára az igazi evangéliumot, ahogy az adventisták hiszik 
és tanítják.”
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„Ez nem egy új hitalapelv. 2) Elérhetőnek kell lennie minden főiskola 
és egyetem nyilvános könyvtárában. 3) Elérhetőnek kell lennie minden laikus 
számára. 4) Ajánlani kell barátoknak és érdeklődő szomszédoknak.”

Ezt a könyvet így reklámozták. 1955-56-ban az adventisták tárgyalást 
folytattak az evangelikálokkal. A delegáció vezetője, Walter Martin azt 
kérdezte: „Azzal vádolnak titeket, hogy az tanítjátok, az engesztelés nem 
ért véget a keresztnél. Igazak a vádak?” Most feleljetek ti erre a kérdésre! 
Válaszoljunk együtt! Igaz ez? Én a következőképpen válaszoltam volna, ha 
engem kérdeznek: „Meg akarod tudni, mit tanítanak az adventisták? Gyere, 
megmutatom!” Mutattam volna az adventisták írásait, hogy lássa meg, mit 
tanítanak az adventisták. Crosier:

„[...] az egyházak azt mondják, hogy az engesztelés a keresztnél történt 
és fejeződött be, amikor meghalt az Isten Báránya. Így tanítottak az emberek, 
az egyház is, és a világ is így hiszi, de ez messze áll az igazságtól vagy attól, 
hogy szent legyen, ha az isteni tekintély nem támogatja.” Mit tanítanak az 
adventisták? Nem ért véget a keresztnél. Damsteegt professzor:

„Crosier tanulmánya magyarázatot ad a nagy csalódásra, ezenkívül üd-
vösségtani hozzájárulása az, hogy az engesztelés nem ért véget a keresztnél.” Így 
válaszolt a három kutató egyike azoknak, akik kutatást végeztek a szentély 
témájában. Az adventizmus alapítója Joseph Bates kijelenti:

„Amikor Isten beszél, és megrázza a földet és a mennyet, Joel kijelenti, 
hogy Jeruzsálem szent lesz, a szentély tiszta lesz, és az engesztelés teljes.” Mikor? 
A jövőben, nem a múltban. Joseph Bates: „A Szentírás szerint Isten kiszaba-
dítja népét a szorongattatás idején [...] mennyei hangjával, amikor elpecsételte 
őket, és mikor Krisztus befejezte az engesztelést és elkészítette a lakhelyeket az Új 
Jeruzsálemben. [...]” Mikor ér véget az engesztelés? Amikor Jézus Krisztus 
befejezi szolgálatát, és elpecsételi népét. James White:

„A meggyőződésünk az, hogy változás történt nagy Főpapunk szolgálatá-
ban a mennyei valóságos szentélyben, melyet össze kell hasonlítani a vőlegény 
menyegzőre való érkezésével. [...] Mi nemcsak egy valóságos Jézusban hiszünk, 
aki a mennyei szentélyben szolgál, hanem ugyanakkor egy valóságos szentélyben 
is hiszünk. A frigyládát tartalmazó szentek szentje akkor ki lett nyitva, hogy a 
nagy Főpap bemehessen, hogy engesztelést végezzen a szentély megtisztításáért.” 
Látjátok, James White milyen szépen köti össze a menyegzőt a szentély 
megtisztításával? Ezek az események össze vannak kötve egymással. John 
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Andrews: „Amikor Urunk elfogadja az igazság vaspálcáját, akkor Ő már 
nem foglalja el a főpapi pozícióját, hogy engesztelést szerezzen a bűnökért.” 
Ameddig nem foglalja el királyi székét, Ő engesztelést végez. Más szavakkal, 
engesztelést végez egészen addig, amíg meg nem kapja menyasszonyát. John 
Andrews másik idézete:

„[...] A pap felajánlotta a bűnért való áldozat vérét az első helyiségben, 
hogy elkezdhesse az engesztelési szolgálatot. [...] Ezen szolgálaton keresztül a 
bűnök át lettek helyezve a szentélyre a bűnért való áldozat vérén keresztül. Az 
engesztelési napon a nagy főpap befejezi az addig be nem fejezett szolgálatot. 
A napi tevékenysége elvégezni az engesztelés nagy munkáját az Isten népéért, és 
eltávolítani bűneiket a szentélyről.” Újból látjuk, hogy az engesztelés nincs 
befejezve.

„A szentély megtisztításának eseménye a jelképes szolgálat idején az en-
gesztelés utolsó cselekedete volt [...]” Az engesztelés utolsó szakasza a szentély 
megtisztítása. Haskell:

„A szentély második helyiségének szolgálata: 2Móz 16:2,29,30. Az 
engesztelés a 7. hónap 10. napján történt. Ezen a napon minden bűn el lett 
távolítva.” 1844. október 22-én kezdődött az engesztelés. „A nagy főpap 
tiszta fehér ruhát viselt a megszokott alkalmakon, de akkor, amikor bement a 
szentek szentjébe, hogy engesztelést végezzen a népért, [...] «míg eltelik 2300 
este és reggel, és a szent hely megtisztíttatik». A földi szentély megszűnt létezni 
sok idővel azelőtt, ehhez a dátumhoz képest. De eljött az ideje, hogy a valóságos 
szentély megtisztítása - az a szolgálat, amely az engesztelési napon történt a 
földi szentélyben - elkezdődjön a mennyei szentélyben.” Észrevesszük a 
nyelvezetet? Így válaszoltak volna a pionírok 1956-ban a kálvinisták 
kérdéseire. Francais Nichol:

„Azoknak, akik azzal vádolnak minket, hogy idegen tanításokat hirde-
tünk, mert hisszük, hogy Krisztus bűnért való engesztelése nem fejeződött be a 
Golgotán, hanem ott csak elkezdődött, azoknak feltesszük a következő kérdést: 
Ha a kereszten az engesztelés teljes volt és minden egyes bűnért, akkor mindenki 
üdvözül? Mert Pál apostol azt mondja, hogy Jézus meghalt mindenkiért.” Ellen 
White:

„Miután ki lett űzve az Édenkertből, Ádám földi élete tele volt fájdalom-
mal. [...] Teljesen megtért a bűnéből, bízott a megígért Megváltó érdemeiben, és 
a feltámadás reménységében halt meg. Isten Fia megváltotta az embert, bűnéből 
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és eleséséből, és most az engesztelés által Ádám visszakerül az első állapotba.” 
„[...] most az engesztelés által Ádám visszakerül az első állapotba.” 

„Jézus a mennyei Főpapunk. Milyen szolgálatot végez ott? Az Úr 
közbenjár, és engesztelést végez népéért, aki bízik Benne.” Mit csinál az Úr? 
Engesztelést végez! Figyeljünk a szavakra, mert nagyon fontosak!

„A nagy engesztelési napon élünk. A jelképes szolgálatban, amikor a 
főpap engesztelést végzett Izraelért, mindenkinek meg kellett sanyargatnia 
lelkét a bűntől való megtérés és alázat által az Úr előtt, hogy ki ne irtasson 
az Ő népe közül. Ugyanígy mindazok, akik azt akarják, hogy nevük bent 
maradjon az élet könyvében, most e rövid kegyelmi idő alatt, amely még hátra 
van, sanyargassák lelküket az Úr előtt, megszomorodva bűneik miatt, igazi 
megtérés által. Tartsanak mély és őszinte önvizsgálatot. [...] Minden nemzetnek 
meg kell jelennie Isten ítélőszéke előtt, de Isten minden egyes ember ügyét olyan 
alaposan vizsgálja meg, mintha rajta kívül nem volna senki más a földön. 
Mindenki meg lesz próbálva, és nem maradhat rajta egyetlen folt, sömörgözés, 
vagy valami afféle.”

„Szükség, hogy mindenki sokkal intelligensebbé váljék, ami a mennyei 
szentélyben folyó engesztelést illeti. Azok, akik ezt a nagy igazságot felfedik és 
megértik, harmóniában fognak dolgozni Krisztussal, hogy felkészítsenek egy 
népet, aki megáll Isten nagy napján. Erőfeszítéseiket siker fogja kísérni.”

„Amint a földi szentély papja évenként csak egyetlenegyszer lépett be a 
szentek szentjébe, hogy megtisztítsa azt, ugyanúgy Jézus is belépett a mennyei 
szentek szentjébe, a Dániel 8-ban leírt 2300 este és reggel végén, azaz 1844-
ben, hogy befejezze az engesztelést mindazokért, akiket meg lehetett áldani 
közbenjárása által, és így megtisztítja a szentélyt.”

„Mindazok gondolatai, akik ezt az üzenetet elfogadják, (a harmadik 
angyal üzenetét) a szentek szentjére irányul, ahol Jézus a frigyláda előtt áll, 
és végső közbenjárói szolgálatot végez mindazokért, akikért még érvényes a 
kegyelme, és akik tudatlanul hágták át Isten szent törvényét. Ezt az engesztelést 
elvégzi az élő és a halott igazakért egyaránt.”

„Krisztus vére, melynek rendeltetése, hogy megszabadítsa a megtért bűnöst 
a törvény kárhoztatásától, nem törölte el a bűnt. A bűn feljegyezve maradt a 
szentélyben a végső engesztelésig. Így a jelképes rendszerben is az áldozat vére 
eltávolította a bűnt a megtért emberről, de a bűn ott maradt a szentélyben az 
engesztelés napjáig. Amint a végső engesztelés alkalmával az igazán megtértek 
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bűnei ki lesznek törölve a mennyei könyvekből, hogy soha többé ne emlékezze-
nek meg azokról, és ne emlékeztessenek, ugyanúgy a jelképben kivitték azokat a 
pusztába, és örökre eltávolították a gyülekezetből.”

Tehát a jelképben a bűn el lett távolítva a gyülekezetből, és az engesz-
telés napján a valóságban. Hogyan válaszolt volna Ellen White a kálvinista 
kérdésre?

„Az engesztelés napján belépett a szentek szentjébe, «nem vér nélkül», 
mint közbenjáró az egész Izraelért. Szolgálata legvégén kijött, hogy 
megáldja a gyülekezetet, amiképpen Krisztus is akkor jön majd el, 
amikor befejezi az engesztelő munkáját, hogy megáldja várakozó 
népét.” Ellen White azt válaszolta volna: „Igen, mi hisszük, hogy az engesz-
telés nem ért véget a keresztnél.” „Jézus Krisztus nagy engesztelési munkája az 
emberiségért akkor befejeződik, és a bűnök örökre el lesznek távolítva.” Mikor? 
Jézus második eljövetele előtt.

„Mindazok tehát, akik a prófétai ige fényét követték, felismerték, hogy 
a 2300 év végén -1844-ben - Krisztus nem a földre jött el, hanem belépett 
a mennyei szentek szentjébe, hogy befejezze az engesztelési munkát, amely 
előkészíti eljövetelét.”

„Ez a szolgálat tizennyolc évszázadon át folyt a templom első helyiségé-
ben. Krisztus vére közbenjárt a megtért hívők érdekében, biztosítva számukra 
az Atya bocsánatát és pártfogását, de bűneik még bent maradtak a mennyei 
könyvekben. Amint a jelképes szolgálatban, az év végén engesztelési munkát 
végeztek, ugyanúgy Krisztus is, megváltási munkájának befejezése előtt, engesz-
telési szolgálatot végez a mennyben, a bűnök eltávolításáért. Ez a szolgálat a 
2300 nap végén kezdődött el, 1844. október 22-én. Ekkor, Dániel próféciája 
szerint, Főpapunk belépett a szentek szentjébe, hogy ünnepélyes szolgálatának 
utolsó szakaszát - a templom megtisztítását - elvégezze.”

„Krisztus közbenjárása az emberért a mennyei szentélyben ugyanolyan 
fontos a megváltási tervben, mint kereszthalála.” 

Más szavakkal, a kereszthalál engesztelés nélkül semmit sem jelentene. 
Miért? Krisztus azt mondta: „Előbb Mózest kell megértenetek, és neki hinne-
tek, mielőtt engem értenétek, és nekem hisztek. Mózes arra tanított titeket, hogy 
a bűn nem bocsáttatik meg, hanem előbb meg kell fizetni érte. A bűn megfi-
zetéséért, az engesztelésért vér kell.” Ezért mondja Ellen White, hogy nincs 
megváltás közbenjárás nélkül. Amit napjainkban tesz Krisztus az emberért, 
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ugyanolyan fontos, mint amit tett a kereszten. Amikor evangelizálunk, 
elmondjuk, mit tett Krisztus a kereszten. Sokszor kérdezem magamtól, a 
jelenlévők közül ki ne tudná, hogy Krisztus meghalt értünk? Talán vannak 
néhányan, de nagyon kevesen lehetnek. Legtöbben tudják, hogy Krisztus 
meghalt értünk a kereszten, viszont legtöbben nem tudják, hogy amit ma 
végez Krisztus a mennyben, ugyanolyan fontos számunkra, mint keresztál-
dozata. Ez kell, hogy legyen üzenetünk! Emlékeztek még a kérdésre? Eddig 
láttuk, hogyan válaszoltak volna az adventista egyház pionírjai. Lássuk, 
ehhez képest hogyan válaszoltak a Generál Konferencia küldöttjei!

„[...] a felajánlott engesztelő áldozatot követi ugyanannak az engesztelő 
áldozat előnyeinek érvényesítése. [...] Örök megváltást szerezve értünk a keresz-
ten, Ő most érvényesíti annak az engesztelésnek az előnyeit azok számára, akik 
elfogadják kegyelmének hatalmas kincsét.”

A gondolat a következő. A keresztnél véget ért az engesztelés, és 
szerintük Krisztus ma érvényesíti az engesztelés előnyeit. Az adventista 
pionírok idézeteiben találkoztatok valahol „érvényesíti az engesztelés előnyeit” 
kifejezéssel? Nem! Az idézetekben ezeket olvastuk: „engesztelést végez” „be-
fejezi az engesztelést” „az engesztelés utolsó fázisa” „a végső engesztelés”. Ilyen 
kifejezéseket olvasunk. Figyeljük meg, ehhez képest mennyire kicsavarták! 
Úgy fogalmazták meg a válaszokat, hogy az adventisták ne jöjjenek rá, mit 
tanítanak, és ugyanabból a válaszból Walter Martin értse azt, hogy addig 
rosszul értette az adventistákat. Látni fogjuk ezt! Le Roy Froom volt a 
„Questions on Doctrine” című könyv egyik szerzője. Figyeljük meg, mit 
írt a „Ministry” című lelkipásztori adventista újságban!

„A kereszten hozott áldozat cselekedetének ez a lenyűgöző célja - egy teljes, 
tökéletes és végső engesztelés az ember bűneiért.” Ez fundamentalista keresz-
ténység, azaz katolikus, ágostoni, kálvinista, evangelikál, de egyetlen csepp 
adventizmus sincs ebben az idézetben. Figyeljünk, mit mondott Walter 
Martin!

„Pontos gondolatok lettek megfogalmazva a hit általi megigazulásról, a hit 
és a törvény közötti igazi kapcsolatról, és Krisztus bűnért való haláláról, mint 
egy teljes engesztelésről.” Mit értett Walter Martin az adventista válaszokból? 
Azt, hogy az adventisták kijelentették, hogy Krisztus a kereszten teljes 
engesztelést végzett. Mit értett a kollégája, Kenneth Samples az „Eternity” 
című újság szerkesztője?
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„Az adventizmus szerint Jézus megbocsátja a bűnt a helyettesítő kereszt-
halála óta. Mégis 1844. október 22-én Jézus megkezdte a bűn eltörlésének 
munkáját. Mennybemenetele óta egészen 1844-ig Jézus érvényesítette a ke-
reszten szerzett megbocsátást a szentély első helyiségében, de 1844-ben bement 
a második helyiségbe, és el kezdte megvizsgálni azok életét, akik elfogadták a 
megbocsátást, hogy meglássa, méltók-e az örök életre. Csak azok, akik átmen-
nek ezen a vizsgálaton, lehetnek biztosak abban, hogy a mennybe kerülnek a 
második eljövetelekor. Ebből a tanításból született az, ami később a bűn nélküli 
tökéletesség tanaként vált ismertté, (a törvény tökéletes megtartása, hogy az íté-
leten elfogadva legyenek). A vizsgálati ítélet után Krisztus elhagyja a mennyei 
szentélyt, és eljön a földre, magával hozva a jutalmat minden ember számára, 
és hirdeti az Úr nagy és rettenetes napját.”

„[...] Miután meghallotta ezt a különleges tanítást Barnhouse, úgy írta 
le a szentély tanát, mint amely nem több, mint egy megmentő mechanizmus, 
amely által ki akarják mosni a milleriták becsületét, és kimagyarázni tévedé-
süket. Az evangelikálok elutasították ezt a két tanítást, mert a Bibliával nem 
lehetett alátámasztani. A kérdés, amely megmaradt az evangelikálokban, a 
következő volt: Ez a két tanítás megakadályozza, hogy egy úton haladjunk? A 
fő aggodalmuk az volt, hogy ez a két tanítás minimalizálja Krisztus engesztelő 
munkáját, és egy befejezetlen engeszteléshez vezet? Egy kritikus értékelés után 
az evangelikálok összefoglalták, hogy a vizsgálati ítéletről szóló tan «nem képez 
egy reális elválasztó sorompót az egy úton járáshoz, abban az esetben, 
ha az adventisták mindezt szimbolikus módon értik, nem pedig 
reálisnak, valóságosnak, mint ahogy az adventista pionírok vallották». 
Az adventista vezetők kiemelték azt, hogy a modern adventista gondolkodásban 
ez a tanítás nem két fázisból álló, vagy csak félig teljes engesztelést foglal magá-
ba, hanem inkább, hogy az engesztelést egyszer és mindenkorra Krisztus a nagy 
Főpapunk alkalmazza a mennyben.”

Az adventista vezetők nem azt mondták, hogy a keresztnél véget ért az 
engesztelés, és utána nincs semmi, hanem hogy a keresztnél az engesztelés 
teljes volt, végleges és befejezett, és Krisztus alkalmazza ezeket az előnyöket 
az első helyiségben 1844-ig, és 1844-től a második helyiségben. Az evange-
likálok azon gondolkodtak, hogyha az adventisták ugyanazt hitték volna, 
mint a pionírok korábban, hogy az engesztelés nem ért véget a keresztnél, 
hanem folytatódik napjainkban is, világos, hogy nem tudták volna elfogadni 
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őket a kereszténységben. De, ahogy napjainkban megfogalmazzák hitüket, 
kijelentve, hogy hisznek egy teljes engesztelésben, amely befejeződött a 
keresztnél, és amelynek előnyeit Jézus most alkalmazza a szenthelyen és a 
szentek szentjében, ezért maguk közül valóknak minősítették őket. Igen, ez 
a történelmünk! 

Minden adventista lelkipásztornak kötelessége lett volna elmondani 
ezeket a dolgokat. Erkölcsi kötelessége lett volna, hogy elmondja ezeket a 
dolgokat, hogy megértsétek, milyen időkben élünk. Felvetődik a kérdés: 
„Jó, de hátha ezek a problémák csak Amerikában vannak, egy egész óceán 
választ el minket tőlük.” Tudtátok, hogy az internet az óceán alatt is átjut? 
Nagyon hamar megtudhatjuk, mit mondanak az amerikaiak. Sőt, egyesek 
Amerikában tanultak. Eljöttek az amerikaiak, és tanítottak minket. Követ-
kezésképpen az „Adventus” teológiai főiskolán így tanítanak: 

„Így tehát, a keresztnél elvégzett engesztelés lehetővé tette, hogy legyőzzük 
a bűnt egyes számban, kívánságaival és romlott hajlamaival együtt.”

