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1. FEJEZET

A felekezeti és a laikus szolgálat együttműködése

A közelmúltban Colinnal szembeszállt az egyik gyülekezeti tag, aki 
nagyon lenézte a laikus szolgálatot� 

Nyilvánvaló volt, hogy a testvér a laikus intézményeket teljesen hely-
telennek és egyházmegosztónak tartja� Colin felhívta a figyelmét arra, hogy 
napjainkban nem tarthatnánk Bibliát a kezünkben, ha le kellene monda-
nunk a laikus munkások által leírt oldalakról� Colin rámutatott arra, hogy 
az egész Újszövetséget laikus munkások írták és az Ószövetséget is, kivéve 
az olyan könyveket, mint a Királyok könyve, Krónikák könyve és Ezékiel 
könyve (sőt, nem valószínű, hogy Ezékiel kapott hivatalos pénzügyi támo-
gatást a Kébár partján lévő fogsága alatt)� Ugyanakkor lehetséges, hogy a 
szisztematikus adományozási rendszer bevezetése után Mózes a léviták tör-
zsének tagjaként tizedet kapott� De Dániel, aki Júda törzséből származott, 
nem volt lévita, ahogy Nabukodonozor király vagy a benjáminita Jeremiás 
sem� Ez a válasz egyáltalán nem nyugtatta meg a testvért, aki felvetette a 
kérdést� Ezután Colin azzal érvelt, hogy Jézus és az apostolok koruk laikus 
munkásai voltak, akik önkéntes anyagi támogatást kaptak� Ez nyilvánvaló, 
mert Júdásnál volt a pénz�

„És lőn ezután, hogy ő jár vala városonként és falunként, prédikálván 
és hirdetvén az Isten országát, és vele a tizenkettő, És némely asszonyok, 
akiket tisztátalan lelkektől és betegségekből gyógyított meg, Mária, aki 
Magdalénának neveztetik, kiből hét ördög ment ki, És Johanna, Khúzának, 
a Heródes gondviselőjének felesége, és Zsuzsánna, és sok más asszony, kik 
az ő vagyonukból szolgálának neki�” (Lk 8:1-3)
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Júdás „pedig nem azért mondá, mintha neki a szegényekre volna 
gondja, hanem mivelhogy tolvaj vala, és nála vala az erszény, és amit abba 
tesznek vala, elcsené�” (Jn 12:6)

„Némelyek ugyanis állíták, mivelhogy az erszény Júdásnál vala, hogy 
azt mondá neki Jézus: Vedd meg, amikre szükségünk van az ünnepre; vagy, 
hogy adjon valamit a szegényeknek�” (Jn 13:29)

Majd Colin egy érdekes érvvel állt elő: maga Jézus Krisztus is laikus 
munkás által keresztelkedett meg� Noha Keresztelő János lévita volt, az Úr 
arra késztette, hogy hagyja el a hivatalos rendszert és lépjen be a laikus szol-
gálatba� Napjainkban is ugyanez történik, vagyis az Úr embereket hívhat 
ki az egyház szervezett finanszírozási rendszeréből, és irányíthatja őket egy 
bizonyos munkára� Ez a laikus munkás definíciója�

A fenti párbeszéd az idők során folytatott hasonló beszélgetésekkel 
együtt azt jelzi, hogy egy nyilvánvaló tudatlanság létezik az egyházban a 
tagok között a laikus munka szerepéről és jellemzőiről� Meglepő módon 
kevesen tudják – még a laikusok közül is –, hogy Isten ugyanolyan gyakran 
alkalmazza ezt a módszert a tervei megvalósítására, mint a felekezeti munkát� 
Azért létezik felekezeti és laikus szolgálat, hogy együtt dolgozzanak, nem 
pedig hogy alárendelve legyenek egymásnak� Az egyház számára magasan 
kitűzött cél elérése érdekében a kettőnek egyesítenie kell erejét, hogy az 
evangélium örömhírével beragyogtassák az egész földet�

Ahogyan a régi időkben Isten laikus munkásokat (prófétákat) és fele-
kezeti munkásokat (papokat) használt, ugyanúgy napjainkban is azt akarja, 
hogy a hűséges laikus és felekezeti munkásai együttműködjenek, hogy két 
erős fegyvert jelentsenek az Ő kezében� Az idők során Isten népe között 
nem a laikus és a felekezeti szolgálat között folyt a harc, hanem az igazság 
és a tévedés, az igazság és a bűn között� Bár napjainkban a laikus munkások 
nem állítják magukról, hogy próféták lennének, Isten mégis szolgálatra hív-
ja őket, hogy a konferencia szervezett struktúráján kívül dolgozzanak Neki� 

Ebben a vonatkozásban a régi prófétákra hasonlítanak� Úgy gon-
doljuk, hasznos lenne megvizsgálni, hogyan definiálta White testvérnő 
a „laikus munkás” kifejezést� A laikus munkás általában olyan személy, 
aki részmunkaidőben kétkezi munkát folytat a napi megélhetés céljából, 
részmunkaidőben pedig az evangélium szolgálatában áll� White testvérnő 
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azonban kibővíti ezt a definíciót Pál apostollal példálózva, aki szükség esetén 
munkájából tudta eltartani magát, de aki legtöbbször teljes munkaidőben 
dolgozott az evangéliumért, miközben az eltartásához szükséges anyagi 
eszközöket Isten hűséges népe biztosította és nem feltétlenül a felekezet 
kincstára� Megjegyezzük, hogy a laikus munkás kapcsolódhat vagy nem 
kapcsolódik egy intézményhez� Ugyanakkor a laikus munkást nem szabad 
összetéveszteni az önfenntartó munkással, aki teljesen a saját munkájából 
tartja fenn magát�

Még azok is, akik jó szemmel nézik a laikus szolgálatot, azon a vé-
leményen vannak, hogy nem lenne szükség a laikusokra, ha a felekezeti 
munkások kellőképpen magasra emelték volna az igazságot� De az így 
vélekedők tévednek� Isten mindig is jónak látta, hogy a munka mindkét 
ágát - a laikust és a felekezetit - harmonikus együttműködésben használja� 
Egy másik tévhit az, hogy a laikus szolgálatot csak az Egyesült Államok déli 
részére engedélyezték és alkalmazták az akkori rendkívüli szegénység miatt, 
de semmiképpen sem a föld más területeire� White testvérnő azonban 
nem korlátozta felhívását az Egyesült Államok déli részére, amikor laikus 
munkásokat hívott a munkába� Például kijelentette, hogy a világ egyik 
legnagyobb és leggazdagabb városának, Londonnak laikus munkásokra van 
szüksége�

„Nincsenek lelkek ebben a gyülekezetben, akik úgy döntenének, hogy 
Londonban telepednek le, és a Mesternek dolgoznak? Senki sem hajlandó 
elmenni abba a nagyvárosba laikus misszionáriusként dolgozni?” (Life 
Sketches, 384� o�)

Nagy gondossággal és körültekintéssel úgy döntöttünk, hogy bemu-
tatjuk azokat a bizonyítékokat, miszerint a laikus szolgálatokon az Úr áldása 
nyugszik, ezért tizeddel és adományokkal támogatható� Ez egy robbanékony 
téma� Éppen ezért évekig kerültük az ilyen jellegű anyagok publikálását, 
bár áhítattal tanulmányoztuk a témát� Figyelembe vettük White testvérnő 
Watson testvérnek, a Colorado Konferencia elnökének adott tanácsát� Ő 
helyezte reflektorfénybe ezt a témát, és mi helyesnek tartjuk, ha őszinteség-
gel, hozzáértéssel és szívünk alázatával mondjuk ki a véleményünket (lásd 
a 13� fejezetet)�

Akik azt a nézetet vallják, hogy csak a konferencia kincstárába küldhe-
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tő a tized, azok azt választották, hogy figyelmen kívül hagyják a prófétaság 
lelkének tanácsát, vagy nem ismerik azt� A tudatlanságot az is táplálja, hogy 
kevés laikus munkás merészkedett publikálni vagy bármilyen módon be-
mutatni ezt a témát� Általánosságban elmondható, hogy kevés lelkész vagy 
gyülekezeti tag tanulmányozta, mit mond a prófétaság lelke a tized és az 
adományok felhasználásáról, ezért vagy tájékozatlanok, vagy előítéletekben 
gyökerezettek egyik vagy másik tábor oldalán�

Felmerül a kérdés: ki a végső tekintély, aki dönt ebben a témában? 
Egyesek úgy vélik, hogy a pásztorok vagy a gyülekezeti vezetők� Ezt a köny-
vet olyan emberek írták, akik hiszik, hogy az egyetlen végső tekintély az 
isteni ihletett forrásokból származik� A Hetednapi Adventista Egyház azon 
az elven alapul, hogy „a Biblia és csakis a Biblia a mi hitünk és vallásunk 
alapja”� „Nekünk a Biblián kívül nincs más hitvallásunk�” Isten szavának 
elutasítása, hogy alávessük magunkat emberi véleménynek, nem más, mint 
katolicizmus�

A ti ítéletetek elé állunk ezzel a könyvvel tökéletes összhangban lévén 
White testvérnő Butler testvérhez az akkori Generál Konferencia elnökéhez 
intézett tanácsával� Butler testvér kiadott egy könyvet, amelyben ismertette 
nézetét a Galata levélben írott törvénnyel kapcsolatban, miután White 
testvérnő határozottan azt tanácsolta Waggoner testvérnek, hogy ne tegye 
közzé ellenkező nézetét ugyanebben a témában� Waggoner testvér engedel-
meskedett és csendben maradt, de miután Butler testvér kiadta könyvét, 
White testvérnő helyesnek tartotta, ha Waggoner is hallatja hangját� Nem 
az Úr akarata volt, hogy Waggoner közzé tegye nézetét, de Butler testvér 
eljárása szükségessé tette ezt� (8MR, 311� o�)

Ugyanígy mi is hisszük, hogy itt az ideje közzé tennünk a tizedről 
és az adományokról szóló hosszú tanulmányozásunk eredményét� Isten 
népe nagyon keveset tud erről a témáról� A döntésünket megerősítette az, 
hogy a világ legkülönbözőbb részeiről egyre gyakrabban érkeznek hozzánk 
jelentések olyan egyháztagokról, akiket elbocsátottak egyházi tisztségükből, 
vagy akiket kizártak azzal az indokkal, hogy a tizeddel a laikus szolgálatot 
támogatták�

Colin a konferencia különböző munkatársaival beszélt erről, köztük 
két elnökkel és az észak-amerikai Divízióval is� Arra kérte őket, hogy befo-
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lyásukkal akadályozzák meg az olyan cikkek közzétételét, amelyek a laikus 
szolgálatot támadják a tized elfogadása miatt, de a mai napig jelennek meg 
ilyen cikkek a felekezeti kiadványokban� 

Legfrissebb példák: (1) Roger Coon „Ellen White és a tized”, Adventist 
Review Supplement, 1991� szeptember 7� (2) Cyril Miller „Az Unióelnök 
véleménye a laikus intézményeknek küldött tizedről”, Southern Union Record 
Supplement, 1992� január� (3) Glyn Parfitt „A független munkások és a tized”, 
South Pacific Record, 1996� március 9� Amint látni fogjuk, a könyvben 
használt ihletett idézetekből a tizeddel kapcsolatos teljes vita egy kérdésre 
szűkül: Isten szavának tekintélyét, vagy az ember tekintélyét fogadjuk el�

Szeretnénk, ha mindazok, akik időt szakítanak, hogy elolvassák ezt 
a könyvet, Krisztus lelkületében tegyék meg� Már így is túl sok keserűség 
van ebben a témában, amit a vita mindkét oldala generál� Az igazságot 
nem tehetjük vita tárgyává, az igazságot alaposan tanulmányoznunk és 
követnünk kell� A „tized és az adomány” témája élet-halál kérdése, ezért ez 
egy szükséges és jelentőségteljes tanulmány a megtért hívő számára�
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2. fejezet

A tized akkor és most

Ausztráliában nőttem fel, és halvány sejtelmem sem volt, hogy létezik 
a „laikus szolgálat”� Utólag visszagondolva rájöttem, hogy bár olvastam 
erről Ellen White írásaiban, de nem értettem, mire utal, mert akkoriban 
nem folyt laikus munka Ausztráliában� Csak 1968-ban ismertem meg ezt a 
munkastílust� Colin az Avondale College oktatási osztályának elnöke volt, 
amikor az egyik diák jelentkezési kérelmet nyújtott be a georgiai Wildwood 
Intézetbe� Colin elolvasta az intézet bemutatkozó brosúráját, és meglepő-
dött azon, hogy a laikus iskola nem tűnt hitehagyó vagy lázadó iskolának� 
Kicsit később Russell is megismerkedett a laikus munkával�

Természetesen ezek a korai tapasztalatok a tizeddel kapcsolatban nem 
vetettek fel bennünk egyetlen kérdést sem, és talán soha nem is gondoltunk 
volna rá, ha 1978-ban Isten nem hívta volna Colint laikus szolgálatra� 
Abban az időben, amikor elfogadta a Weimari Főiskola dékáni posztját, 
nem foglalkozott a tized témájával� De nem sokkal azután szembesült 
ezzel a kihívással� A Generál Konferencia egyik osztályának az igazgatója 
Weimarba látogatott� Alaposan kikérdezte Colint a főiskola céljairól és 
politikájáról� Távozásakor átadott Colinnak egy csekket, hogy „hozzájárul 
a weimari főiskolán végzett munkához”� Másnap reggel, amikor Colin 
jobban megnézte a csekket, észrevette, hogy a csekk 250 dollárról szólt, de 
ami igazán meglepte, hogy a közleményben az állt, „TIZED”�

Colin megbeszélte az ügyet a főiskola adminisztrátoraival� Ők 
megerősítették, hogy a főiskola szükségleteire olykor kapnak tizedet; de 
az iskola nem tartja meg ezt a pénzt, hanem elküldik az Észak-Kaliforniai 
Konferenciának� Colin tiltakozott, és azzal érvelt, hogy ha a főiskola nem 
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fogadja el az ajánlott tizedet, akkor azt köszönettel vissza kell küldeni az 
adományozónak, megmagyarázva, hogy a főiskola miért nem fogadhatja el 
a tizedet� Mindez összhangban van az isteni tanáccsal�

A weimari adminisztrátorok mindegyike elismerte, hogy ők maguk 
nem tanulmányozták a tized kérdését, és nem tudják, mi az Úr tanácsa, 
ezért elhatározták, hogy tanulmányozni kezdik a tized és az adományok 
témáját� Néhány héttel később összegyűltek, hogy megosszák, mire jutottak 
a tanulmányozásuk során� Colin alaposan áttanulmányozta Ellen White 
írásait, és meglepődött azon, hogy a prófétaság lelke nem tesz különbséget 
a tizeddel kapcsolatban a laikusok és a felekezeti munkások között� Azt is 
megtudta, hogy a gyülekezeti tagok nem kötelesek, hogy a tizedet kimon-
dottan a konferencia pénztárába juttassák� Ez tizenöt évvel azelőtt történt, 
hogy Colin az Újszövetség írásaiból is alátámasztotta ezeket az elveket�

Colin meglepődött azon, hogy a kollégái „tanulmányozása” abból állt, 
hogy kérdéseket tettek fel különböző felekezeti vezetőknek, mint például 
a Generál Konferencia, a helyi konferencia és a médiaközpont vezetőinek, 
de a próféta írásait nem tanulmányozták� A kapott válaszok többsége azt 
a gondolatot támasztotta alá, hogy a Weimari Főiskola elfogadhatja és 
felhasználhatja az ajánlott tizedet, feltéve, ha nem követeli azt, illetve misz-
sziómunkára használják� Azóta ez a Weimari Főiskola gyakorlata�

De az egyik médiaközpont vezetőjének válasza más kérdéseket is fel-
vetett� Az ő válasza ez volt: „Fogadjátok el a tizedet! Két kézzel fogadjátok! 
Mi ezt tesszük�” Ez a kendőzetlen megjegyzés ráébresztett bennünket arra 
a valóságra, hogy sok média és más laikus intézmény jelentős tizedet kap 
az egyháztagoktól� Ezek közé tartozik a „Faith For Today”, a „Voice of Prop-
hecy”, az „It is Written”, a „Breath of Life”, a „Quiet Hour” és az „Amazing 
Facts”� Nyilvánvalóvá vált tehát, hogy az egyház vezetése nincs ellene a 
többcsatornás tizedfizetés elvének�

Később Colin a Hartland Intézmény alapító tagja lett, és ott ismét 
napirendre került a tized kérdése� Mivel az adminisztráció és a személyzet 
egy része nem tanulmányozta a témát, új tanulmányozási szakasz indult, és 
a következtetések hasonlóak voltak, mint a Weimari Intézménynél� 1984-
ben Colin a Hartland projektmenedzserével együtt, megbeszélést folytatott 
a Potomac Konferencia elnökével� A párbeszéd a következőképpen zajlott:
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Colin: Időről időre kapunk tizedet� Mit javasolsz?
Elnök: Nem hiszem, hogy a testvérek azért küldik a tizedüket a Hart-

land Intézménynek, hogy ti visszaküldjétek azt a Potomaci Konferenciának [���]
Colin: Igaz, amit mondasz� Ha elfogadnánk ezt az elvet, miszerint mi 

nem fogadhatjuk el a felajánlott tizedet, hanem tovább kell azt küldenünk 
a konferenciának, akkor az a helyes, ha megköszönve visszaküldjük az 
adományozónak, nem pedig a Potomac Konferenciának�

Elnök: Szerintem ez többet ártana, mint használna�
Colin: Szóval mit javasolsz?
Elnök: Ha nem követelitek a tizedet, akkor nyugodtan elfogadhatjá-

tok a felajánlott tizedet a megfelelő munkára�
Nem is olyan régen - egy generációval ezelőtt - ezt a nézetet sok testvér 

osztotta a Generál Konferencián és sokan az egyházvezetők közül� Colin a 
Generál Konferencia egyik nyugalmazott alelnökével folytatott beszélgeté-
sét idézte fel, aki sok éven át az egyik média intézmény tanácstagja volt� 
Colin megkérdezte tőle: 

„Mit tettél a tizeddel, amit a médiaközpont dolgozói kaptak?” Azt 
válaszolta, hogy soha nem foglalkozott kifejezetten ezzel a kérdéssel� Majd 
egy szempillantás után azt válaszolta: „És ha most szóba került, nem is 
szeretném tudni�” Ez volt egy bölcs vezető válasza�

Sajnos a felekezeti vezetők tizeddel kapcsolatos hozzáállásának 
változását egy laikus munkás 1987-ben közzétett nyers és rosszindulatú 
karikatúrája okozta� A karikatúra egy elhízott felekezeti munkást ábrázolt, 
aki éppen készült felfalni egy újabb ebédet, miközben egy szegény, lesová-
nyodott laikus munkás az asztaláról lehulló morzsára várt� Következett egy 
csípős cikk, és egy felhívás, hogy a hűséges testvérek támogassák tizedükkel 
az ő munkáját� Teljesen természetes volt, hogy ez a cikk feldühítette az egy-
házi vezetést� Tragikus módon az eredmény a laikus munkásokkal szembeni 
elnyomó intézkedések sorozatából állt� 