„Az engesztelés érvényesítésének munkáját, amelyet Krisztus végez a 
mennyei szentélyben.” Látjátok ugyanazokat a gondolatokat? A befejezett 
engesztelés, és az érvényesített engesztelés. Nem, nem, nem! A keresztnél 
nem engesztelés történt, hanem a keresztnél a bűn lett megfizetve, és a 
keresztnél a vér lett felajánlva, amellyel a nagy Főpap bement a szentélybe, 
hogy engesztelést végezzen. Csak akkor, amikor a nagy Főpap beviszi a vért 
a szentélybe, mondhatjuk azt, hogy elkezdődött az engesztelés folyamata. 
Miután a vér megtisztította a szentélyt, és a kecskebakra helyezték a bűnö-
ket, csak akkor ért véget az engesztelés. Nincs alkalmazott engesztelés, nincs 
engesztelési haszon, ezek mind mesék. Figyeljetek a nyelvezetre! 

Az áldozati bárány, az áldozati oltár, a szentély. Ez egy teljes folyamat. 
Csak akkor beszélhetünk teljes engesztelésről, ha az egész folyamat véget ér. 
Elolvastuk ezeket a bibliaverseket korábban. Ne felejtsétek el Zsid 9:23-at!

 „Azért szükséges volt, hogy a mennyei dolgok képmásait ezekkel tisztítsák 
meg, magukat a mennyei dolgokat azonban ezeknél különb áldozatokkal.”

„A naponkénti papi szolgálat legfontosabb része a személyekért végzett 
szolgálat volt. A megtért bűnös áldozatát a sátor ajtajához vitte, és kezét az ál-
dozati állat fejére helyezve megvallotta bűneit, így jelképesen áthelyezte azokat 
önmagáról az ártatlan áldozati állatra. Azután saját kezével leölte az állatot. 
Az állat vérét a pap bevitte a szent helyre, és a kárpit előtt elhintette. A kárpit 
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mögött volt a frigyláda, amely a bűnös által megszegett törvényt tartalmazta. 
Ezzel a szertartással a bűnt a vér által jelképesen átvitték a szentélyre. Egyes 
esetben a vért nem vitték be a szent helyre, de akkor a húst megették a papok.”

„[...] Mindkét szertartás egyaránt a bűnös bűnének a szentélyre való 
áthelyezését jelképezte. Ez volt a szertartások rendje napról napra egész éven át. 
Izrael bűnei így átkerültek a szentélyre, ezzel tisztátalanná vált, ezért szükség 
volt egy különleges cselekményre, a bűnök eltávolítására. Isten azt parancsolta, 
hogy a sátor mindkét helyiségéért és az oltárért is végezzenek engesztelést, hogy: 
«így tegye tisztává, és így szentelje meg azt Izrael fiainak tisztátalanságaitól». 
Az évenkénti szolgálat által a nép fontos igazságokat tanult meg az engeszte-
léssel kapcsolatban. A bűnért való áldozatok által, amelyeket bemutattak az év 
folyamán, az áldozati állat vérét fogadták el a bűnös helyett; az áldozati állat 
vére azonban csak az eszköz volt, amely által a bűn átkerült a szentélyre [...].” 
Látjátok, mennyire egyszerű és világos?  Ezt vallották a pionírok is.

„[...] A vér feláldozásával a bűnös elismerte a törvény tekintélyét, meg-
vallotta törvényszegését, és kifejezte hitét Krisztusban, aki majd elveszi a világ 
bűneit; de ezzel még nem szabadult meg teljesen a törvény kárhoztatásától. Az 
engesztelés napján a főpap, miután áldozatot mutatott be Izráel gyülekezetéért, 
bement a szentek szentjébe a vérrel, és hintett abból a frigyláda fedelére, a tör-
vénytáblák felett. Így a törvény követelésének, amelyek a bűnös életét követelték, 
elégtételt szereztek. Azután a főpap közbenjárói minőségének megfelelően újra 
magára vette a bűnöket, és miután elhagyta a szentélyt, magával vitte Izrael 
vétkeit. A szent sátor ajtajánál kezeit a kecskebak fejére tette, és megvallotta «fe-
lette Izráel fiainak minden hamisságát és minden vétkét, mindenféle bűneit», 
és rárakta azokat a bak fejére. Amikor a kecskebakot, amely ezeket a bűnöket 
hordozta, elvitték a pusztába, úgy tekintették, hogy vele együtt a bűnük is 
mindörökre eltávolodott a néptől. Így végezték a szolgálatot «a mennyei dolgok 
ábrázolatának és árnyékának mintájára».”

Ez az adventizmus! Ettől más nyelvezet kompromittál minket. Ettől 
eltérő nyelvezet a menyegző rossz megértéséhez vezet, kompromittálja a 
szentélyt, a hit általi megigazulást, kompromittálja a bűnnel való küzdel-
met, és a bűn feletti győzelmet. Szeretném, ha tudnátok egy dolgot. 

Hallottam embereket, akik sok értékes könyv ellen beszéltek, amelyek 
bemutatják az adventigazságot, de ezek közül egyik sem beszél a „Ques-
tions on Doctrine” ellen. Vajon miért? Ha kiadtunk egy könyvet, amely 
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kompromittálja az adventizmust, ugyanúgy nekünk kell lennünk azoknak, 
akik visszavonjuk, és nyilvánosan bevalljuk a tévedést. Ezt még nem tettük 
meg, és nem tudom, hogy valaha megtesszük-e, viszont tudok egy dolgot: 
mindnyájan meghívást kaptunk, hogy álljunk az igazság mellett ezekben a 
zavaros időkben. 

Ellen White azt mondta, hogy az utolsó időkben olyan zavaros idő lesz, 
hogy nem fogjuk tudni, mi az igazság. A hazugság annyira fog hasonlítani 
az igazsághoz, hogy nem tudjuk majd megkülönböztetni. Miért? Összeke-
veredtünk a világgal, az evangelikál vallásokkal, és az evangelikál vallások 
Rómához mentek. Mivel összekeveredtünk velük, Rómához megyünk mi 
is. Kérem, gondoljátok át ezeket a témákat, mert mint már említettem, ezek 
egymáshoz kapcsolódnak. Újra és újra olvassátok el ezeket a témákat, és 
részletesen tanulmányozzátok, mert Sátán tudja, hogy az adventmozgalom 
be fogja fejezni küldetését. 

Tudjátok miért? A megváltási terv nem arról szól, amit mi ígértünk 
Istennek, hogy megtesszük, hanem arról, amit Isten ígért meg, hogy 
megteszi értünk. Ugyanez a helyzet a hit általi megigazulással. A hit általi 
megigazulás nem arról szól, amit megígértünk Istennek, hogy megtesszük, 
hanem amit Isten ígért meg, hogy megteszi értünk. A megváltási terv, és a 
hit általi megigazulás nem az ember Istennek tett ígéretének megtartásáról 
szól, hanem Isten hűségéről az embernek tett ígéretéhez. 

Ezért legyetek meggyőződve, hogy ez az egyház be fogja fejezni a mun-
káját, velünk vagy nélkülünk. Kívánatos lenne, ha megértenénk a feladatot 
az egyházban, és azon kívül való felelősségünket. Kutassuk a Bibliát, hogy 
világosság legyen önmagunkban, és képesek legyünk megvédeni hitünket 
azok előtt, akik kérdeznek. Ne féljetek azoktól, akik a világ egyetemein 
tanultak. Ha ti a Bibliából tanultatok, akkor tökéletes. Miért? Az igazság-
nak nincsen szüksége rám, sem rátok ahhoz, hogy meg legyen védve. Az 
igazság önmagát védi. Abban a pillanatban, amikor egy ember merít Isten 
bölcsességéből, és szembekerül egy olyan emberrel, aki a sötétség forrásaiból 
táplálkozott, a szekularizáció forrásaiból, az Isten embere még, ha hallgat is, 
és folytatja az életét, ezáltal a válasza teljes lesz. 

Ennek ellenére Isten kéri tőlünk, hogy bizonyos helyzetekben beszél-
jünk a hitünkről, és mutassunk rá az eretnekségre. Imádkoznunk kell, hogy 
tudjuk, mikor tegyük az egyiket és mikor a másikat. Tudnotok kell, ha mi a 
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Bibliából fogunk tanulni és Jézus Krisztustól, és megszűnünk az emberektől 
tanulni, beleértve az igazságot is, a Bibliát kutatjuk, hogy az igazság a miénk 
legyen, akkor a felülről való bölcsesség segíteni fog jó válaszokat adni. De, 
ha nemtörődömök vagyunk, ha túl fáradtak vagyunk a munkánk miatt, a 
családunk miatt, ha olyan helyre megyünk, ahol nem hirdetik az igazságot, 
nem tudunk lelkileg táplálkozni, nélkülözni fogjuk az információt, amely 
segítene.

Ezért testvéreim, ha úgy érzitek, hogy a gyülekezetekben hiányzik az 
igazság, akkor kérjétek azt. Beszéljetek a felelősökkel, és ne hagyjatok nekik 
nyugtot, kérjetek igazságot tőlük. Van ilyen felelősségünk. Harcoljatok az 
igazságért, mint egy kincsért, mert valóban egy kincs. Segítsen bennünket 
az Úr megérteni az időket, melyekben élünk, a velünk szembeni, az egymás 
iránti és a keresztény világ iránti felelősségünket, akiknek 1957-ben az 
adventisták hazudtak. Sajnálom ezt kimondani, de ezt tették. 

Átéltem egy helyzetet, mikor egy volt baptista lelkész 
személyesen beszélt velem. Ez az ember felfedezte a szombatot, a 
tiszta táplálkozást, kirakták az egyházból az igazságért, amit kezdett 
megélni. Megkérdeztem, hogy nem kereste meg az adventista egy-
házat? Rám mosolygott, és azt mondta: „Paul, ti 1957-ben hazudtatok a 
saját egyháztagjaitoknak, és hazudtatok az evangelikál világnak.” El tudjátok 
képzelni, mennyire szégyelltem magam? Nem tudjátok elképzelni, viszont 
elmondtam a tapasztalatomat, hogy megértsétek, vannak emberek, akik 
gondolkodnak, és akik szeretnének együtt járni velünk, és meg is fogják 
tenni, amikor nálunk lesz az igazság. De másféleképpen, mint ahogy most 
van, mert Isten nekünk adta. Az adventista egyháznál van az igazság, de a 
por ellepte azt. 

Segítsen minket az Úr, hogy felfedezzük, és visszatérjünk a régi ad-
ventista utakra, és mindnyájan megtaláljuk a helyünket Isten munkájában! 
Ámen!



235

16. A bűn doktrínája

Azok számára, akik nem tudják, mi a doktrína szó: tanítást jelent. A 
cím tehát a bűnről szóló tanítás. Mint már említettem, egy olyan tanítással 
fogunk foglalkozni, amely benne van az „Adventus” főiskola tankönyvében. 
Szallós Farkas Zoltán a könyv szerzője, melynek címe: „Isten, a Szentírás 
és az Egyház. Krisztológia, teológia és spiritualitásról szóló tanulmány”. Ez a 
második kiadás. Az Adventus Egyetem kiadója 2019-ben adta ki. Néhány 
gondolatot fogunk meríteni ebből a könyvből, és a Biblia világosságában 
fogjuk megvizsgálni azt.

Már a kezdetén szeretném elmondani, hogy nem emberekről beszé-
lünk, hanem teológiáról, gondolatokról és koncepciókról. Maga a könyv 
szerzője beszél ebben a könyvben Dennis Priebe-ről és elmondja, hogy 
teológiája nem helyes, beszél Andreasenről, akin keresztül szerinte hamis 
tanítás került be az adventista egyházba, és Herbert Douglass-ról is ír. Ezt 
a szokást gyakorolják adventista, kiváltképpen az akadémikus körökben. 
Amikor valaki cikket akar írni a teológiáról, megnevez különböző szerző-
ket, és elmondja, hogy ők hogyan gondolkodnak, mi viszont a Bibliából 
másképp látjuk. Ne úgy tekintsétek, hogy nekünk valami gondunk van 
valamelyik professzorral vagy akár mindegyikkel. Gondolatokat, meglá-
tásokat elemzünk, tudni akarjuk, miről szólnak, hova vezetnek, és hogy 
adventistáknak szól vagy sem. 

Emlékeztetni szeretnélek benneteket, miért tanulmányozzuk ezt 
a témát. A „Világosság öröklése” 1. sorozatában volt egy előadás, melynek 
címe: „Két evangélium, egy konfliktus és egy egységes egyház”. Abban az előa-
dásban láttuk, hogy az adventista egyházban két evangéliumot hirdetnek, 
egy igazat és egy hamisat. Ezért a két különböző evangélium miatt létezik 
egy konfliktus, és emiatt nincs komoly egység, hanem csak egy manipulált 
egység. Ameddig van egy konfliktus, amelynek az alapja két különböző 
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evangélium, az egység nem igazi, azaz lélekben és igazságban, hanem eről-
tetett, mechanikus, emberek csinálta egység. Ez pedig nem egység.

Abban az előadásban ajánlottam egy megoldást arra, hogy az adventiz-
musban ne hirdessenek kétféle evangéliumot. Az általam javasolt megoldás 
a következő volt: Ha mi helyesen határoznánk meg a bűn természetét, 
azaz, ha biblikus tanítás létezne a bűnről, akkor automatikusan már nem 
létezhetne kétféle evangélium. Ha jól tanítjuk, mit jelent a bűn, az evangé-
lium lesz a megoldás a bűntől való megszabadulásból. Ha a bűnről szóló 
definíció hibás, akkor egy olyan evangéliumra van szükség, melyet 
módosítani kell a hibás definícióhoz. Akkor azt mondtam, hogy nagyon 
jól kell tudnunk, mi a bűn. Felidézem a két szöveget, amiket korábban 
idéztem, csak nem bizonyítottam az igazát a Bibliával. 

Olvassuk el, mit mondott Edward Heppenstall egyik cikkében, amit a 
Biblical Resource Institute publikált, azaz a Generál Konferencia egyik osz-
tálya. Amit találunk ebben a cikkben, az a Generál Konferencia álláspontja, 
mivelhogy ő adta ki, és azóta senki sem vonta vissza.

„A keresztény élet sikeres megélésének egyik akadálya az, hogy nem értjük, 
mit tanít a Biblia a bűn természetéről és a tökéletességről. - Teljesen egyetértek 
vele - [...] Annak, aki felületesen érti a bűn fogalmát, a bűn nélküli tökéle-
tesség nem lenne megvalósíthatatlan. A bűn fogalmának rossz értelmezése a 
tökéletesség téves megértéséhez vezet. Ha a bűn pusztán a szándékos cselekvést 
jelenti annak, amit gonosznak ismerünk, akkor egyetlen kereszténynek sem 
kellene elkövetnie azt a fajta bűnt. De, ha a bűn magába foglalja az ember 
elméjének és szívének állapotát, a bűnre való hajlamát és a bűnt, mint belső 
törekvést, akkor a tökéletesség teljesen más képet mutat. [...] A bűn nélküli 
tökéletesség igénye - bármikor ebben a földi életben - a lelki büszkeségünk és a 
saját igazságunk gyökere. [...] Csak a kegyelem általi üdvösség jelenti, hogy az 
abszolút tökéletességet és a bűntelenséget (angol: sinlessness) nem lehet elérni itt 
és most.” - mondja a Generál Konferencia Bibliakutató Intézete.  

Ebben az idézetben két bűnről szóló definíciót találunk. 1) „Annak, 
aki felületesen érti a bűn fogalmát, a bűn nélküli tökéletesség nem lenne meg-
valósíthatatlan. Ha a bűn pusztán a szándékos cselekvést jelenti, akkor senki 
sem vétkezne.” De az idézet szerint a bűn mást is jelent. 2) Jelenti az ember 
elméjének és szívének állapotát, a bűnre való hajlamát és a bűnt, mint belső 
törekvést, azaz a születésbeli állapotunkat. Van két definíciónk a bűnre. 1) 
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Saját cselekedetem, amely által megsértem a törvényt. 2) Állapot, amelyben 
születtem. Ebben a cikkben két bűndefiníciót írtak le. Ahhoz, hogy lássuk, 
nem csak Heppenstall vallja ezeket, olvasni fogunk George Knight-tól, egy 
híres adventista teológustól, aki több lelkipásztor-generációt formált itt 
Romániában is.

„A bűn természete: alapvető probléma. Amikor szóba kerül a bűn, van egy 
olyan pont, amivel a vitában résztvevő összes fél egyetért. Nevezetesen, hogy a 
bűn megértése meghatározza a megváltás megértését. «Fontos felismerni, - írtam 
1992-ben - hogy a bűn nem megfelelő tanítása szükségszerűen a megváltásról 
szóló rossz tanításhoz fog vezetni.» Ezen a ponton egyetértek az utolsógenerációs 
teológia támogatóival, mint Dennis Priebe-vel és a Standish fivérekkel [...]”

Más szavakkal, ő is egyetért Heppenstall-lal. George Knight azt 
mondta, ha jól definiálnánk a bűnt, akkor nem lenne problémánk. Később 
látni fogjuk, hogy George Knight is tanítja, hogy a bűn egy szándékos cse-
lekedet is és állapot is. Ki szeretném emelni, ő is egyetért azzal, hogy jól kell 
definiálnunk a bűnt ahhoz, hogy elkerüljük a problémákat. Korábban már 
idéztem Fernando Canale könyvéből, és ma is tőle fogok idézni. A könyv 
címe: „Szekuláris adventizmus? Az életstílus és az üdvösség közötti kapcsolat”.

„Körülbelül 30 évvel ezelőtt, Neal Wilson lelkipásztor, aki akkor a Ge-
nerál Konferencia elnöke volt, elismerte, hogy embereink közül nagyon sokan 
doktrinális analfabéták, és ennek eredményeként nincs egy szilárd meggyő-
ződésük, vagy odaadásuk a profetikus mozgalom iránt». Elég világos, hogy a 
kijelentés óta a doktrinális analfabetizmus egyre csak nőtt. [...] Tulajdonképpen 
sok pásztor, professzor és adminisztrátor doktrinális analfabéta, ezért az adven-
tista hitalapelvekkel ellentétes tanokat vallanak. [...] Neal Wilson lelkipásztor 
jól mondta, hogy a doktrinális analfabetizmus generálja a meggyőződés és a 
profetikus mozgalom iránti odaadás hiányát. Sajnos a doktrinális analfabetiz-
mus a széthúzásnak, a lemaradásnak és a szekularizációnak a magja. Mégis, 
minden évben nagy számban doktrinális analfabétákat keresztelünk meg az 
egyházban.”

A doktrinális analfabetizmus nem az intelligencia hiányát jelenti, vagy 
azt, hogy bizonyos dolgokat nem értünk meg. A doktrinális analfabetiz-
mus, amelyről beszél Fernando Canale professzor, a Hetednapi Adventista 
Egyház történelmi ismeretének és tanításainak hiánya, melyeket egykor 
kapott az egyház Istentől, valamint a ránk bízott misszió ismeretének 
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hiánya. Elveszítettük ezeket a dolgokat, ezért vagyunk doktrinális analfabé-
ták. A tagok, a pásztorok, az adminisztrátorok és a professzorok. Közülük 
néhányan nagyon intelligensek, nagy kapacitással és sok lelki ajándékkal 
bírnak, és ennek ellenére minden évben egyre veszítünk az adventizmusból, 
és doktrinális analfabétákká válunk. Így folytatódik az idézet:

„A doktrinális analfabetizmus a légüres tér, amelyet a szekularizáció töltött 
be. Ezek együtt haladnak. Ha nem tudod, hogy mit higgyél, akkor mások fogják 
megmondani, hogy mit higgyél. Így megtaláltuk az adventizmus szekularizá-
ciójának aktuális forrását a pásztori gyakorlatban. Ha a pásztorok és a vezetők 
egészséges bibliai tanítással tápláltak volna, a napjaink adventizmusában egy 
kisebb mértékű szisztematikus szekularizáció és teológiai széthúzás létezne. A 
XXI. század kezdetén az adventizmusban létező teológiai széthúzások nem a 
bibliai megértések kis eltéréseiről szólnak, hanem «hitünk oszlopairól».” 

Van egy nagy probléma. Egy gyermekkel, aki nem szereti az iskolát, 
nehezen tudod megszerettetni azt. Egy adventistának akár tag, akár lelkész 
vagy adminisztrátor, akinek nem tetszik az igazság, nehezen tudod meg-
szerettetni vele. Ha próbálod őt kihozni a doktrinális analfabetizmusból, 
a legnagyobb ellenséged lesz. Ennek ellenére meg kell próbálnunk, mert 
erkölcsi kötelességünk segíteni az embereknek megismerni az adventista hit 
ábécéjét. 

Miről tanultunk az elmúlt alkalommal? A menyegzőről, a szentélyről 
és az engesztelésről. Hitünk egyik oszlopa a szentély. A szentély tana szo-
rosan összetartozik a bűnnel. A szentélyben oldódik meg a bűn kérdése. A 
szentélyben bocsánatot nyersz vagy nem. Megigazulsz vagy elítélnek. Ezért 
egész életünknek a szentély aktivitására kell koncentrálnia. Ahhoz, hogy 
jól értsük, mit csinál Jézus a szentélyben, jól kell tudnunk, mi a bűn. Ezt 
fogjuk most vizsgálni.

A bűn szónak egyes és többes számú formái. Ha emlékeztek, már 
volt szó erről a „Világosság öröklése” 1.-ben, és most visszatérünk ehhez a 
témához. Szallós tankönyvéből fogok idézni, melynek címe: „Isten, a Biblia 
és az Egyház”. Kérem, maximummal figyeljetek, hogy megértsetek minden 
gondolatot!

„Pál apostol a Róm 1:18-ban annak a gondolatnak a teológiai érvelésébe 
kezd, hogy minden egyén létállapotát [...] meghatározza az emberi létnek az az 
implicit és elválaszthatatlan komponense, amit «bűnnek» nevezünk, «hamar-
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tia» egyes számban, görög főnevet használva [...]” 
Itt megállunk. A professzor elmondja, hogy Róm 1:18-ban Pál apostol 

belekezd egy teológiai érvelésbe, miszerint a bűn - egyes számban - megha-
tározza azt a létállapotot, amelyben mi mindnyájan megszületünk. Szerinte 
a bűn - egyes számban - az emberi létnek egy implicit és elválaszthatatlan 
állapota. Mit jelent implicit? Ami természetes módon tartozik valamihez. 
Más szavakkal, a bűn - egyes számban - elkerülhetetlenül össze van kötve 
az emberrel. Amikor az ember megszületik, már ott van a bűn is implicit és 
elválaszthatatlan módon. Nem lehet megszabadulni tőle, ott van.

„Pál érvelésének első meghatározó csúcspontját Róm 3:9-ben találjuk meg, 
amelyben kijelenti az emberi faj általános ontológiai állapotát. A társadalmi 
nyelvezet struktúráját használva Pál apostol leírja azt a gondolatot, hogy az 
emberben uralkodik egy hatalom, amely az emberi fajt egy általános egzisz-
tenciális rabszolgaságba taszítja. Ezt a hatalmat a 9. versben «bűnnek» nevezi 
- egyes számban. Emiatt az általános egzisztenciális rabszolgasági tényező miatt 
általánosan véve az emberek «vétkeznek», azaz bűnöket követnek el - többes 
számban. Az emberek genetikailag éppen ezt az emberi létállapotot öröklik, 
amelyet a bűn - egyes számban – belső létezése határoz meg. A bűnnek - egyes 
számban - mint erőnek vagy hajlamnak sok teológiai és bibliai szinonimája 
van, mint például «óember» [...] «földi természet».”

Szallós értelmezése szerint a bűnnek két definíciója van. Szerinte az 
adventistáknak a bűn két definíciójával kell dolgozniuk. A Rómabeliek 
levelében a bűn - egyes számban - határozza meg az állapotunkat, amelyben 
születünk. Ez az eredendő bűn, az óember, vagy földi természetünk, vagy 
hajlamunk stb. Pál apostol, amikor a bűnt többes számban használja, akkor 
ő a törvény megsértésének az eredményeiről beszél. Szerinte az eredendő 
bűn miatt, azaz a bűn egyes számban, mi megsértjük a törvényt, azaz bű-
nöket követünk el - többes számban. Meg kell értenünk egy fontos dolgot. 
A nagy küzdelem 569. oldalán Ellen White elmond egy nagyon fontos 
dolgot. Nézzük!

„Sátán állandó erőfeszítése arra irányul, hogy rosszul mutassa be 1.) Isten 
jellemét 2.) A bűn természetét 3.) A nagy küzdelem igazi tétjét.” Figyeljük meg, 
Ellen White szerint Sátán azt akarja, hogy rosszul értsük a bűn természetét! 

Miért? Mert akkor torzításainak két következménye van: 1. Gyen-
gíti az Isten törvénye megtartásának kötelező voltát. 2. Megengedi az 
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embereknek, hogy vétkezzenek. Más szavakkal, ha megváltoztatod a bűn 
definícióját, eredményeként gyengül Isten törvénye megtartásának köteles-
sége, és megengedi az embernek, hogy vétkezzen. Ha megváltoztatod Isten 
jellemét, ugyanoda kerülsz. Ha módosítod a nagy küzdelem témáját, az 
eredmény ugyanaz lesz. Látjátok, nekünk, adventistáknak mennyire fontos, 
hogy jól definiáljuk a bűnt? Ellen White világosan elmondta, ha módosít-
juk a bűn meghatározását, torzítva fogjuk látni a törvényt. Lássuk, hogy 
amit mondott Ellen White, tényleg igaz? Emlékeztek Szallós bűnről szóló 
definíciójára? Mit mondott Ellen White, mi történik, ha megváltoztatjuk a 
bűn definícióját? Vétkezhetünk.

„Ellen White meglátása szerint az erkölcsi-lelki tökéletesség nem a bűn 
teljes hiányát, hanem «a tökéletességre jutott szeretet»-et jelenti a Szentlélek 
jelenléte által az ember életében. Egy ilyen személy győzedelmes, mert nem tole-
rálja a bűn - egyes számban – fölényét, sem a bűn - többes számban - fölényét 
az életében.” 

Figyeljétek meg, mire tanítja a diákokat! Az ember, aki győzedelmes-
kedik a bűn felett, az az ember, aki nem tolerálja a bűnt az életében. Tehát 
nem tolerálja. Mit jelent nem tolerálni? Találkoztatok cigarettázó emberek-
kel, akik nem tolerálják, hogy cigarettáznak?  Mindamellett nem akarnak 
leszokni. Találkoztatok olyan emberekkel, akik a magaviseletükben nem to-
lerálnak valamit? Mindamellett nem szabadulnak meg tőle. Figyeljük meg, 
hogy szerinte nem tolerálni nem azt jelenti: megszabadulni a bűntől. Nem 
tolerálni csupán annyit jelent, hogy nem értesz egyet valamivel. Elutasítod, 
de nem szabadulsz meg tőle teljesen.

Szallós nem arra tanít, hogy meg kell szabaduljunk a bűntől, hanem 
csak ne toleráljuk. Nagy a különbség. Nem tolerálni azt jelenti: elmenni 
Krisztushoz bocsánatot kérni, majd néha-néha újra elkövetni, amikor a 
körülmények és a helyzetek arra vezetnek. Mivel nem tolerálom, újra el-
megyek Istenhez, bocsánatot kérek, de nem akarok teljesen megszabadulni 
a bűntől.

„Ellen White meglátása szerint az erkölcsi-lelki tökéletesség nem a bűn 
teljes hiányát jelenti [...]” Tehát, nem győzöl teljesen a bűn felett, de mégis 
győző vagy, mert nem tolerálod a bűnt. Miért? Ha a bűnnek két definíci-
ójával dolgozol, felületesen fogod kezelni a törvényt, és indirekt módon 
megengeded az embereknek, hogy vétkezzenek. Direktben nem mondod, 
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hogy így tegyenek, de az eredmény az lesz, amit olvastunk. Eddig felvázol-
tuk a problémát, most lássuk, milyen kérdésekre keresünk választ:

1.) Vannak más adventista teológusok, akik úgy gondolkodnak, mint 
Szallós?

2.) Ez adventista gondolkodás, vagy megtalálható más egyházakban 
is?

3.) A bűnnek „egyes számban” a Rómabeliekhez írt levélben és a Bibli-
ában máshol „többes számú” értelme is van? Mert a professzor azt mondta: 
amikor Pál apostol a Rómabeliekben a bűnről beszél, a születésbeli állapotra 
utal, és amikor bűnökről beszél, cselekedetekre utal, azaz a törvény megsér-
tésére. Látni akarom, hogy Pál apostol a Rómabeliekben cselekedeteket ír 
le, amikor használja a bűnt - egyes számban?

4.) Hogyan írja le Pál apostol az emberi faj állapotát, „egyes számú” 
vagy „többes számú” bűn kontextusában?

5.) Melyik bűn által jött be a halál a világba: „egyes számú” vagy 
„többes számú” bűn által?

6.) Jézus meg lett kísértve mindenben, mint mi?
Ezt a hat pontot fogjuk tanulmányozni mostantól kezdve. Tehát, első 

kérdés: Vannak más adventista teológusok, akik úgy gondolkodnak, mint 
Szallós professzor? George Knight könyvéből olvasok, melynek címe: „A 
farizeus kézikönyve a teljes szentséghez”.

„A bűnök a törvény megsértésének személyes cselekedetei. Ezen túlmenően 
ezek a bűn külső tünetei, a természet és a bűnös szív látható megnyilvánulása. 
Ez a bibliai gondolat grafikusan a következőképpen ábrázolható: A bűn a bű-
nökhöz vezet.” Látjátok, ugyanaz a gondolat. Azzal, hogy akaratomon kívül 
bűnösnek születek, vétkezni fogok. Következésképpen, szükségem van egy 
evangéliumra, amely kiment ebből az állapotból. Mit mond Martin Weber 
George Knight-ról?

„Dr. Knight lényeges különbséget lát a «bűn» és a «bűnök» között.» A 
bűn egy dolog, és a bűnök egy másik dolog. A bűn az az állapot, amelyben 
születek, és a bűnök a törvény megszegése. John Peckhamtól az Andrews 
Egyetem professzorától idézek:

„Ha a bűnre úgy tekintünk, mint csupán a szabadon választott cseleke-
detre, akkor az ember elérheti a bűntelenséget, csupán akaratának erőfeszítése 
által.” Nem tudom, honnan veszi, mert a Biblia és a prófétaság lelke kije-
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lenti, hogy saját erőfeszítéseink által nem győzhetjük le a bűnt.
„Másrészt, ha a bűn több, mint szabadon választott cselekedetek, ha 

ugyanakkor az emberi lét hajlama valami rosszra, önkéntelen tendenciákkal, 
akkor úgy tűnik, hogy az emberek sohasem győzik le teljesen a bűnt akaratuk 
erejéből, mert az emberi akarat szintén bűntől fertőzött.” Ugyanazt mondja. 
Az ember akarata, a teste, a természete fertőzve van a bűnnel születéstől 
fogva. Következésképpen vétkezünk. Eddig három adventista professzort 
mutattam, akik ezt tanítják. Tekintsünk ki egy kicsit a világba! Alister 
McGrath híres anglikán pap az evangelikál világban. Ágoston teológiájáról 
beszél, amelyben többé-kevésbé hisz.

„Ágoston szerint, Ádám bukása miatt a bűn kiterjed az egész emberi-
ségre [...] az emberiségnek nincs ellenőrzése bűnössége felett. Ez olyasmi, ami 
születéstől kezdve szennyezi az életet, és onnantól kezdve uralja azt. Ez egy 
olyan állapot, amely felett az embereknek nincs meghatározó ellenőrzésük. 
Ágoston megértette, hogy az ember veleszületett bűnre való hajlammal születik, 
egy tőle elválaszthatatlan bűn elkövetésének tendenciájával. A bűn (eredendő) 
ekképpen bűnöket szül: a veleszületett bűnösség állapota (az eredendő bűn) az 
egyéni bűnös cselekedetek okozója. Ágoston fejlesztette ezt a témát három fontos 
analógiájára hivatkozva: az eredendő bűn olyan, mint «betegség», «hatalom» 
vagy «hiba».”

Megtaláljuk ugyanezt a gondolkodást az anglikán egyházban? A bűn 
bűnökhöz vezet. A bűn megfertőz. Én bűnös vagyok, az akaratom is bűnös, 
nem tehetek semmit, következésképpen vétkezni fogok. Ha Ágostonról be-
szélünk, akkor a katolikus egyházról is beszélnünk kell, mert Ágoston volt 
az a teológus, aki megformálta a katolikus egyház doktrínáját. A lutheránus 
alapelvekből idézek.

„A bűnbeesés után az emberiség belemerült egy olyan állapotba, amely 
által bűnösök vagyunk fogamzásunk pillanatától.”

„Az eredendő bűn nem egy ténylegesen elkövetett bűn, amit megteszünk. A 
bűn elválaszthatatlanul hozzátartozik az emberiség természetéhez, lényegéhez 
és velejéhez.”  „Mint a gyökér, az eredendő bűntől indul ki minden más bűn. A 
bűnbeesés után nincs semmi különbség az emberiség természete és az eredendő 
bűn között, mert a természet megromlott a bűn által.”

Ugyanazok a gondolatok. Így gondolkodnak a lutheránusok. Emlé-
keztek Fernando Canale kijelentésére, melyről mondtam, hogy tartsátok 
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észben, mert találkozni fogunk vele? Ismét: „Ebben a fejezetben három utat 
fogok bemutatni, melyeken keresztül Luther gondolatai a megigazulás, mint 
megszentelődés, az adventista életstílus szekularizációjának fő okává válik.”

Tehát, Fernando professzor azt mondta: ebben a fejezetben mutatok 
három dolgot Luther teológiájából, amit, ha elfogadunk, szekularizálódni 
fogunk. Lássuk, mit mondott Luther!

„«Azért, ahogyan egy ember által jött be a bűn a világba, és a bűn által 
a halál, úgy a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenki vétkezett.» 
(Róm 5:12) Itt az apostol az eredendő bűnről beszél, és nem a bűnös cseleke-
detről. [...] Ő azt mondja «bűn» egyes számban, csak egy bűnről szól. Ha azt 
akarta volna, hogy értsék, hogy a bűnös cselekedetről beszél, a «bűn» szót többes 
számban használta volna, ahogy a továbbiakban is tette [...]” Mintha Szallós 
professzort hallanánk. Ugyanúgy beszél. Luther lutheránus volt, Szallós 
professzor pedig adventista. Nem állunk meg itt, Kálvinról is fogunk hal-
lani.

„Következésképpen az eredendő bűn a természetünk örökletes pusztulása 
és romlása, amely a lélek minden részében elterjedt, átengedve minket az isteni 
haragnak, és produkálja bennünk azokat a cselekedeteket, amelyeket a Szentí-
rás a «földi természet cselekedeteinek» nevez. Ez az, amit Pál apostol gyakran 
bűnnek hív.” A református egyházban ugyanezt a gondolatot találjuk. 
Bűnösnek születünk, a bűnnel - egyes számban - és ezért bűnöket követünk 
el - többes számban. Térjünk vissza Lutherhez! Miért? Mert megszülethet 
bennetek egy kérdés.

„Paul testvér, azt mondtad, hogy Fernando Canale professzor három 
utat mutat, melyeken keresztül Luther gondolatai a megigazulásról, mint meg-
szentelődés, szekularizálja az adventizmust, de nem mutattál idézetet Luther 
gondolataival a megigazulásról és a megszentelődésről, hanem arról, hogyan 
látja Luther a bűnt.”

Ez így van, viszont elég is. Mit tanultunk? Ahogy érti valaki a bűnt, 
úgy fogja látni a megigazulást, a megszentelődést és a bűn feletti győzelmet. 
Éppen ezért elégséges, mert ha így definiálod a bűnt, és a bűnről két defi-
nícióval dolgozol, mindenképpen szükséged lesz egy másik evangéliumra. 
Ha a Biblia egy definíciót használ a bűnre, azt jelenti, hogy egy evangélium 
létezik. Ha bevezetsz még egy definíciót a bűnről, szükséged lesz egy olyan 
evangéliumra, amit nem találsz meg a Bibliában. Mert annak a másik 
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evangéliumnak megértőnek kell lennie a bűnnel, melyet újra definiáltál. 
Látnom kell tehát, hogyan definiálja a Biblia a bűnt, hogy tudjam, melyik 
evangéliummal hozom helyre a bűn problémáját az életemben. Következ-
tetések:

„A «bűn» fogalmát - egyes számban -, amelyet eredendő bűnnel azonosí-
tottunk, és amely a «bűnök» - többes számban - elkövetéséhez vezet, megtaláljuk 
a korai kereszténységben és a reformációban, tehát eredete nem az adventista 
doktrína fejlődésében található. Ez egy olyan tanítás, amely a kereszténységhez 
tartozik és nem az adventizmushoz. Egy olyan tanítás, amelynek az alapja a 
patrisztikus gondolkodás (teológia + filozófia), nem pedig a szentély elvére, a 
nagy küzdelemre és a sola Scripturára épített gondolat.”

Ez más vallásoktól kölcsönzött tanítás, a folyamat pedig a szekula-
rizáció, mert ez a világból merített koncepció, azaz szekulátoroktól átvett 
tanítás. Talán keresztények, de ha patrisztikus gondolkodásra építenek, azaz 
görög filozófiára, akkor tanításuk szekuláris vagy részben szekuláris. Ha át-
veszed a tanításukat, akkor szekuláris lesz a gondolkodásod és a gyakorlatod. 

A harmadik pont: A bűnnek „egyes számban” a Rómabeliekhez írt 
levélben és a Bibliában máshol „többes számú” értelme is van? Az alább 
látható táblázatban az Újtestamentum minden olyan bibliaverse fel van 
tüntetve, ahol megjelenik a «bűn» egyes számban és a «bűnök» többes 
számban. Bal oldalon van az összes bibliavers, melyben megjelenik a 
«bűn» egyes számban. Jobb oldalon vannak azok a bibliaversek, amelyek-
ben megtaláljuk a «bűn» szót többes számban. A mostani alkalommal csak 
néhányat fogunk olvasni.

Újtestamentumi bibliaversek, ahol megjelenik bűn egyes számban,                 és 
többes számban.

              Bűn egyes számban                                                Bűn többes számban

Mt 12:31; Jn 1:29; 8:34 (kétszer),46, 9:41;               Mt 1:21; 3:6; 9:2, 5, 6; 26:28

15:22 (kétszer), 24; 16:8,9; 19:11                              Mk 1:4, 5; 2:5, 7, 9, 10

Apcsel 7:60                                                                 Lk1:77; 3:3; 5:20, 21, 23, 24; 7:47,

Róm 3:9, 20; 4:8; 5:12 (kétszer), 20, 21                    48, 49; 11:4; 24:27

6:1, 2, 6 (kétszer), 7, 10, 11, 12, 12, 14                      Jn 8:21, 24(kétszer); 9:34; 20:23
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16, 17, 18, 20, 22, 23, 7:7 (kétszer), 8 (kétszer),       Apcsel 2:38; 3:19; 5:31; 10:43; 13:38; 

9, 11, 13, (háromszor), 17, 17, 20, 23, 25;                 22:16; 26:18

1 Kor 15:56 (kétszer)                                                 Gal 1:4

2 Kor 5:21 (kétszer); 11:7                                          Ef 2:1

Gal 2:17; 3:22                                                            Kol 1:14

2 Thessz 3:3                                                               1 Thessz 2:16

Zsid 3:13; 4:15; 9:26, 28; 10:6, 8, 18, 11:25             Zsid 1:3; 2:17; 5:1, 3; 7:27, 8:12, 

Jak 1:15 (kétszer); 2:9; 4:17                                        Jak 5:15, 20

1 Pét 2:22; 4:1                                                            1 Pét 2:24 (kétszer); 3:18; 4:8

2 Pét 2:14                                                                   2 Pét 1:9

1 ján 1:7,8; 3:4 (kétszer), 5, 8, 9; 5:16                       1 Ján 1:9 (kétszer); 2:2, 12; 3:5, 4:10

Azt kell megvizsgálnunk, hogy Pál apostol a Rómabeliekhez írt levél-
ben használja-e a «bűnt» egyes számban nem az állapot, hanem a cseleke-
detek leírásához. Az adventista, katolikus, anglikán, lutheránus, kálvinista 
teológusok azt tanítják, hogy a Bibliában van bűn egyes számban, amely az 
állapotra utal, azaz az eredendő bűnre, és van bűn többes számban, amely a 
törvény megsértésének cselekedeteire utal. Olyan igehelyeket keresek, elő-
ször a Rómabeliekben, majd az egész Bibliában, ahol a bűn egyes számban a 
cselekedetre mutat és nem az állapotra. Mert ha találunk ilyet, a teológusok 
teológiai kócerája összedől. Nyissuk meg a Bibliát Róm 4. fejezeténél, 8. 
vers: „Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít.”

Mit nem tulajdonít az Úr? A földi természetet vagy a törvény meg-
sértésének cselekedeteit? Honnan vette Pál apostol ezt a gondolatot? Zsolt 
32:1,2. Pál apostol nem önmagától mondja ezt, hanem a zsoltárostól idéz, 
aki a cselekedetről beszél, nem pedig az állapotról. Értjük? Lapozzuk a 
Bibliát Róm 5:13! „Mert a törvényig vala bűn a világon; a bűn azonban nem 
számíttatik be, ha nincsen törvény.”

Melyik bűn áll kapcsolatban a törvénnyel, a bűn egyes számban 
vagy a bűn többes számban? Melyik bűn nem számíttatik be, ha nincsen 
törvény? Az egyes számú, vagy a többes számú bűn? A többes számú bűn, 
mert a törvény a cselekedetekről szól, nem pedig létállapotról. Ez a második 
bibliavers, ahol a bűn egyes számban cselekedetekről szól, nem pedig létál-
lapotról. Róm 5:20 verse:

„A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék; de ahol megnövekedik 
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a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik:”
Amikor a törvény bejött, hogy megnövekedjen a bűn, melyik bűnt 

növelte meg? A bűn cselekedeteit vagy a bűnös létállapotot? A cselekedetet! 
A harmadik bibliavers, ahol a bűn egyes számban a törvény megsértésének a 
cselekedeteire mutat. Lapozzuk a Bibliát Róm 6:1,2! „Mit mondjunk tehát? 
Megmaradjunk a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Semmikép-
pen! Mert akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még abban?”

Gondolkodjunk! Ha a bűn egyes számban - ahogyan itt is látjuk - egy 
veleszületett állapotról szólna, akkor Pál apostol ellentmond saját magának. 
Mert ő azt mondja: Mert akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk 
még benne? Ha a bűn az embertől elválaszthatatlan állapot, akkor nem 
lehet megszabadulni tőle. Pál apostol ellentmondana saját magának, ha úgy 
gondolkodna, mint az említett teológusok. Nem lenne értelme olvasni Pál 
apostol leveleit, ha ekkora hibát ejtett volna. Róm 6:10-12 versei:

„Mert, hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer s mindenkorra, hogy pe-
dig él, az Istennek él. Így tekintsétek ti is magatokat, hogy meghaltatok a 
bűnnek, de éltek Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ne uralkodjék 
tehát a bűn a ti halandó testetekben, ne engedjetek kívánságainak!” 

Nézzétek meg a 12. verset! A bűn egyes számban vagy többes számban 
van? Egyes számban. Tehát akkor a bűn egyes számban ne uralkodjon a ti 
halandó testetekben. Hogyan ne uralkodjon, ha elválaszthatatlanul hozzá-
tartozik az emberhez? Mert az adventista teológusok szerint így születtünk, 
és nem tudunk megszabadulni tőle. Értitek, milyen szituációba kerülünk, 
ha a bűnnek két definíciójával dolgozunk? Pál apostol a Rómabeliekben 
sokszor használja a bűnt egyes számban, hogy rámutasson a törvény csele-
kedeteire és nem a létállapotra. Róm 6:14 verse:

„Mert a bűn többé nem uralkodik rajtatok, mert nem a törvény alatt, 
hanem a kegyelem alatt vagytok.” 

Ki ne uralkodjon rajtunk? A bűn egyes számban. De azt mondják, 
hogy a bűn uralkodik rajtunk, mert romlott az elménk. Pál apostol viszont 
nem mond ellent saját magának, kijelenti, hogy a bűn nem uralkodik 
rajtunk, amíg a kegyelem alatt vagyunk. Olvassuk Róm 7:7 versét!

„Mit mondunk tehát? A törvény bűn? Semmiképpen! Hisz a bűnt is csak 
a törvény által ismertem meg, mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a 
törvény nem mondaná: Ne kívánd.”
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A bűnt csak a törvény által ismerhetem meg, mert a kívánságról sem 
tudtam volna, ha a törvény nem mondaná: ne kívánd. Más szavakkal, a kí-
vánság bűnnek van nevezve. A cselekedet bűnnek van nevezve, és a törvény 
elmondja, mi a bűn és mi nem az. Róm 7:8 verse:

„De a bűn, kihasználva az alkalmat, a parancsolat által mindenféle 
kívánságot ébresztett bennem. Mert törvény nélkül halott a bűn.”

Más szavakkal, ha itt azt érteném, hogy a bűn a földi természetem, 
akkor, ha nem lenne törvény, nem létezne földi természet sem. Ha Isten 
megszüntetné a törvényt, a földi természet eltűnne. Pál apostol azt mondja, 
hogy törvény nélkül a bűn halott. Ezek szerint, ha nincs törvény, a földi 
természet meghal.

Testvéreim, ez nonszensz! Tényleg igazat kell adni Neil Wilsonnak, 
hogy sok a doktrinális analfabéta. Annyira értelmetlen dolgok ezek, hogy 
nem is értem, hogyan tudták becsapni az adventistákat. Annyira becsap-
ták, hogy készek elhallgattatni bárkit, aki az igazságot akarja hirdetni. A 
Rómabeliekhez írt levél tele van olyan igékkel, hogy a bűn egyes számban a 
törvény megsértésének a cselekedete. Róm 7:9 versét olvassuk:

„Én egykor törvény nélkül éltem, a parancsolat megjelenésével 
azonban életre kelt bennem a bűn, én pedig meghaltam.” 

Melyik bűn kelt életre, amikor megjelent a parancsolat? A természe-
tem? Korábban halott volt Pál apostol életében vagy a Sínai-hegy előtt? 
Nem, ott volt, jelen volt. Amikor a törvény megjelent, a bűn megsoka-
sodott. Krisztus azt mondta: „Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, 
ne paráználkodjál. De én azt mondom, ha valaki asszonyra tekint kívánság 
okából, szívében már paráználkodott.” 

Mi történt? Férfiként szövetséget kötöttél, hogy nem paráználkodsz. 
Ha csak ennyit tettél, és nem munkálkodtál az elméddel, a szívedben, a 
szövetség semmit sem ér. Mondjuk, nem tudtad, hogy a törvény ezt kéri 
tőled. Amikor eljön Krisztus, és rámutat a törvény nagyságára és szépségére, 
hogy itt többről van szó, mint a cselekedet, hanem szó van a gondolatokról 
is, amelyek a szívből indulnak, akkor bűnössé válsz. Itt a bűn egyes számban 
van. Még egy bibliavers, ahol a bűn egyes számban a cselekedetre mutat, 
nem pedig az állapotra. Olvassuk el Róm 8:2-3 verseit. 

„Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított 
engem a bűn és a halál törvényétől. Mert ami a törvénynek lehetetlen vala, 
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mivelhogy erőtelen vala a test miatt, az Isten az ő Fiát elbocsátván bűn testének 
hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben.” 

Olvassuk el újra a 3. verset úgy, ahogy a teológusok tanítják: Mert 
ami a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erőtelen vala a test miatt, az 
Isten az ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, 
kárhoztatá a földi természetet a földi természetben. Van értelme? Nincs! De 
ha a bűnt cselekedetként értem, akkor van értelme. Mi az értelme?

„Mert ami a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erőtelen vala a test mi-
att [...],” itt álljunk meg, hogy megértsük. A törvény nem tud megtenni 
valamit a test és a földi természetünk miatt. „[...] Isten kárhoztatja a bűnt 
a földi természetben.” Hogyan kárhoztatja? Elveszi az ember bűnös termé-
szetét, és ezért az ember bűn nélkül tud élni. Így Krisztus kárhoztatja a bűn 
megsértését a bűnös természetben. Gondolkodjatok - azoknak mondom, 
akik nem hiszik, hogy Krisztus magára öltötte a természetünket úgy, ahogy 
nekünk is van. Ha a földi természet a probléma, amely miatt nem érhetjük 
el a tökéletességet, azaz a törvény képtelen betölteni szerepét bennünk a 
földi természetünk miatt, ahhoz, hogy ez mégis megtörténjen, Krisztusnak 
meg kellett oldania a problémát a földi természetben. Ha Jézus Krisztus 
más természetet vett volna fel, mint a miénk, akkor nem oldotta volna 
meg a bűn problémáját. Szükség volt, hogy felvegye a természetünket, hogy 
megoldja a bűn problémáját, más lehetőség nem volt. Róm 14:23 verse 
így szól:

„Aki pedig kételkedik, elítélte önmagát, mert nem hittel evett. Ami pedig 
nem hitből van, az bűn.”

Nézzétek meg ezt az igét! Egyes számban van vagy többes számban? Ez 
még egy bibliavers, amely világosan mutatja, hogy a bűn egyes számban a 
cselekedetről szól. Lapozzuk a Bibliát 1Kor 15:56 verséhez! Egyes számban 
vagy többes számban van a bűn? 

„A halál fullánkja pedig a bűn, a bűn ereje pedig a törvény.”
„aki bűnt nem cselekedett, sem álnokság nem hagyta el a száját.” (1Pét 

2:22)
Milyen bűnt nem követett el Krisztus? Nem követte el a földi termé-

szet bűnét? Nem cselekedett bűnöket. Olvassuk el 1Ján 3:8-9 verseit!
„aki a bűnt cselekszi, az ördögtől van, mert az ördög kezdettől fogva 

vétkezik. Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Senki 
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sem cselekszik bűnt, aki Istentől született, mert benne marad annak magva, és 
nem vétkezhet, mert Istentől született.”

Ugyanaz a gondolat. A bűn egyes számban a törvény megsértésének 
a cselekedetei. Láttuk, hogy a Bibliában a bűn egyes számban a törvény 
megsértésének a cselekedete. Szallós könyvében van egy dolog, amely 
ellentmond saját magának, és megrontja saját logikáját. Szallós azt mondja 
a bűn megfizetéséről:

„A teológiában az «eredendő bűn» név alatt ismert ádámi bűn nem 
jelenik meg a bibliai adatokban, mint egy etikai vagy erkölcsi bűnös 
tényező. Bár genetikailag örököljük, a bűn egyes számban nem teszi 
bűnössé az embert.” Értitek, mit mond a professzor? Tehát benned van 
az eredendő bűn, az ádámi bűn, de ezért Isten nem ítél meg, mert nem 
vagy hibás azért, amiért benned van. Figyeljük meg, itt a bűn egyes 
számban van! Olvassuk Róm 6:23 versét! 

„Mert a bűn - egyes számban - zsoldja halál.” Isten halálra ítél ártatlan 
embereket? Szallós könyvében olvastuk, hogy Isten nem ítéli meg a bűnt 
egyes számban, Pál apostol pedig Róm 6:23-ban azt mondja, ha benned 
van a bűn egyes számban, halálra vagy ítélve. Hol van a probléma, Pál 
apostolnál, vagy Szallós könyvében? Szallós könyvében nagyon komoly 
problémák vannak. Lássuk a bűn bibliai meghatározását, amelyről Ellen 
White azt mondja, hogy a bűn egyetlen definíciója: 1Ján 3:4 verse.

„Mindaz, aki bűnt követ el, a törvényt is megszegi, mert a bűn törvény-
szegés.”

Jak 1:15 verse: „Azután a kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn pedig 
teljességre jutva halált nemz.”

Nézzétek meg Jak 1:15-ben a bűn egyes számban vagy többes szám-
ban van? Mit eredményez a bűn egyes számban? Jakab nagyon pontos: 
„megcselekedett bűn” halált nemz. A bűn - egyes számban - megtétele után 
halált szül. A bűn egyes számban egy cselekedet, nem pedig egy születésbeli 
létállapot, amit nem választhatok. Erre tanít a Biblia. Lássuk, hova vezet 
Szallós filozófiája? Lapozzuk a Bibliát 2Kor 5:21 verséhez, és miután 
elolvastuk, össze fogjuk hasonlítani egy másik bibliaverssel.

„Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igaz-
sága legyünk ő benne.”

Nézzétek meg, hogy itt a bűn egyes számban vagy többes számban 
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jelenik meg, és hányszor? Kétszer jelenik meg a bűn szó, és kétszer van 
egyes számban. Olvassuk el ismét! 2Kor 5:21 „Mert azt, aki bűnt - egyes 
számban - nem ismert, bűnné - egyes számban - tette értünk, hogy mi Isten 
igazsága legyünk ő benne.” Mivé tette Isten Krisztust? Bűnné, egyes szám-
ban. A következő igében a bűn egyes számban vagy többes számban van? 
Zsid 4:15 verse:

„Mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlósága-
inkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a 
bűnt.” - egyes számban. Ha a Bibliában a bűn egyes számban azt a létálla-
potot jelenti, amiben születünk, akkor Zsid 4:15 ellentmond 2Kor 5:21-
nek. Mert 2Kor 5:21-ben olvastuk, hogy Krisztus bűnné tétetett - egyes 
számban -, és Zsid 4:15-ben azt olvastuk, hogy Krisztusban nem volt bűn 
egyes számban. 

Ennek csak akkor van értelme, ha a bűn egyes számban szó alatt a 
törvény megsértésének a cselekedetét értjük. Minden bűnünk Krisztusra 
került, és ezáltal Ő bűnné tétetett, de Neki nem volt bűne, mert soha nem 
sértette meg a törvényt. Testben született, felvette a bűnös természetünket, 
a mi bűneink rá lettek helyezve, más szavakkal Ő bűnné tétetett. Viszont 
Krisztus nem követett el bűnt. A Biblia erre tanít. Ha viszont Szallós taní-
tását fogadjuk el, amelyben a bűn a születésbeli létállapot, akkor 2Kor 5:21 
ellentmondana Zsid 4:15-nek. 

Következtetések: A Biblia nem tesz különbséget a bűn egyes száma 
és többes száma között. A bűn egyes számban a törvény megsértésének a 
cselekedete, és nem egy genetikailag örökölt állapot. Vannak bibliaversek, 
ahol nem világos, hogy cselekedet vagy állapot, de én nem találtam egyetlen 
bibliaverset sem, ahol a bűn egyes számban vagy bűn többes számban be-
szélne az emberi faj létállapotáról. Ha találtok egy világos kijelentést - nem 
átértelmezve -, amely a születésbeli létállapotról beszél, mutassátok meg 
nekem is! Nekem nem sikerült találnom a Bibliában olyan verset, ahol a 
bűn egyes számban vagy bűn többes számban beszélne a születésbeli létálla-
potról. Mindkettő a cselekedetekről szól.

Lássuk, Pál apostol hogyan írja le az emberi faj állapotát, mert Szallós 
professzor azt állítja, hogy Róm 1:18 és Róm 3:9 között Pál apostol az 
emberi faj létállapotáról beszél, azaz az eredendő bűnről, használva a bűnt 
egyes számban. Más szavakkal, olvasva Szallós könyvét, amikor kinyitom 
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a Bibliát, látnom kell, hogy Pál apostol Róm 1:18-tól egészen Róm 3:9-
ig a születésbeli állapotomról beszél, arról, hogy a bűn elválaszthatatlanul 
hozzám tartozik stb. Lapozzuk a Bibliát Róm első fejezetéhez! Kérem, ol-
vassatok el minden verset Róm 1:18 és Róm 3:9 között, most csak röviden 
tesszük meg, hogy lássuk, Pál apostol létállapotról beszél, vagy az emberiség 
cselekedeteiről! Róm 1:18-tól Róm 2:3-ig olvassuk.

„Mert nyilván van az Istennek haragja mennyből, az embereknek minden 
hitetlensége és hamissága ellen, kik az igazságot hamissággal feltartóztatják. - 
Miről beszél itt? Létállapotról vagy cselekedetekről? Cselekedetekről. - Mert 
bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették őt, sem 
neki hálákat nem adtak; hanem az ő okoskodásaikban hiábavalókká lettek, és 
az ő balgatag szívük megsötétedett. Magokat bölcseknek vallván, balgatagokká 
lettek; És az örökkévaló Istennek dicsőségét felcserélték a mulandó 
embereknek és madaraknak és négylábú állatoknak és csúszó-mászó 
állatoknak képmásával. - Létállapot vagy cselekedetek? - Annak okáért 
adta is őket az Isten szívük kívánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét 
megszeplősítsék; Mint akik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a 
teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, aki mind örökké 
áldott. Ámen. Annak okáért adta őket az Isten tisztátalan indulatokra; mert az 
ő asszonynépeik is elváltoztatták a természet folyását természetellenesre: Hason-
lóképpen a férfiak [...] - Létállapot vagy cselekedetek? - És amiképpen nem 
méltatták az Istent arra, hogy ismeretükben megtartsák, azonképpen 
oda adta őket az Isten méltatlan gondolkozásra, hogy illetlen dolgokat 
cselekedjenek; - Létállapot vagy cselekedetek? - Akik teljesek minden ha-
missággal, paráznasággal, gonoszsággal, kapzsisággal, rosszasággal; - Létállapot 
vagy cselekedetek? - Annak okáért menthetetlen vagy óh ember, bárki légy, 
aki ítélsz: mert amiben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod; mivel ugyan-
azokat műveled te, aki ítélsz. Tudjuk pedig, hogy az Istennek ítélete igazság 
szerint van azokon, akik ilyeneket cselekesznek. Vagy azt gondolod, óh ember, 
aki megítéled azokat, akik ilyeneket cselekesznek, és te is azokat cselekszed, hogy 
te elkerülöd az Istennek ítéletét?”

Pál apostol itt is a cselekedetekről beszél a zsidóknak? Cselekedetekről. 
A pogányoknak szintén a cselekedetekről beszélt. Olvassátok tovább, és 
nem fogtok találni Róm 1:18 és Róm 3:9 között semmit, hogy a bűn egyes 
számban egy létállapot, vagy eredendő bűn, amit öröklünk, és megrontja 
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az akaratunkat. Minden a szándékos cselekedeteinkről szól, amikor meg-
sértjük Isten törvényét. Most gondolkodjunk tovább! Olvassunk Szallós 
könyvéből!

„Az emberek genetikailag éppen ezt az emberi létállapotot öröklik, melyet 
a bűnnek - egyes számban - a belső létezése határoz meg. Pál apostol kifejezi ezt 
az állapotot, kijelentve, hogy «miképpen egy ember által jött be a világra a bűn 
- egyes számban -, és a bűn - egyes számban - által a halál».  A bűnnek - egyes 
számban - mint erőnek vagy hajlamnak sok teológiai és bibliai szinonimája 
van, mint például «óember» [...] «földi természet».”  

Itt megállunk. A bűnt egyes számban óembernek, földi természet-
nek, Down szindrómának nevezik stb. Ádámnak és Évának miért kellett 
meghalni? Mert ettek a tiltott fáról, és ezáltal megsértették Isten törvényét, 
vagy azért, mert megváltozott a természetük? Nézzétek az idézetet, és gon-
dolkodjatok! Ádámnak és Évának miért kellett meghalniuk? Azért, mert 
ettek a tiltott fáról, és ezáltal megsértették Isten törvényét, vagy azért, mert 
természetük megváltozott, és bűnösök lettek? 

Azért, mert megsértették Isten törvényét. Ha esznek a tiltott fáról, 
de nem változott volna a természetük, meghaltak volna vagy nem? Vilá-
gos, hogy az ember a törvény megsértéséért hal meg, és nem azért, mert 
bűnös természete van. Ez kálvinizmus. Ha azt gondoljuk, hogy a bűnös 
természetünk miatt halunk meg, kálvinista módra gondolkodunk. Ádám 
megsértette Isten törvényét, mielőtt megváltozott volna a természete. A 
törvény megsértése miatt Ádám ítéletet kapott, mivel vétkes volt. Tehát, a 
bűn a törvény megsértése által jött be a világba, és a halál nem a létállapot 
miatt jött be a világba, hanem a törvény megsértése miatt.

Kedves testvérek, óriási különbség van az adventista teológia, amely 
a szentélyre épít, és az összes többi keresztény vallás között. Sajnos az 
evangelikál teológia repedezett kútjaiból kezdtünk inni, és lassan-lassan 
szekularizálódtunk. Sajnos napjainkban is arra haladunk anélkül, hogy 
valaki protestálna. Úgy tűnik, mintha minden rendben volna Sionban, 
viszont Sionban semmi sincs jól. A mi feladatunk, hogy jelen legyünk a 
gyülekezetünkben, és olyan emberek legyünk, akik az igazság mellett állnak. 
A következő kérdés: Jézus mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan? 
Gondolkodjunk! A leendő lelkipásztorokat így tanítják:

„Nyilvánvalóan józanul el kell ismernünk, hogy Jézus nem lett megkí-
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sértve mindenben hozzánk hasonlóan, mert a korszakunk első századában az 
emberek nem küzdöttek a kísértések ilyen nagy skálájával, mint amivel mi 
küzdünk a 21. században. Abban a korban nem léteztek internetes kísértések, 
elektronikus játékok vagy a virtuális tér által kínált érzéki örömök.” Jézus 
Krisztus nem lett megkísértve mindenben hozzánk hasonlóan. Pál apostol 
kijelentése csak egy mese, vagy nekünk másképpen kell értenünk, nem úgy, 
ahogyan leírta.

„A «kata panta» görög kifejezés helyes fordítása: «minden módon» 
vagy «teljesen».”

Talán Szallós a görög nyelv specialistája. Akkor cseréljük ki a biblia-
versben ezt a két szót, ahogy Szallós mondja. Lássuk, mi lesz belőle! Zsid 
4:15 verse:

 „[...] aki megkísértetett «minden módon», «teljesen» hozzánk hasonlóan, 
kivéve a bűnt.” 

Nem változtatja meg az értelmét, hanem megerősíti. Ő «teljesen» 
megkísértetett. Úgy látszik, Szallósnak a „teljesen” szó félig - meddiget 
jelent. A „minden módon” már nem jelent „minden módon”-t. Így ját-
szik az ördög az elménkkel az Édenkert óta, amikor azt mondta Évának, 
hogy Isten nem azt akarja tenni, amit mondott, hanem beszédében rejtett 
szavak vannak, Ő mást értett, nem ezt akarja. Évát elcsábította, és mi Éva 
gyermekei vagyunk, kitől örököltük a természetet és a gondolkodását. Kö-
vetkezésképpen napjainkban is úgy gondolkodunk, hogy Isten szavát nem 
úgy kell érteni, ahogy Ő mondja, hanem másképpen.

Amikor a Bibliában olvassuk, hogy Krisztus megkísértetett minden-
ben, mint mi, nekünk azt kell értenünk, hogy nem így volt. Az „Adventus” 
főiskolán ezt tanítják. Mi nem ítélünk, hanem csak gondolkodunk, és 
az Istenre bízzuk az ítélkezést, mert Ő igazságos lesz. Mi talán nem jól 
ítélnénk. Túl kényelmesek lennénk, vagy túl kemények, viszont Isten 
igazságos, és meg fogja ítélni. Ne ítéljetek, hanem gondolkodjatok! 
„A lelkészi szolgálat és az adminisztráció fontos szerepet játszik az adventista 
életstílus szekularizációjában.”

„Az Úr azt kívánja, hogy minden lélek, aki állítja, hogy hiszi az igazsá-
got, ismerje is meg, hogy mi az igazság. Hamis próféták támadnak, és sokakat 
elhitetnek. Ami megrostálható, meg lesz rostálva. Következésképpen nem illene, 
hogy mindenki értse hitünk bizonyítékait? A sok prédikáció helyett inkább 
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kutatni kellene Isten Igéjét, megmagyarázva az írásokat szövegről szövegre. 
Kutassuk azokat az erős bizonyítékokat, amelyek az alaptanításunk tartópillé-
rei, amelyek az örök igazság talapzatára helyeznek bennünket. Lelkem nagyon 
szomorú, amikor látom, milyen gyorsan fogadják Sátán csalásait, és milyen 
gyorsan el lesznek varázsolva a hamis szentségtől egyesek, azok közülünk, akik 
világosságban és igazságban részesültek. Amikor eltávolítják az Úr által lefek-
tetett határköveket, amelyek mutatják a pozíciónkat a próféciában, az emberek 
nem fogják tudni, merre haladnak.”

Maradjatok a határköveknél! Közülük az egyik a szentély. A szentélyre 
épült a bűn megértése, a bűn feletti győzelem, és a hit általi megigazulás. Az 
utolsó idézet következik.

„Körülöttünk mindenütt bőségesen találhatók hamis tanítások, látszatke-
gyesség, hamis hit, közülük sok helyesnek látszik. Tanítók lépnek fel világosság 
angyalának ruhájában, és ha lehetséges, megtévesztik még a választottakat is. 
Szükséges, hogy az ifjúság mindent, amit csak elsajátíthat, megtanuljon az 
igazságból, hogy Sátán meg ne csalhassa őket kitalált hazugságokkal. Élniük 
kell Krisztus igazságának világosságában. Szükséges, hogy meggyökerezzenek 
és megalapozódjanak az igazságban, hogy másokkal is megoszthassák a kapott 
világosságot.” 

Kiválasztottam ezt az idézetet, nem mintha az idősebbeknek nem ezt 
kellene tenniük, hanem az a vágyam, hogy a fiatalok megértsék a felada-
tukat és a felelősségüket. Az eddig szerzett tapasztalatok szerint egy fiatal 
hamarabb egyenesíti útjait, mint egy idős. Egy idősebb testvér nehezen 
fogadja el, hogy hibázott, miközben presbiter volt negyven éven keresztül. 
„Húszéves korom óta presbiter vagyok, immár harminc éve, te most jössz, és ezt 
mondod? Ez lehetetlen!”  De egy fiatal, aki talán nem fertőződött meg a ha-
mis teológiától, hanem inkább a világtól, talán akkor, amikor találkozik az 
igazsággal és elfogadja, könnyebb lesz számára. Ezért gondolkodjatok ezen 
a figyelmeztetésen fiatalok és kevésbé fiatalok, és segítsen az Úr világosságot 
találni az Ő szavában.

Kedves testvérek, zavaros idők jönnek. Napjainkban még nem annyira 
zavarosak az idők. Napjainkban nincsen küzdelmünk a hitért. Napjainkban 
senkit sem üldöznek a hitéért. Legalábbis Romániában nem. De eljön az 
idő, amikor üldözni fognak hitünkért. Ha nem készülünk fel ezekre az 
időkre, nehéz lesz. Talán mondjátok, hogyne lenne üldözés, amikor egy-
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házunkban ilyen dolgok történnek. Nem! Ez egy szimuláció, amelyben az 
Úr felkészít arra az időre, amely előttünk áll, hogy lássa, bízhat-e bennünk 
a jövőre nézve. Ha most nem tudsz viselkedni azokkal, akik megaláznak, 
hazudnak és csúnyán beszélnek rólad, tudsz majd viselkedni krízisidőszak-
ban? Nem! Isten most készít fel egy szimulátorban, apró dolgokkal, hogy 
akkor, amikor eljön az igazi krízis, ki tudjam bírni, és meg tudjak állni. Ne 
panaszkodjatok, amikor valaki valami rosszat mond rólatok. Ez egy iskola, 
mely felkészít arra, ami jönni fog. Isten felkészít, és örömmel kell ebbe 
az iskolába járnunk, és örömmel kell tanulnunk ebben az iskolában. Isten 
segítsen bennünket, hogy megtegyük ezt a dolgot. Ámen!

Szeretnék bemutatni néhány könyvet, amik kapcsolatban vannak a 
mostani témával, a bűn doktrínájával, és azzal, hogy miért vannak problé-
mák az egyházunkban. Két könyvet ajánlok, melyeket Dennis Priebe lel-
kipásztor és professzor írt. Ő tanár volt a Pacific Union College-ben, pont 
abban az időben, amikor Desmond Ford ott tanított. Az első könyv címe: 
„Szemtől szemben az igazi evangéliummal”. Azoknak, akik nem szeretnek 
olvasni, elmondom, hogy egy vékony könyv, érdemes kiolvasni. Azoknak, 
akik szeretnek olvasni, ajánlom az „Elfelejtett igazságok” című könyvet. Ez 
egy prédikációgyűjtemény, amiket Dennis Priebe tartott. 

Ha szeretnétek megtudni, mi történt Desmond Ford-dal, ajánlok egy 
kétrészes videót, melynek címe: „Dennis Priebe visszatekint a múltba”. A Je-
lenvaló Igazság youtube-csatornán megtekinthetők ezek a videók, amelyek-
ben Dennis Priebe elmeséli a tapasztalatát, amikor a PUC-nál dolgozott.

M.L. Andreasen a „Szentélyszolgálat” című könyvében leírta, 
mi történik a szentélyben, bemutatta a bűn útját, hogyan nyerünk 
megbocsátást, szólt az utolsó generációról, mit vár el tőlünk az Úr. 
Egy nagyon jó könyv! Herbert Douglass „Útelágazás” című könyvében 
leírja, mi történt 1957-ben az adventista egyházban, amikor az adven-
tisták tárgyaltak a kálvinistákkal 1955-1956-ban, melynek gyümölcseként 
kiadták a „Questions on Doctrine” című könyvet. Ralph Larson „A szó 
testté lett” című könyvében bebizonyítja, hogy 1852 és 1952 között a 
Hetednapi Adventista Egyház egyféleképpen beszélt Krisztus emberi 
természetéről. Elég terjedelmes, hogy világosan lássuk a témát.

1957-tel kapcsolatban ajánlom a „Levelek a gyülekezeteknek” című 
könyvet. Hat levelet tartalmaz, ezeket M.L. Andreasen írta az egyháznak, 
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melyben leírja a Generál Konferenciával folytatott küzdelmét, rámutatva 
arra, hogy ami 1957-ben történt, nem helyes a doktrína szempontjából, 
és rombolja az adventizmust. Érdemes elolvasni. Akik szeretnének minden 
idézetet a „Világosság öröklése” 1-ből, megtalálják ebben a könyvben. Isten 
segítsen meg benneteket. Ámen!
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A sorozat 7. része következik. A „törvény alatt” kifejezést többször 
megtaláljuk a Bibliában, és most röviden fogunk beszélni róla. Azok, 
akik mélyebben akarják kutatni ezt a témát, és többet akarnak tudni róla, 
ajánlom a „Törvény alatt” című könyvet, amely egy több cikkből álló 
összeállítást tartalmaz a „törvény alatt” kifejezésről és Krisztusról, a törvény 
bevégzőjéről. A könyvet E.J. Waggoner írta, és több cikket tartalmaz, amit 
1884 és 1896 között publikált. 

Egy másik tanulmány O.R.L Crosier „Mózes törvénye”, amely PDF 
formátumban megtalálható a honlapomon. Ebből a könyvből idéztem 
ebben a sorozatban és a múlt sorozatban is. Érdemes tanulmányozni. 
Olvasni fogtok a szentélyről, az engesztelésről és sok szép dologról. Lehet, 
néhányatokban megszületett a kérdés: Miért tanulmányozzuk azt, amit ta-
nulmányozunk? Tudjátok, miért? Azért, hogy jól megtanuljuk az igazságot, 
és már messziről észrevegyük az eretnekséget.

Ez alkalommal két dolgot fogunk tanulmányozni. Beszéltünk eddig, 
mit tanítanak az „Adventus” főiskolán, Szallós könyvén keresztül. Most 
beszélni fogunk két ismert adventistáról itt, Romániában. Gheorghita 
Carstea és Dorin Lataeanu lelkipásztorokról. Nagyon fontos, hogy 
meglássuk Szallós, Carstea és Dorin tanításai közötti hasonlóságot.

Hangsúlyozni szeretném, nem emberekről beszélek, hanem koncepci-
ókról, gondolatokról, és arról, hogy milyen mértékben segít vagy árt, amit 
mondanak. Azért kell beszélnünk erről, mert tanításuk akár árthat is. Ha 
hasznos lenne, mindenki boldog lenne, és senki sem haragudna, hogy be-
szélünk róluk. Ha viszont árt, sokan - akik nem veszik észre, hogy árt -, nem 
fogják megérteni, miért beszélünk ezekről az emberekről. Nagyon egyszerű, 
mert egy tanítás mögött van egy név, és azonosítanunk kell a tanítást a 
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névvel. Nekünk nem a névvel van dolgunk, hanem a tanítással, amelyik 
árthat vagy használhat.

Három dolgot fogunk megvizsgálni, éspedig, hogyan tanítanak az 
„Adventus” főiskolán, és hogyan tanít Carstea és Dorin. Az első téma a bűn 
természete, a második Krisztus emberi természete és a harmadik a bűn 
feletti győzelem. A menyegzőt is érintjük.

Szallós professzor a következőket tanítja a bűn természetéről: Bű-
nösnek születünk. A bűn az emberiség létállapota. Az eredendő bűnnel 
születünk, azaz ádámi bűnnel. Testiek vagyunk, óemberek. Szallós számára 
ez a bűn egyes számban. Szerinte a bűn - egyes számban - miatt követjük el 
a bűnöket - többes számban. Más szavakkal, Szallós professzor úgy tekint 
a bűnös természetre, mint amelynek két része van: 1) Bűnös természet, 
amely egy születésbeli létállapot. 2) A születésbeli létállapot miatt bűnöket 
követünk el. Amiért bűnösnek születünk, ádámi bűnnel, ezért Jézus elke-
rülhetetlenül más természettel született, mint mi. Ha Jézus bűnös emberi 
természetben született volna, akkor Ő is bűnös lett volna, azaz neki is lett 
volna bűne - egyes számban. Következésképpen, ha azt mondjuk, hogy a 
bűn egy születésbeli létállapot, akkor ki kell vonni Krisztust az emberek 
közül, és azt állítani, hogy Rá nem hatott az öröklés nagy törvénye. Krisztus 
nem örökölte ugyanazt a természetet, mint mi, hanem Ő teljesen más volt, 
Ő felmentést kapott. 

Szallós professzor tankönyvében azt tanítja, hogy Jézus hasonló volt 
hozzánk, ami az éhséget, a fájdalmat és a szenvedést illeti. Mégis egy másik 
természettel rendelkezett, ami a szenvedélyeket és bűnös hajlamokat illeti. 
Ő nem szenvedélyekkel és bűnös hajlamokkal született, következésképpen 
nem kísértetett meg belülről, mint mi, ezért nem lett mindenben megkí-
sértve, mint mi. Mivel kétféleképpen definiálja a bűnt, és Jézus különbözött 
tőlünk, az következik, hogy a bűnt csak Krisztus második eljövetelekor lehet 
legyőzni, amikor megszabadulva a bűntől - egyes számban - azaz a bűnös 
természettől és az óembertől, attól a pillanattól fogva hirtelen soha többé 
nem fogunk vétkezni. Erre tanítják a fiatalokat, akik elmennek lelkipásztori 
képzésre, és ők majd ezt fogják tovább tanítani a szószékről az adventista 
gyülekezetekben.

Gili Carstea és Dorin Lataeanu a következőket tanítja a bűn ter-
mészetéről: bűnösnek születünk, mert születéskor hiányzik belőlünk az 
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isteni természet. A bűn jelenléte az életünkben nem más, mint az emberi 
természet elválasztása az isteni természettől, amelyikkel az ember rendelke-
zett teremtéskor. Más szavakkal, minden ember bűnösnek születik ezen a 
földön, mivel Istentől elválasztva nélkülözi az isteni természetet. 

Ami Jézus Krisztus emberi természetét illeti, Gili Carstea és Dorin 
Lataeanu azt tanítják, hogy Jézus olyan volt, mint mi, ami a testet és a 
hajlamokat illeti. Erre az emberek azt mondják: „Ámen, ez az igazság!” Ez 
igaz, de ehhez a tanításhoz hozzáadnak még valamit. Azt tanítják: Isten Fia, 
aki teremtette a világot és az univerzumot, meghalt a világ megalapítása 
előtt bűnért való áldozatként, és már nem létezik. A földön Jézus Krisztus 
nem az örökkévaló Fiú volt, a testet öltött Ige, hanem egy egyszerű ember, 
aki elsőként részesült az isteni természetben. Következésképpen a Golgotán 
nem Isten Fia áldozta fel magát, mert Ő meghalt a világ megalapítása előtt, 
és már nem létezik. A Golgotán egy gyilkosság történt, ahol egy ember, aki 
először részesült az isteni természetben, azaz a menyegzőben - mert ők így 
értelmezik a Bárány menyegzőjét: az emberi és az isteni természet egyesülése 
-, tehát Krisztus volt az első, akiben megvalósult a menyegző. Az következik, 
hogy valamikor a jövőben ez a menyegző bennünk is megvalósul, amikor 
hirtelen mindenki, aki hisz ebben a svindlisségben, bűn nélkülivé fog válni.

Mit gondoltok, Gili Carstea és Dorin Lataeanu duó kereszténységet 
tanítanak? Ők azt tanítják, hogy a Szó nem öltött testet Jézus Krisztusban. 
Szallós teóriája egyáltalán nem adventizmus, de ez legalább még keresztény-
ség sem. Mindezek által sok intelligens ember fogadja el. Figyeljük meg, 
Szallós a könyvében megváltoztatta a bűn természetét. Ugyanezt tette Gili 
Carstea és Dorin Lataeanu. Szallós a könyvében módosította Jézus Krisztus 
természetét, Gili Carstea duónál ugyanezt találjuk. Ők tanítják, hogy Jézus 
emberi testet öltött, de az isteni természetét teljesen tagadják, mert állítják, 
hogy Ő nem volt Isten Fia, mert Ő meghalt a világ megalapítása előtt. Ná-
luk a bűn feletti győzelem a jövőben történik, de napjainkban ez lehetetlen. 

Szallós számára a bűn feletti győzelem hirtelen történik, amikor jön 
Jézus, és megváltoztatja a bűnös természetünket. Gili Carstea és Dorin 
Lataeanu számára a bűnt csak a menyegzőn lehet teljesen legyőzni, amikor 
bennünk megtörténik az emberi és az isteni egyesülése, és már nem rendel-
kezünk ezzel a bűnös természettel. Addig pedig öröm van. Ha módosítod 
a bűn természetét, automatikusan megváltozik Krisztus természete is, és 
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mindenképpen probléma adódik a bűn feletti győzelemmel. Ha módo-
sítod a bűn természetét és Krisztus természetét, ki kell találni egy másik 
evangéliumot. Szallós tanítása kálvinista, vagy kálvinista-adventista, a Gili 
duó pedig egy olyan evangéliumot mutat be, amelynek semmi köze sincs a 
kereszténységhez. 

Mindkét teóriát több ezer ember fogadja el. Azt kérdezed: Miért? Egy-
szerű: a vallási analfabetizmus miatt. Mert nem tanulmányozzuk a Bibliát 
szisztematikusan, ezen kívül lehet még a büszkeség, a rosszakarat és sok más 
dolog, ezért mindannyiunknak önvizsgálatot kell tartanunk.

Lássuk a Biblia igazi tanítását a bűn természetéről! Akkor vétkezünk, 
amikor megsértjük Isten törvényét. Addig annak ellenére, hogy bűnre 
hajló természetünk van, nem vagyunk bűnösök. Isten Fia, az Ige, olyan 
természetet öltött magára, mint mi, és bebizonyította, hogy hamis Sátán 
vádja, miszerint a törvényt nem lehet megtartani. Elítélte a bűnt a testben, 
ott, ahol a bűn lakott. Ami a bűn feletti győzelmet illeti, a kiváltságunk 
az, hogy hit által legyőzhetünk minden bűnt most, a jelenben, és amikor 
Jézus magához veszi a menyasszonyát, az Új Jeruzsálemet, akkor győztesek 
leszünk, Jeruzsálem ékessége. Ézsaiás kijelentette: „megékesítelek, mint egy 
menyasszonyt”.

Láthatjuk, hogy Ellen White-nak igaza volt, amikor azt mondta, ha 
megváltoztatod a bűn természetét, problémád lesz a törvénnyel és a bűn 
feletti győzelemmel. Ne felejtsünk el egy dolgot: ezek a módosítások meg-
változtatják az Isten jellemét is. Gili duó szerint Isten nem büntet, Szallós 
szerint büntet, de nagyon-nagyon kegyelmesen. 

Ezek a koncepciók megváltoztatják Isten szavának a megértését is. 
Gondolkodjatok! Vannak emberek, akik mindkét tanítást hallgatják. A 
múlt héten egy levelet kaptam, amelyben azt kérdezték: „Paul testvér, mi a 
különbség Gili és az ön tanítása között?” Azt mondtam, hogy nincs semmi 
hasonlóság. Mindenben különbözik. Különböző evangélium, különböző 
koncepciók és különböző üzenetek. Amit Gili és Dorin tanít, semmiféle-
képpen nem adventizmus, de még legalább nem is kereszténység. Amit én 
teszek, ítéljétek meg ti, és Isten. Ezért tanulmányozom ezeket a dolgokat, 
mert nagyon-nagyon fontos, hogy megértsétek. 

Válaszoljunk a nép kérdésére: „Napjainkban le lehet győzni a bűnt? 
Hallottunk olyat, hogy a jövőben, a menyegzőnél le lehet győzni, de most nem.” 



261

17. Törvény alatt

Lássuk, hogy napjainkban le lehet-e győzni a bűnt? Nyissuk a Szentírást 
Róm 6:14 versénél! Értsük meg, mit olvasunk!

„Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, 
hanem kegyelem alatt.”

Más szavakkal, mindenki, aki a törvény alatt van, azon a bűn uralko-
dik. Igaz? Mi történik azokkal, akik a kegyelem alatt vannak? A bűn nem 
uralkodik rajtuk. Más szavakkal, meg kell vizsgálnunk azt, hogy napjaink-
ban törvény alatt vagyunk vagy kegyelem alatt. Tartsátok észben ezt az igét! 
Lapozzuk a Bibliát 1János 3:4 verséhez!

„A bűn a törvénytelenség.” 
Mi a bűn? A törvénytelenség. Ha a bűn a törvénytelenség, akkor 

Róm 6:14-ben helyettesíthetjük a „bűn” szót a „törvénytelenség” szóval? 
Igen! Akkor Róm 6:14 a következőképpen szól: „Mert a törvénytelenség nem 
uralkodik ti rajtatok; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.”

Más szavakkal, amikor a törvény alatt vagy, megsérted a törvényt, és 
amikor a kegyelem alatt vagy, akkor megtartod a törvényt. Fel kell tennünk 
a kérdést: Mikor vagyunk kegyelem alatt? Ma a menyegzőnél vagy amikor 
Jézus eljön? Mikor vagyunk kegyelem alatt? Most! Más szavakkal, ha most 
vagyunk kegyelem alatt, azt jelenti, hogy a törvénytelenség a jelenben nem 
uralkodik rajtunk. Tudjuk, hogy a jelenben megtarthatjuk a törvényt. 
Miért? Mivel a kegyelem alatt vagyunk, a törvénytelenség nem uralkodik 
rajtunk. Róm 6:12 verse így szól:

„Ne uralkodjék tehát a törvénytelenség a ti halandó testetekben, hogy 
engedjetek neki az ő kívánságaiban.”

Mikor? Ma, vagy a menyegzőnél? Most! Látjátok, a Biblia nem egy 
jövőbeli eseményként említi a bűn feletti győzelmet. A Biblia kijelenti, 
hogy a jelenben győzhetünk a bűn felett. Napjainkban, most, a jelenben. 
Most a kegyelem alatt ne sértsd meg a törvényt. Ma ne hallgass a földi 
természet kívánságaira.

Más szavakkal, amikor Pál apostol a Rómabeliekhez írt levélben taná-
csolja, ne engedjük, hogy a bűn uralkodjon rajtunk, azaz, hogy többé ne 
vétkezzünk, ő gyakorlatilag azt mondja, ne sértsük meg a törvényt. Mikor? 
Ma, mert ma van kegyelem, és ameddig a kegyelem működik, megtehetjük, 
hogy nem vétkezünk. Ha azt gondoljuk, hogy nem győzhetünk teljesen a 
bűn felett, csak a menyegzőnél, vagy amikor Jézus másodszor eljön, akkor 
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erőtlenítjük a kegyelmet. Ilyenkor tulajdonképpen nem akarjuk elfogadni 
azt a kegyelmet, amelyet Isten nyújt ma, hogy a jelenben ne sértsük meg a 
törvényt. 

Kérdés: Ha egy olyan teória által, amelyet evangéliumnak nevezek, 
visszautasítom Isten kegyelmét, mit teszek? Veszélyeztetem az üdvössége-
met? Igen! Ha másokat is arra tanítok, hogy ezt tegyék, veszélyeztetem az 
üdvösségüket? Értitek, miért fontos, hogy jól ismerjük ezeket a dolgokat? 
Hogy különbséget tudjunk tenni az igazság és a hamisság között. A „törvény 
alatt” kifejezést megtaláljuk még Gal 5:18-ban.

„Ha azonban a Lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény alatt.”
Azok, akiket Isten Lelke vezet, nincsenek a törvény alatt, azaz nem 

vétkeznek. Ha a kegyelem alatt nem sérted meg a törvényt, azt jelenti, 
hogy a törvény alatt megsérted. Más szavakkal, azok az emberek, akiket a 
Szentlélek vezet, nincsenek a törvény alatt. Ez azt jelenti, hogy azok, akiket 
nem a Szentlélek vezet, törvény alatt vannak. A Szentlélektől vezetett ember 
nincs a törvény alatt. Ez azt jelenti, hogy aki nincs a Szentlélek vezetése 
alatt, törvény alatt van. Mit tesz az, akit nem a Szentlélek vezet? Vétke-
zik. A törvény alatt lenni azt jelenti, vétkezni. A törvény akkor ítél meg, 
amikor vétkezel. Mit tesz az, akit a Szentlélek vezet? Vétkezik az ember, 
akit a Szentlélek vezet? Nem vétkezik! Következésképpen nincs a törvény 
alatt, mert a törvény nem kárhoztatja. Mikor? A jövőben vagy a jelenben? 
A jelenben! Gal 5:16-17 versei:

„Azért azt mondom: Lélek szerint járjatok, és semmiképpen nem fogjátok 
a test kívánságait véghezvinni. Mert a test a Lélek ellen törekszik, a Lélek pedig 
a test ellen, ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, 
amiket akartok.”

Hogy hangzott Szallós teóriája? A bűn - egyes számban -, azaz a bűnös 
létállapotom miatt bűnöket - többes számban - követek el. Mit mond Gili 
és Dorin tanítása? Mivelhogy elveszítettük az isteni természetet, bűnösök 
vagyunk, ezért csak a jövőben győzhetjük le teljesen a bűnt, a jövőben, a 
menyegzőnél. De Pál apostol, több ezer évvel ezelőtt kijelentette:

„Azért azt mondom: Lélek szerint járjatok, és semmiképpen nem fogjátok 
a test kívánságait véghezvinni.” Egyszerű a képlet: Az ember, aki Lélekben 
jár, nem teljesíti a test kívánságait. A testnek kívánságai még mindig ben-
nünk lesznek, de mivel Lélekben járunk, nem fogjuk véghezvinni a test 
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cselekedeteit. Krisztus is ugyanilyen testben volt, de a Lélek szerint járt, 
ezért nem vitte véghez a test kívánságait, hanem a Lélek cselekedeteit vitte 
véghez, azaz Isten kívánságait. Látjátok a különbséget? Szallós szerint ez 
bűn egyes számban, ez létállapot, ez óember, ez földitermészet, és bizonyos 
kedvezőtlen körülmények között bűnhöz vezet bennünket. Pál apostol 
tanítása egyszerű: Lélek szerint járjatok, és semmiképpen nem fogjátok az 
óember kívánságait véghezvinni, sem az eredendő bűn, vagy a test kívánsá-
gait véghezvinni. 

Milyen szép ígéretünk van. Járjatok a Lélekben! Ebben van a nagy ne-
hézség. Amikor Lélekben kezdünk járni, azok, akik nem járnak a Lélekben, 
azt fogják mondani, hogy rossz úton járunk. Fanatikusoknak, szélsősége-
seknek fognak nevezni, széthúzással fognak vádolni, hogy rosszat teszünk 
a világnak, a családnak stb. A megoldás a Hetednapi Adventista Egyház 
számára a Lélekben való járás, hogy ne vigyük véghez a test kívánságát. 
Ha meg akarjuk tanulni az Istennel való járást, a Lélek kell, hogy vezessen 
minket. Ahhoz, hogy ne vétkezzünk többé, Isten vezetésére van szükségünk 
lépésről lépésre és percről percre. Soha ne felejtsétek el Pál apostol tanácsát: 
„Lélek szerint járjatok, és semmiképpen nem fogjátok a test kívánságait véghez-
vinni.”

Amikor érezzük a test kívánságainak a követelését, jusson eszünkbe: 
„Járjatok Lélekben”. Akkor kérnünk kell a Szentlélek jelenlétét az életünk-
ben, hogy általa részesei lehessünk az isteni természetnek, és az Ő segítségé-
vel ne teljesítsük a test kívánságát. Most haladjunk tovább! Olvassuk Róm 
6:16-18 verseket.

„Nem tudjátok, hogy akinek odaadjátok magatokat szolgai engedelmes-
ségre, annak engedelmességre kötelezett szolgái vagytok: vagy a bűnnek halálra, 
vagy az engedelmességnek igazságra? De hála legyen Istennek, hogy jóllehet 
egykor a bűn szolgái voltatok, szívetek szerint engedelmeskedtetek annak 
a tanításnak, amelyet kaptatok, és megszabadulva a bűntől az igazság 
szolgáivá lettetek.”

Más szavakkal, megszabadulni a bűntől azt jelenti, nem törvény alatt 
lenni. Ha szabad vagy a bűntől, Lélekben jársz, nem viszed véghez a test 
cselekedeteit, és nem vagy a törvény alatt. A törvény nem kárhoztat. Erre 
hívott minket az Úr, hogy ebben járjunk, nem holnap, hanem ma. Nekem 
ma kell becsületesnek lennem veletek, nem holnap. Ma nem kell hazugsá-
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gokat mondanom rólatok, nem holnap. Ma kell egyenesnek lennem, nem 
holnap vagy a menyegzőnél. Ma! Nektek is velem együtt, minden nap. 
Isten megígérte, hogy Lélek által ez lehetséges. 

A bűn a halálhoz vezet. Az engedelmesség a feddhetetlenséghez vezet. 
Más szavakkal, ha vétkezek, a halálba megyek. Ha engedelmeskedek, a 
feddhetetlenséghez jutok. A félengedelmesség hova vezet? A halálhoz. 
Ha 90%-ban engedelmeskedek? Ha 99%-ban engedelmeskedek? Értitek? 
Nekem engedelmeskednem kell. Ha ma engedelmeskedek és holnap nem? 
A megcselekedett bűn halálhoz vezet, ezért szükségem van újbóli megbo-
csátásra, hogy az életre menjek. Más szavakkal, növekednem kell az enge-
delmességben és az igazságban. Tudnotok kell egy dolgot. Jézus Krisztus 
azt mondta: „Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket”. 

Szabadokká, mitől? A bűntől. Ha elolvassátok Jn 8. fejezetét a maga 
kontextusában, 32. vers körül látni fogjátok, hogy Jézus ott a bűnről beszél. 
A kontextus világosan elmondja: 

„Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket a bűntől. 
Nem lesztek többé törvény alatt, hanem a kegyelem alatt, mert a Szentlélek 
vezetése alatt lesztek, és nem viszitek véghez a test és a földi természet cselekede-
teit.” Ilyen szép ígéretet adott az Úr! Ján 8:34 és 32. verse:

„Jézus így válaszolt: Bizony, bizony mondom nektek, hogy mindaz, aki 
bűnben él, a bűn szolgája.”

„És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz 
titeket.”

Kedves testvéreim, kutatnunk kell az igazság után, mint az elrejtett 
kincs után. Magunkévá kell tennünk. Nemrég felhívott valaki, hogy hal-
lotta valakitől, Amerikában kiadták a vasárnapi törvényt. Azért hívott fel, 
hogy megkérdezzen, igaz vagy sem. Elmondtam, hogy én nem hallottam 
róla, de ha kiadták, mi a probléma? Így válaszolt: „Paul, én nem vagyok 
elkészülve!” Kérdeztem: „De eddig mit csináltál?” Ebből a tapasztalatból 
megértettem valamit: addig, amíg úgy érezzük, hogy körülöttünk nincs 
semmi veszély, nyugodtak vagyunk, és nincsen semmi problémánk, bajunk. 
Nem foglalkozunk azzal sem, hogy a gyülekezetben nem azt énekelik, amit 
kellene, sem azzal, hogy nem azt prédikálják, amit kellene. Semmi gondunk 
nincs, béke és biztonság van. Nem mintha az ének vagy a ruházkodás lenne 
a legnagyobb probléma. A legnagyobb probléma az, hogy az egyházból 



265

17. Törvény alatt

hiányzik a hű tanúbizonyság üzenete Laodiceához. De még ez sem zavarja a 
tagokat. Béke és biztonság van. Amikor halljuk, hogy körülöttünk történik 
valami, vagy fog történni valami, ami veszélybe sodorja a testünket, akkor 
megijedünk.

Kedves testvérek, lehet, hogy akkor egyeseknek már túl késő lesz. 
Nekünk most kell adventistának lennünk. Most kell érzékenynek lennünk 
arra, ami történik az adventista egyházban. Nem azzal kell foglalkoznunk, 
mi történik Rómában vagy Brüsszelben. Nekünk a Laodicea gyülekezeté-
hez intézett hű tanúbizonyság üzenetével kell foglalkoznunk, Jézus Krisztus 
kegyelemteljes üzenetével. 

„Azt tanácsolom néked, vegyél tőlem.” Mit? Hitet. Ez a tűzben meg-
próbált arany. „Vegyél tőlem ruhát, hogy eljöhess a Bárány menyegzőjére.” Ez 
a feddhetetlenség ruhája. „Vegyél tőlem lelki tisztánlátást, azaz szemgyógyító 
írt, hogy lássál.” Szükségünk van lelki látásra, hogy lássunk. Amikor a You-
Tube-on meghallgatsz egy előadást, legyen megkülönböztető képességed, 
hogy tudjad megkülönböztetni az igazságot a hazugságtól. Amikor valakivel 
dolgozol az egyházban, vagy azon kívül, cselekedeteiből megítéled, hogy 
Isten szerint cselekszik-e vagy nem. 

Szükségünk van lelki látásra, hogy ne taszítsuk el magunktól az Isten 
embereit, és magunkhoz vonjuk a többieket. Olyan időt élünk, amikor a He-
tednapi Adventista Egyház minden tagja látvány az angyalok, az emberek és 
az egész univerzum előtt. Olyan időt élünk, amikor nem hibázhatunk, nem 
szabad hibáznunk. Lehet, hogy még megbotlunk, de meg kell tanulnunk, 
hogy menjünk az Úr elé, és teljesen függjünk a Szentlélek vezetésétől, hogy 
soha többé ne hibázzunk. Ő vezessen lépésről lépésre, pillanatról pillanatra, 
hogy a beszédünk mindig megfelelő legyen. 

Szükségünk van erre a vezetésre. Ha a Szentlélek nincs jelen az éle-
tünkben, a beszédünk hatástalan lesz és a cselekedeteink sem fognak érni 
semmit. Ha valamire szükségünk van, akkor az a Szentlélek jelenléte az 
életünkben. Ő meg fog tanítani az igazságra, meg fogja mutatni a hazugság 
és az igazság közötti különbséget, és győztessé tesz a földi természetünkkel 
vívott harcban. Isten segítsen felismerni a szükségünket, és kérjük a Szent-
lélek jelenlétét magunk és az egyház számára! Ámen.
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Most a tökéletességről fogunk beszélni. A tökéletesség - egy vég nélkü-
li út. Miért? Találkozni fogtok egy gondolattal, hogy mivel a tökéletesedés 
folyamatában részesülni fogunk, miután Jézus eljön, és elvisz a mennybe, 
ezért lehetetlen elhinni, hogy ezen a földön lehetséges a bűn feletti győze-
lem, és nem fogunk vétkezni, amikor Jézus elhagyja a szentek szentjét. Ezt a 
filozófiát tanítják iskoláinkban, és olyan előadóktól is lehet ezt hallani, akik 
azt a látszatot keltik, hogy jól tanítanak más témákat. John Wesley egyik 
dolgozatában a következőket írta a keresztény tökéletességről:

„A Szentírásban nincs más kifejezés, mely nagyobb támadásnak van 
kitéve, mint ez. Sokan nem tudják elviselni a tökéletes szót. Csak a kiejtése 
egy fertelmesség számukra. Bárki prédikálja a tökéletességet, hogy el lehet érni 
ebben az életben, nagy eséllyel rosszabbnak tartják majd, mint egy pogányt vagy 
vámszedőt.”

Így gondolkodott valamikor John Wesley, és azt a következtetést 
kell levonnunk, hogy igaza volt. Ami akkor volt, napjainkban is létezik, 
mint ahogy Salamon mondta: ami volt, újból lesz, és amit megtettek, 
újból meg fogják tenni. Más szavakkal, napjainkban is bárki prédikál 
a tökéletességről, hogy ezen a földön el lehet érni, kockáztat, hogy 
pogánynak vagy vámszedőnek nézik. 

Szeretném, ha tudnátok valamit! Ha valaki prédikálja a tökéletességet, 
mint amit el lehet érni napjainkban, az nagy felelősséget vállal magára. 
Annak úgy kell élnie, mint ahogy hirdeti. Igaz? Azok, akik nem hirdetik, 
hogy most el lehet érni a tökéletességet, nem viselnek felelősséget, mert azt 
mondják, hogy nem lehet elérni azt. Következésképpen ők vétkezhetnek 
körülményektől függően, bármit bármikor, hivatkozva a földi természe-
tükre, a bűn természetére és arra, hogy a bűnt nem lehet legyőzni. Nehéz 
prédikálni a tökéletességet, mert mint említettem, nagy felelősséget veszel 
fel magadra. 
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Szeretném, ha megértenétek egy dolgot. Amikor valaki igazán pré-
dikálja a tökéletességet, az az ember nem egy állapotot hirdet, nem egy 
feltételt, hanem egy embert hirdet. Krisztusról beszél, hatalmáról, életéről, 
győzelméről. Bárki prédikálja a tökéletességet, Krisztust prédikálja, Isten 
igazságát. Amikor valaki prédikálja Krisztust, Isten igazságát, Sátán ott 
jelen lesz, hogy tönkre tegye életét, kitaláljon dolgokat, majd felhasználjon 
valamit az illető életéből, hogy támadja Krisztust, és elhiteltelenítse az 
evangéliumot. Ezért szeretném, hogy ne féljetek a tökéletességet prédikálni. 
Ne féljetek prédikálni Krisztust! Amikor őszintén hirdetjük Krisztust azzal 
a vágyakozással, hogy megnyilvánuljon az életünkben, Ő nem fogja hagyni, 
hogy egyedül járjunk. Annak ellenére, hogy gyengeségeink és hibáink van-
nak, és még mindig megbotlunk, Isten be fogja tartani a szavát.

Kérem, ne felejtsétek el, már elhangzott! A hit általi megigazulás, a 
tökéletesség, a megváltási terv nem olyan dolog, amit az ember megígért 
Istennek, hanem Isten ígérte meg az embernek. A bűn feletti győzelem nem 
az én ígéretem Istennek, hogy nem fogok többé vétkezni. Nem! A bűn feletti 
győzelem az Isten ígérete, hogy én legyőzhetem a bűnt. Isten hűsége a saját 
Szava iránt az, hogy teljesíteni fogja, amit megígért. Ez nagyon egyszerűvé 
tesz mindent. Nem én kerülök előtérbe, nem az én munkám kerül előtérbe, 
hanem Krisztus és az ő munkája. George Knight a „Dühös szentek” című 
könyvében a következőket írta:

„Rögtön a gnoszticizmusból a kereszténységre való megtérésem után az 
egyik buzgó adventista megmutatott egy idézetet a „Krisztus példázatai” című 
könyv 69. oldaláról. 19 éves voltam, elolvastam, elhittem, ránéztem a körülöt-
tem lévő tökéletlen egyházra, és szívemben megesküdtem, hogy az első tökéletes 
keresztény leszek Jézus Krisztus után.” 

Itt láthatjuk a tökéletesség témájának téves megközelítését. Mi az első 
lépés? Megígéred, hogy tökéletes leszel, majd megpróbálod betartani az 
ígéretet. Ha ezt ígérted meg 19, 40 vagy 60 évesen, azt jelenti, semmit sem 
tanultál meg az élettől, mert az ember kiskorától kezdve ígér. Közülünk 
sokunknak vannak gyermekei, akik megígérik: „Soha többé nem teszem. 
Soha.” Meddig tart a „soha”? Egy félóráig vagy egy óráig, egy nap, két nap, 
majd újra megígéri, hogy soha többé nem teszi. Ha 19 évesen azt mondod: 
„Uram megígérem, hogy az első tökéletes keresztény leszek Krisztus után”, 
ugyanazt teszed, mint egy kisgyermek. Nem rosszindulatból ígéred, hanem 
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azért, mert senki sem tanított meg, hogy mit jelent az evangélium. Vagy ha 
megtanított, nem értetted, vagy nem akartad megérteni. 

Soha nem ígérheted, hogy te leszel az első tökéletes keresztény Krisztus 
után, mert nem a te ígéreted, és nem a te munkád. Isten ígérete, és az Ő 
munkája. Te csak az anyag vagy, a racionális élő anyag, amelyben Ő dol-
gozik, ha megengeded. Ha megengeded, Ő beteljesíti. Az adventizmusnak 
van egy másik problémája is, és George Knight sajnos kihasználta. „A jellem 
tökéletességéről tartott sok adventista beszélgetés leginkább az életstílusról, 
mintsem a jellemről szól. Ez egy tragikus hiba.”

Igaz? Hangsúlyozzák a ruházkodást, a táplálkozást, az ima alatti test-
tartást. Figyeljetek, nem azt mondom, hogy amit felsoroltam nem fontos, 
hanem azt mondtam, ha ezzel kezdjük a megtérést, akkor az nem megtérés. 
Ha a külső dolgokkal kezdjük, az nem más, mint az Isten előtti ígéretünk, 
hogy azt fogjuk tenni, ami helyes. Ellenkező esetben, ha Krisztushoz me-
gyünk, tőle tanulva, figyelve a jellemét, rátekintve, lassan-lassan beleszere-
tünk jellemébe, cselekedeteibe, beszédébe, és olyan jellemet akarunk, mint 
az övé. Ha Krisztus fizikai ruháját nézzük, akkor mi is olyan ruhát akarunk. 
Ha beszédjét elemezzük, akkor gyakorolni fogjuk azt a beszédstílust, és 
megtanuljuk, hogyan ejtsük foglyul az embereket beszédünkkel. Értitek?

Ha Krisztusra tekintek, megfigyelem a jellemét, a szívét, az elméjét, és 
olyat akarok én is. De nem én találom ki Jézus jellemét, hanem Tőle kérem, 
ami az Övé. Ha így teszem, Krisztusban lépek a tökéletesedés folyamatába. 
Ha nem ezt teszem, akkor a saját tökéletesedésemben lubickolok, vagy a 
gyülekezetem tökéletességében. Ezért bátorítok, és magamnak is mondom, 
hogy tegyünk különbséget az Isten által kínált tökéletesség és ama „tökéle-
tesség” között, amit mi tudunk felmutatni.

„A te feladatod, hogy előre haladj a tökéletesség felé, állandóan csiszolva 
azt, egészen addig, hogy méltónak találtassál az örök életre. Az előrehaladás 
folyamata még akkor sem áll meg, hanem folytatódik majd az örökkévalóságon 
át.” Tökéletesek leszünk, és a tökéletesség folytatódni fog az örökkévaló-
ságon keresztül. Ezt az idézetet rosszul magyarázzák, arra mutatva, hogy 
nem kellene foglalkoznunk a bűn feletti győzelemmel, míg Jézus el nem 
jön, mert egy örökkévalóságon át úgy is növekedni fogunk. Még egy idézet 
ugyanerről:

 „Mikor elém tárták az ember testi, szellemi és erkölcsi állapotát, és hogy 
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mivé válhatna Krisztus érdemei által, megdöbbentem, hogy ilyen alacsony szin-
ten marad. Az ember felnőhet Krisztusban, aki a test élő Feje. Ez nem egy pilla-
nat műve, hanem élethosszig tartó folyamat. A lelki életben való mindennapos 
növekedésben az ember nem éri el a teljesség mértékét, míg próbaideje véget 
nem ér. A növekedés egy folyamatos munka. A kirobbanó szenvedélyű embernek 
folytonos csatát kell vívnia az énjével; de minél nehezebb a harc, annál dicsőbb 
lesz a győzelem és az örök jutalom is.” Viszont meg kell értenünk valamit. 
Kezdjük egy idézettel a „Nevelés” című könyvből!

 „A megváltás művének az volt a célja, hogy helyreállítsa az emberben 
Isten képmását, visszavigye őt abba a tökéletes állapotba, amelyben teremtetett, 
támogassa testi, értelmi és lelki erejének fejlődését, hogy a teremtésre vonatkozó 
eredeti cél megvalósulhasson. Ez a nevelés, sőt az élet nagy célja.” 

Mi a megváltás művének nagy célja? Nem más, mint az, hogy Isten 
helyreállítsa képmását az emberben. Igaz? A nevelés = megváltás, Isten 
képmásának helyreállítása az emberben. Isten nem fejezi be az emberiség 
megváltásának folyamatát, ameddig nem áll helyre az Ő képmása az em-
berben. Ez a megváltás. Miért? Mert az ember tökéletesnek lett teremtve, 
és továbbfejlődésre. Viszont az ember bűnbe esett. Istennek ebből a bűnből 
kell kiemelnie, és visszahelyeznie oda, ahol volt, hogy onnét folytassa a 
megkezdett tervet.

„Ahhoz, hogy megértsük, mit foglal magába a nevelési munka, számí-
tásba kell vennünk az ember természetét és a célt, melyet az Isten szem előtt 
tartott az ember teremtésekor. Ugyanakkor figyelembe kell vennünk az ember 
állapotának megváltozását – azáltal, hogy megismerte a rosszat - és az Isten 
tervét is, hogy még ebben az állapotban is elérje dicsőséges célját az emberi faj 
nevelésében.”

Mi a nevelés? A megváltás! Mit mond Ellen White? Meg kell értenünk 
Isten tervét az emberrel, és számításba kell vennünk az ember természetét, 
és az emberben létrejött változásokat. A tökéletes testből bűnös testté vált. 
Továbbá meg kell értenünk Isten akaratát, hogy még ebben a helyzetben is 
szeretné elérni dicsőséges célját az emberi faj nevelésében. Istennek az volt a 
célja, hogy az ember fejlődjön anélkül, hogy megismerné a bűnt. De annak 
ellenére, hogy az ember vétkezett, Isten nem mondott le a tervéről. Isten 
munkálni akarta az emberben életének nagy célját, a tökéletességet.

 „Ameddig híven követték Isten törvényét, egyre jobban tudtak ismere-
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tet szerezni, örülni és szeretni [...]” Figyeljétek meg, Ádám és Éva miben 
növekedhettek? Tudásban, boldogságban és szeretetben. Hogy lehet a 
szeretetben növekedni? Amikor Isten megteremtette Ádámot és Évát, nem 
volt bennük tökéletes szeretet? Gondolkodjatok! Tökéletlenek voltak a 
szeretetben? Nem! A Biblia kijelenti, hogy Isten tökéletesnek teremtette 
az embert. Minden igen jó volt, és tökéletes. Hát akkor, hogyan lehet 
növekedni a szeretetben? Talán most nem tudjuk megérteni, ezért egy 
örökkévalóságon keresztül tanulmányozni fogjuk ezeket a dolgokat. Isten 
a szeretet, és még egy örökkévalóságon keresztül is növekedni fogunk a 
szeretetben és boldogságban.

„[...] Tudásuk állandóan új kincsekkel gazdagodott, a boldogság új 
forrásait fedezték fel, és egyre tisztább fogalmakat kaptak Isten felmérhetetlen, 
kiapadhatatlan szeretetéről.” Ahogy egyre jobban megismered Istent, egyre 
többet megismersz szeretetéből, következésképpen jobban fogsz szeretni. 
Ahhoz, hogy ez folytatódhasson, miután Krisztus eljön, és magával visz 
a mennybe, előbb ennek a jelenben kell megtörténnie. Amikor Krisztus 
természetére nézünk, a golgotai határtalan szeretetre, a hatalmas áldozatára, 
amit értünk hozott, akkor meg kell értenünk, és el kell merülnünk szere-
tetében, aminek következtében mi is szeretni akarunk, ahogy Ő szeret. Így 
növekedünk szeretetben.

Ha egyre jobban megismerjük Isten szeretetét a jelenben, úgy tudunk 
egyre jobban növekedni szeretetben. Ez kell, hogy legyen életünk elsődleges 
célja, nem a külső, hanem a belső. Ma Krisztusra tekintve szeretni tudok, 
és holnap Krisztusra tekintve még jobban szeressek, így növekedni tudok 
a szeretetben. Ha szeretetben növekszünk, növekedni fogunk minden 
másban is.

 „Amikor Ádám kikerült Alkotója kezéből, fizikai, értelmi, lelki vonat-
kozásban Teremtője képmását viselte. «Teremté tehát az Isten az embert az ő 
képére» (1Móz 1:27), és a célja az volt, hogy az idő múlásával egyre teljesebben 
tükrözze vissza Teremtője dicsőségét. Minden adottsága képes volt a fejlődésre, 
befogadóképessége és ereje a folyamatos növekedésre. Hatalmas távlatok álltak 
rendelkezésre, dicsőséges területek vártak felfedezésre. A látható világegyetem 
titkai, «a tökéletes tudás csodái» (Jób 37:15) hívogatták az embert a nagy 
felfedezésekre. Csodálatos kiváltsága volt, hogy szemtől szemben, szívtől szívig 
beszélgethessen Teremtőjével. Ha hűséges maradt volna Istenhez, mindez örökre 
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az övé maradhatott volna. Örök korszakokon át a tudás újabb és újabb kincseit 
meríthette volna ki, a boldogság friss forrásait fedezhette volna fel, és egyre 
tisztább képe lett volna Isten bölcsességéről, hatalmáról és szeretetéről. Egyre 
tökéletesebben tölthette volna be teremtettségének célját, egyre teljesebben tükrö-
zhette volna Teremtőjének dicsőségét.”

Kérem, tartsátok észben: boldogság, tudás és szeretet. Ha meg tanu-
lunk ezekben növekedni, a jelenben a tökéletesség útjára lépünk. Miért? 
Miután a mennybe kerülünk, annak ellenére, hogy tökéletesek vagyunk, 
Isten tökéletességről tökéletességre fogja vinni ezeket a dolgokat a mi éle-
tünkben, mert egyre jobban fogjuk megismerni Istent. Egyre hűségesebbek 
leszünk mindezekben a dolgokban. Gondolkodjunk! A gyermekek kisko-
ruktól fogva boldogságra vágynak. Oda akarnak menni, ahol boldogok. 
Hintázni akarnak, mert boldogok, amikor hintáznak. Boldogságot okoz 
nekik. Ez történik itt is. Tanuljuk meg, mint egyház, mit jelent boldognak 
lenni. Egyre többet megismerni Istenből, és legyen bennünk szeretet.

 „Az Édenben elhangzott első reményteljes üzenettől kezdve a Jelenések 
könyvének utolsó dicsőséges ígéretéig – «És látják az ő orcáját; és az ő neve 
homlokukon lesz» (Jel 22:4) – a Biblia minden könyvében és annak minden 
fejezetében az ember felemelésének csodálatos témája bontakozik ki, Isten ha-
talma, «aki a diadalmat adja nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által» (1Kor 
15:57)” 

Kérdezték néhányan: Miért kell tudnunk ezeket a dolgokat, amelye-
ket itt tanulmányoztunk? „[...] a Biblia minden könyvében és annak minden 
fejezetében az ember felemelésének csodálatos témája bontakozik ki [...]” Más 
szavakkal, a Biblia azért beszél a menyegzőről, hogy felemeljen. A Biblia 
azért beszél a szentélyről, hogy felemeljen. Pál apostolt azért olvassuk, hogy 
felemeljen, és lássuk Isten hatalmát, aki győzelmet ad Jézus Krisztus által. 
Győzelem, mi felett? A bűn felett.

„Hinni Jézus Krisztusban, mint a világ Megváltójában, megkövetel egy 
megvilágosodott elmét, melyet egy olyan szív vezérel, amely értékelni tudja a 
mennyei kincs értékét. Ez a hit elválaszthatatlan a megtéréstől, és a jellem át-
alakulásától. Hinni annyit jelent, mint megtalálni és elfogadni az evangélium 
kincsét, minden vele járó kötelességgel együtt.”

Az evangélium nemcsak üdvösséget, hanem kötelezettségeket is jelent, 
melyeket megkövetel. Felvetődik a kérdés: Az evangélium megköveteli a 
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jellem tökéletességét? „[...] Hinni annyit jelent, mint megtalálni és elfogadni 
az evangélium kincsét, minden vele járó kötelességgel együtt.” Az evangélium 
megköveteli a jellem tökéletességét? Lapozzuk a Bibliát Filippi 1:6 verséhez!

„Meg lévén győződve arról, hogy aki elkezdette bennetek a jó dolgot, 
elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig.”

Ha Isten elkezdett bennünk egy munkát, mit fog tenni? Befejezi, nem 
hagyja befejezetlenül. Ha elkezdte bennünk a tökéletesség folyamatát, nem 
hagyja befejezetlenül, hanem véghezviszi. Fil 2:13 verse:

„Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a mun-
kálást jó kedvéből.” Tehát, amikor a földi természetem számára kedvezőtlen 
körülmények között vagyok, tudnom kell, hogy Isten adja mind az akarást, 
mind a véghezvitelt, mert Ő elkezdett bennem egy jó munkát, melyet be 
fog fejezni. Ha kedvezőtlen körülmények között vétkezek, azt jelenti, hogy 
nem vettem igénybe az akarást és a véghezvitelt, amely bennem dolgozik. 
Csak azért vétkezünk, mert nem vesszük igénybe, hogy Isten Szentlelke 
által dolgozzon az életünkben. Ha segítségül hívnám az Istent, kedvezőtlen 
körülmények között nem lenne már problémám. Pál apostolnál olvastuk, 
hogy járjunk a Lélekben, és nem fogjuk a test kívánságait véghezvinni. Meg 
kell tanulnunk Istentől kérni akaratot, véghezvitelt és Szentlelket. Ezek 
együtt vannak.

„A mennyei tanácsban az Úr azt tervezte, hogy helyreállítja az ember 
romlott és elferdült jellemét, és helyreállítja benne Isten erkölcsi képét. Ezt a 
munkát isteni rejtélynek hívják. Krisztus, az Atya egyetlen szülöttje, magára 
öltötte az emberi természetet, a bűnös test hasonlatosságában jött el, hogy 
elítélje a bűnt a testben. [...] A bűnös gyógymódja egy természetfeletti jellem.” 
Erről beszéltem korábban. Krisztus eljött emberi testben, magára vállalta az 
emberi természetet, hogy elítélje a bűnt a testben. „[...] A bűnös gyógymódja 
egy természetfeletti jellem.”

„Isten az, aki körülmetéli a szívet. A teljes munka Istené, elejétől fogva a 
végéig.” Mélyreható szavak ezek. Ha az ember végzi a szív körülmetélését, 
akkor elkezd vágni, és elér egy dologhoz, amikor azt mondja: „Ezt nem 
vágom ki, mert fájni fog, sőt tetszik nekem.” Kikerüli azt a részt, és megint 
vág. Általában miből vág az ember? Abból, ami a külsőhöz tartozik. Ha nem 
megfelelő ruhában vagyunk, és elkezdődik a szív körülmetélése, átöltözünk 
megfelelő ruhába, ha nem megfelelő volt a táplálkozás, a szív körülmeté-
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lésekor váltunk, ha rossz zenét hallgattunk, a szív körülmetélésekor zenét 
váltunk. De az ember nagyon ritkán nyúl a belső dolgokhoz, ami a szívhez 
tartozik. Ezért Ellen White kijelenti: 

„Isten az, aki körülmetéli a szívet. A teljes munka Istené, elejétől fogva a 
végéig.” Azért nem bízza ránk ezt a munkát, mert mi rosszul vágnánk. Ami-
kor az Úr elkezdi a szív körülmetélését, tökéletesen fogja végezni azt. Olyan 
mértékben fogja elvégezni, amilyen mértékben átadjuk az akaratunkat az Ő 
akaratának. Ne felejtsétek el soha ezt a dolgot! Tudjátok, hogy Ellen White 
kinek írta ezt? Gyermekének. Egy anya, aki próféta, elmondta fiának ezt a 
tanítást: „Isten az, aki körülmetéli a szívet. A teljes munka Istené, elejétől fogva 
a végéig.” 

„Elmondtam neki, hogy a bűn nem az ember balszerencséje, hanem az 
ő vétke. Az ember nem a körülmények, nevelés, vagy temperamentum miatt 
lett bűnös, hanem a tudatos választása miatt.” Észreveszitek a különbséget 
Ellen White kijelentése és az „Adventus” főiskola kálvinista tanítása kö-
zött? Szerintük az ember nem bűnös, csak balszerencséje volt, hogy Ádám 
fiának született. Ez nem igaz!! Az ember nem azért bűnös, mert impulzív 
temperamentuma van, hanem azért bűnös, mert tudatosan választotta a 
bűnt. Ezért bűnös az ember, nem pedig, mert bűnösnek született. Ez az 
adventizmus, ez a bibliai igazság, a többi, amit olvastunk, nem más, mint 
kálvinizmus elegyítve adventizmussal.

„Senki sem hivatkozhat körülményekre, nevelésre, vagy temperamen-
tumra, amiért Isten elleni lázadásban él. A bűnösök saját akaratos választásuk 
miatt ilyenek.” Nem egy létállapot, hanem egy választás, egy cselekedet.

 „Senkit sem lehet törvényáthágásra kényszeríteni. Legelőször beleegyezésre 
van szükség; a léleknek előbb akarnia kell a bűnös tettet, mielőtt a szenvedély a 
racionalitás fölé kerekedhetne, vagy a vétek diadalmaskodhatna a lelkiismeret 
felett. A kísértés, bármennyire erős legyen is, sohasem lehet kifogás a bűnre.” 

Amikor megértjük ezeket a dolgokat, megértjük, hogy Isten lépésről 
lépésre újjá akarja teremteni bennünk az Ő képét és Krisztus hasonlatossá-
gát. Lépésről lépésre, egy életen át tartó munkát akar véghezvinni bennünk, 
Krisztus jellemének hasonlatosságára, hogy elpecsételhessen, és elvihessen a 
mennybe. Lehet, hogy valakiben megszületik a kérdés: „Ez nem evolucioniz-
mus? Nem evolucionizmus lépésről lépésre fejlődni egy életen keresztül?” 

Nem! Nem azt mondtam, hogy Isten ma kiemel egy bűnből, majd 
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holnap megint beleesek, aztán megint kivesz belőle, megint beleesek, és 
ezt teszem egy életen át. Nem ezt mondtam. Azt mondtam, hogy Isten 
tanít egy életen keresztül, és megszabadít a bűntől. De nem hegyes-völgyes 
utunk lesz, hogy kijövünk, majd visszaesünk a bűnbe, hanem ha kiemel 
egy bűnből az Ő Szavának ereje által, akkor nem esünk vissza abba. Ezáltal 
lépésről lépésre megszabadít minden egyes bűntől, mert minél tovább 
tekintünk Rá, annál inkább fogjuk szeretni Őt és törvényét. Minél jobban 
megismerjük Őt és a törvényét, annál inkább meglátjuk bűneinket.

Mondok egy példát. Valaki megkeresztelkedett, egyháztag lett, tanul-
mányozni kezdett, és mondtam neki, hogy olvassa a bizonyságtételeket. El 
kezdte olvasni, és azt mondta nekem: „Ha nem olvastam volna a bizonyság-
tételeket, nem tudtam volna, hogy mennyi bűnöm van. Olvasás közben olyan 
bűnöket fedeztem fel az életemben, amiről nem is tudtam.” Ennek meg kellene 
történnie csak a Biblia olvasása által, bizonyságtételek nélkül. Ugyanennek 
meg kellene történnie, amikor Krisztus jellemére tekintünk az evangéliu-
mok olvasása közben. Viszont ez nem történik meg, mert felületesek va-
gyunk. Normális körülmények között ez a folyamat, hogy amikor Krisztus 
jellemére tekintünk, növekedünk és fejlődünk. Ezáltal egy életen keresztül 
Isten fejleszteni fog nem evolucionizmus által, hanem újjáteremtés által. 
Egy új elmét fog bennünk teremteni, egy új szívet, egy új akaratot. Tehát 
nem evolúció, hanem teremtés. Meg kell értenünk azt, hogy nem egyszerre 
szabadít meg minden bűntől, nem azért, mert nem tudná megtenni, hanem 
azért, mert nem engedjük, így emberi lépték szerint halad.

Kérem, ne felejtsétek el, senkit sem lehet kényszeríteni a bűnre. A 
testünket nem lehet kényszeríteni a bűnre. A léleknek előbb akarnia kell 
a bűnös tettet, mielőtt a szenvedély a racionalitás fölé kerekedhetne, vagy 
a vétek diadalmaskodhatna a lelkiismeret fölött. Ezért a bűn nem egy 
létállapot, hanem egy tudatos cselekedet. Ahhoz, hogy megszabaduljunk a 
bűn cselekedetétől, szükségünk van Krisztus evangéliumára, nem a kálvi-
nizmusra vagy Ágoston evangéliumára.

„Sátán hatalma nem kényszeríthet senkit sem bűnre. A bűn a bűnös egyé-
ni, tudatos cselekedete. Mielőtt a bűn létezne a szívben, az akarat beleegyezik 
a bűn megtételébe. A lélek beleegyezése után a bűn diadalmaskodik, és a pokol 
örül. De nincs semmi mentség a bűnre, akár kicsi, akár nagy legyen az. Krisztus 
a menedék minden megkísértett ember számára.”



276

https://adventizmusmegrazasa.hu

Az ótestamentumban olvasunk a menedékvárosokról. Mit mond a 
Biblia a menedékvárosokról? Aki akaratán kívül megölt valakit, találjon 
menedéket a menedékvárosban. Kit jelképezett a menedékváros? Jézus 
Krisztust. Menekülj Krisztushoz, mert a bűn miatt gyilkos vagy! Mene-
külj Krisztushoz, Ő a te menedékvárosod! Bűnös vagy, de menekülj oda! 
Védelmet találsz, mert Krisztushoz menekültél. Ezt kell tennünk. Krisztus 
a menedék minden megkísértett ember számára. Mit jelent ez? „Krisztus 
a menedék minden megkísértett ember számára.” Tehát, amikor kísértés ér, 
menekülj Krisztushoz! Mi történik, amikor odaérsz? A kísértés már nem 
jelent problémát számodra. A kísértés csak akkor jelent problémát, ha nem 
menekültél Krisztushoz.

„Sátán tudja, hogy nem győzheti le az embert, ha nem ellenőrizheti az 
akaratát. Megteheti ezt, becsapva őt, hogy működjön vele együtt a természet 
törvényeinek megsértésében az evés és az ivás terén, ami nem más, mint Isten 
törvényeinek megsértése.”

Más szavakkal, Sátán olyan körülményeket teremt, amikor ellenőriz-
heti az akaratunkat. Tudjátok, mikor ellenőrizheti az akaratunkat? Mondok 
egy példát. Amikor egy ember alárendeli az elméjét egy másik embernek, és 
elhiszi, amit az illető mond, és megteszi, amire az utasítja, ez az ember meg-
nyílik Sátán befolyásának. Nem szabad alárendelnünk elménket egy másik 
embernek. Még Pál apostolnak sem. A béreabeliek alárendelték elméjüket 
Pál apostolnak? Hazamentek, és tanulmányozták a Bibliát, ellenőrizve, hogy 
igaz-e, amit Pál apostol mondott. Miért? Mert a bibliatanulmányozás által 
találkoztak Isten elméjével, gondolkodásával. Így Isten gondolkodása az ő 
gondolkodásuk lett, az Ő elméje az ő elméjük lett, az Ő akarata akaratuk 
lett. Vigyázzatok nagyon, soha ne rendeljétek alá akaratotokat másoknak! 
Egy hetednapi adventista soha nem akarja ellenőrizni mások akaratát és 
elméjét, semmiféle praktikák által.

 „Nincs nagyobb bűn, mint a hitetlenség. Amikor hitetlenség van a 
szívben, az kifejezésre fog jutni.” Ne feledjétek el, hinnünk kell Isten szavait, 
ahogy azok le vannak írva. Ellen White szerint a legnagyobb veszély nem 
a földi természetben van, hanem az Isten szava iránti hitetlenségben. Nem 
azt mondta, hogy az ember legnagyobb problémája az, hogy bűnös testben 
született, hanem a hitetlenség a legnagyobb probléma. Ha az ember hinne, 
akkor a természet problémája megoldódna. Részesülne isteni természetben, 
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Szentlélekben, az akaratban és cselekvésben. Ne felejtsétek el ezeket a dol-
gokat!

„Nem leszünk vétkesek azért a világosságért, amely nem érintette 
értelmünket, hanem azért a világosságért, amit elutasítottunk, és amelynek 
ellenálltunk. Az ember nem tudja megérteni azt az igazságot, melyet soha 
nem mutattak neki, ezért nem lehet elítélni azért a világosságért, amellyel soha 
nem találkozott. De ha volt alkalma hallgatni az üzenetet, és megismerni az 
igazságot, és mégsem használta ki a lehetőséget, akkor azok között lesz, akiknek 
Jézus mondta: «Nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen!». Azok, akik 
szándékosan olyan helyzetbe helyezik saját magukat, ahol nincs lehetőségük 
meghallani az igazságot, azok közé soroltatnak majd, akik meghallották az 
igazságot, de makacsul ellenálltak állandó bizonyítékainak.” Az utolsó mon-
dat nagyon fontos. Gondolkodjatok, és elmélkedjetek az idézet felett!

 „Az embernek Istent kellett tükröznie, mind külsejében, mind jellemében. 
Egyedül Krisztus az Atya «valóságának képmása» (Zsid 1:3); de az embert 
Isten a maga hasonlatosságára formálta. Természete összhangban volt Isten 
akaratával. Értelme fel tudta fogni a mennyei dolgokat. Érzései tiszták voltak; 
étvágyát és szenvedélyeit értelme uralta. Az ember szent volt, Isten képmását 
boldogan, akarata iránti tökéletes engedelmességgel viselte.”

Tiszta érzései voltak, étvágyát és szenvedélyeit értelme uralta, amelyet 
a Szentlélek vezetett. Ez a tökéletesedés munkája, amelyet Krisztus elvégez 
bennünk a jelenben, hogy majd a mennybe kerülve tovább folytathassa, 
hogy egyre mélyebben megismerjük a szeretetét, a jellemét. A tökéletesedés 
jelen lesz az életünkben, és folytatódni fog az örökkévalóságon át, és nem 
áll meg. Ez nem azt jelenti, hogy bűnösként lépek be a mennyországba, és 
azt sem, hogy csak akkor leszek bűntelen, amikor Jézus eljön másodszor. 

Ez azt jelenti, hogy a bűn problémáját a jelenben kell megoldani. 
Akkor az ember nem eszi azt, amire az Isten azt mondta, hogy ne egye meg, 
nem sérti meg a törvényt. Isten látja, hogy az ember elérte azt az állapotot, 
ezért elpecsételi, mennybe viszi, és folytatja azt a tervet, melyet kigondolt 
kezdettől fogva. A tökéletesedés egy örökkévalóságon át tartó folyamat. Mi-
előtt Isten véghez vinné azt, amit Ádámnak szánt, olyanoknak kell lennünk, 
mint Ádám a bűneset előtt. Tehát, annak ellenére, hogy Ádámtól eltérően 
mi bűnös testben élünk, óemberben, nekünk tökéletesnek kell lennünk a 
bűn tekintetében. 
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A bűnt ki kell űzni az életünkből, és amikor ez megtörténik, Jézus 
eljön értünk, és folytatjuk tovább ezt a folyamatot. Ne gondoljátok, hogy 
valaki bűnösen kerül a mennybe. Ha valaki a mennybe kerül a 144 ezren 
kívül, akik nem látnak halált, azok lesznek, akiket Isten meg tud tisztítani 
és megbocsátani, akár életük utolsó pillanatában. Bűnösök nem kerülnek 
a mennybe, csak olyanok, akik megváltoztak a kapott világosság szerint, a 
birtokolt igazsággal, amilyen mértékben átadták életüket Istennek.

„Fizikai természetünk hajlamai, ha nincsenek egy felette álló hatalom 
uralma alatt, mindenképpen romlást és halált hoznak. A testünket engedelmes-
ség alá kell hajtani. Az embert magasabb erőnek kell vezetnie. A szenvedélyeket 
az akaratnak, az akaratot Istennek kell ellenőriznie. A racionalitás királyi ha-
talmának, isteni kegyelem által megszentelve, uralkodnia kell az életünkben.” 
Kinek? A racionalitás királyi hatalmának! Nem a földi természetünknek. 
Ellen White meglátásában nem a földi természetünk uralkodik, nem egy 
romlott akarat uralkodik, nem a bűn egyes számban uralkodik, hanem a 
Szentlélektől ellenőrzött racionalitás. Amikor ez uralkodik, a bűn eltávozik.

„Az alantas szenvedélyek a testben lakoznak, és az által munkálkod-
nak. A «test», «testi», vagy a «test kívánságai» kifejezések a földi természetre 
vonatkoznak, amely megromlott. A test önmagában nem tud harcolni Isten 
akarata ellen. Utasítást kaptunk, hogy feszítsük meg a testet kívánságaival 
együtt. Hogyan tegyük meg ezt? Szenvedéseket okozva a testnek? Nem, hanem 
adjuk halálra a bűnre vivő kísértést. A megromlott gondolatot el kell távolítani. 
Minden gondolatot Krisztus iránti engedelmességre kell hozni. Minden állati 
ösztönt a lélek magasabb ereje alá kell hajtani. Isten iránti szeretetnek kell 
uralkodnia mindenek felett. Krisztusnak egy osztatlan trónon kell uralkodnia. 
Testünket az Ő megváltott tulajdonának kell tekinteni. A testnek a feddhe-
tetlenség eszközévé kell válnia.” Egy összejövetelt lehetne szervezni ezzel a 
témával kapcsolatban.

 „Testünket lényünk magasabb rendű képességeinek kell uralnia. Az akarat 
uralkodjék a szenvedélyeinken, az akarat pedig legyen Isten uralma alatt. Az 
értelem királyi erejének, isteni kegyelemtől megszentelve, uralnia kell az életet. 
Az értelmünk ereje, a fizikai állóképességünk és életünk hossza változhatatlan 
törvényektől függ.”

Testvéreim, ne feledjétek el, az akarat ellenőrzi a szenvedélyeket. Ez az 
adventizmus, és a Biblia tanítása. A földi természet, amely ellenőrizetlenül 
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uralkodik rajtunk, és bizonyos kedvezőtlen körülmények között bűnre 
vezet, az nem adventizmus és nem bibliai tanítás, hanem kálvinizmus és a 
Bibliától idegen filozófia.

 „Amikor Sátán meghallotta, hogy ellenségeskedés lesz közte és az asszony 
között, az ő magva és az asszony magva között, már tudta, hogy az emberi 
természetet megrontó munkája nem lesz zavartalan; hogy az ember valahogyan 
képes lesz hatalmának ellenállni.”

Mit tud Sátán? Hogy léteznek eszközök, amely által ellen tudunk állni 
a kísértésnek, és mivel tudja, hogy léteznek ilyen eszközök, nem akarja, 
hogy tudjunk ezekről. Ha elzárja előlünk ezeket az eszközöket, akkor az övé 
leszünk. Ha megtaláljuk ezeket az Isten által készített eszközöket, semmi 
hatalma nem lesz már felettünk.

„Krisztus vallása megváltoztatja az örökölt és szerzett rossz hajlamokat. 
Elűzi a magabízást, az önzést, és rávezeti az embert, hogy meglássa saját 
állapotát - gyenge és bűnös, aki képtelen önmagától jót tenni. Rávezeti, hogy 
tekintsen Jézusra, és rátekintve az ember megváltozik az Ő képére.”

Isten segítsen megérteni, hogy van elegendő erő a győzelemhez. Segít-
sen az Úr, hogy jusson eszünkbe, amikor kísértve vagyunk, hogy csak erőt 
kell kérnünk, és igényeljük azokat az eszközöket, melyeket Isten készített 
számunkra, és rendelkezésre fog állni az egész mennyország Jézus Krisz-
tusban, hogy győztesek legyünk a rossz elleni küzdelemben. Isten segítsen 
mindnyájunkat győzelmes életre, hogy elmondhassuk másoknak is ezt a jó 
hírt, és elvezessük őket Krisztus lábaihoz, hogy Krisztus megtanítsa őket is. 
Ámen!
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