A vezetők új generációja került a kormánykerékhez, akik nem osz-
tották az elődeik álláspontját a tizeddel kapcsolatban� Furcsa módon az új 
vezetők még Ellen White ihletett tanácsait is semmibe vették� Merev és 
kemény szabályokat hoztak, hogy megpróbálják rabságban és megkötözve 
tartani az Isten népét� Például az éves tanácskozásokon úgy döntöttek, hogy 
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a konferenciáknak vagy a laikus misszióknak a testvérektől kapott tizedet 
vissza kell küldeni az adott konferenciához, ahová az adományozó tartozik� 
Szerencsére a legtöbben nem alkalmazzák ezt a rendeletet� A világon sok 
missziómunka összeomlana, ha ezt az utat követnék, amely teljesen ellenté-
tes az Úr tanácsával� Bár a következő idézet nem kifejezetten a tizedről szól, 
de az alapelv nyilvánvaló�  

„Isten azt akarja, hogy el legyenek hallgattatva azok a hangok, ame-
lyek azt követelik, hogy a missziómunkára felajánlott összes pénz Battle 
Creek-be kerüljön� Azok az emberek, akik anyagi áldásokat kaptak Istentől, 
csak a Mesternek tartoznak felelősséggel� Az ő kiváltságuk, hogy közvetlen 
segítséget nyújtsanak a misszióknak�” (Spalding-Magan Collection, 176-
177� o�)

Russell a Dél-Ázsiai Unió osztályvezető igazgatójaként sok ezer dollár 
tizedet kapott, aminek nagy részét olyan hűséges tagok adták, akik szívükön 
viselték az evangelizációs munkát Dél-Ázsiában� Russell ezekből az ado-
mányokból egyetlen centet sem költött magára, mivel felekezeti alkalma-
zottként igen szép fizetést kapott� Más felekezeti vezetőkkel egyetértésben 
a pénzzel segítette a hűséges missziókat, mint a dél-ázsiai Voice of Profecy� 
Eszükbe sem jutott, hogy visszaküldjék a pénzt Ausztráliába�

Később, amikor Russell a bangkoki adventista kórház elnöke lett, 
csak az Amerikából kapott tizeddel – amelyet főleg nyugdíjas orvosok és 
misszionáriusok küldtek – tartották fizetőképesnek a thaiföldi missziót� 
Isten jóságos volt! Ismerte a 65 millió lélek szükségleteit, és ezt a munkát az 
Ő hűséges gyermekei szívére helyezte�

Az Észak-Amerikai Divízió azonban olyan tekintélyt gyakorolt, amit 
Isten tilt� Elrendelte, hogy az összes misszió juttassa el a kapott tizedet ahhoz 
a konferenciához, ahová az adományozó tartozik� Sajnos a médiával foglal-
kozó missziók fájó szívvel ugyan, de alávetették magukat ezeknek a dön-
téseknek� Mi azon a véleményen vagyunk, hogy ez a hozzáállás egyenesen 
ellentétes Isten azon parancsával, hogy elvigyük az evangéliumot minden 
néphez� Elképzelhetetlen, hogy olyan emberek, mint H�M�S� Richards, J�L� 
Tucker fivérek, William Fagal, Joe Crews és C�D� Brooks nem kaphatnak 
tizedet, miután lelkek ezreit vezették Krisztushoz munkájuk által�

Szeretnénk leszögezni, hogy tudomásunk szerint a tizedből egy centet 
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sem fordítottak az intézmények dolgozóinak vagy vezetőinek személyes 
használatára� Ez a gyakorlat veszélyt jelentene� A tizedet pontosan az Isten 
által előírt célokra használták fel� Vitathatatlan igazság, hogy egyes laikus 
intézmények hallgatólagos beleegyezése az Észak-Amerikai Divízió nem 
megfelelő rendeletére hitelesítette a megszervezett bojkottot azon laikus 
intézmények ellen, akik az isteni tanács szerint elfogadták a tizedet�

Az Észak-Amerikai Divízió vezetőinek határozatai egy újabb tragikus 
helyzethez vezettek� Ha a missziós szervezetek alávetnék magukat a Divízió 
döntésének, akkor összeomlanának, vagy munkájuk érezhetően csökkenne� 
Ez a kockázat ügyeskedésekhez és csalásokhoz vezetett� Lehetetlen, hogy 
a konferencia vezetői nem vették volna észre, hogy a laikus intézmények 
tizedes rubrikája hirtelen és drasztikusan csökkent a rendelet hivatalos 
bevezetése után, miközben a nem tizedes rubrikák látványos emelkedést 
tapasztaltak� A titok egyszerű: a laikus intézmények arra biztatták az 
adományozókat, hogy a csekk közleményében többé ne írják azt, hogy a 
pénz tizedet jelent� A „tized” helyett használjanak bármilyen más kifejezést: 
„felajánlás”, „adomány”, „ajándék”, „missziómunka”, „evangelizáció”, „az 
intézmény számára”� Így már nem kötelesek a pénzt a konferencia kasszájá-
ba küldeni� Így a konferenciák a vártnál kevesebb bevételhez jutottak, mert 
a tized más néven, de mégis odajutott, ahová az adományozó akarta�

Megértjük azt a kétségbeesett pénzügyi szükségletet, amely a külön-
böző laikus intézményeket ilyen képmutató gyakorlatra ösztönözte, de 
fájlaljuk ezt a képmutatást és az ezzel járó veszélyeket� A tized szent célra 
van szánva� A tized álcázására tett erőfeszítések pedig ahhoz a lehetőséghez 
vezetnek, hogy nem a megfelelő munkára használják fel� A következőkben 
példaként két levelet mutatunk be�

Az első írás a laikus média egyik jól ismert vezetőjének a levele� Arra 
a kérdésre válaszol, hogy az intézmény, ahol dolgozik, fogad-e tizedet 
vagy sem� Kétségtelenül nem akarta papírra vetni, hogy igen, elfogadná a 
jóindulatú levélíró tizedét� Egyébként a vezető ugyanaz a személy, aki 1978-
ban azt tanácsolta a Weimari Intézménynek, hogy „két kézzel” fogadják a 
tizedet�

„Megpróbáltam megkeresni az ön telefonszámát a telefonkönyvben, 
de úgy tűnik, nincs meg� A levélben feltett kérdése (hogy a szervezetünk 
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elfogadja-e a tizedet) nagyon kényes, és hálás lennék, ha ezt telefonon 
beszélhetnénk meg� Addig is hálámat fejezem ki, hogy ön és az önhöz 
hasonlók azt fontolgatják, hogy segítik az evangélium munkáját a [���] szer-
vezeten keresztül� Nagyra értékeljük az ön imáit és anyagi hozzájárulását az 
Isten munkájára� Sok felekezeti lelkész dolgozik velünk, akik elkötelezetten 
hirdetik a hármas angyali üzenetet! Most abba kell hagynom, itt befejezem 
a levelemet�

Testvére a Krisztusban, [���]” (1992� április 15�)
A második írás egy tekintélyes, anyagilag meglehetősen stabil és 

nagyon eredményes, jól ismert intézmény vezetőjének a levele� Azonban 
aki ezt a válaszlevelet kapta, úgy döntött, hogy nem tudja támogatni ezt az 
intézményt a vezetőjének arroganciája miatt, aki nem fél becsapni másokat 
és hazudni�

„Kedves [���]! Nagyon köszönjük a [���] missziónak küldött csekket [���] 
összegben� Bár erre a pénzre nagy szükségünk van, kötelesek vagyunk visz-
szaadni önnek, mert ön azt írta, hogy a pénz a tizedet képezi� Azért tesszük 
ezt, mert mi tudatosan nem fogadunk el tizedet�

Néhány évvel ezelőtt a [���] vezetőtanácsa úgy döntött, hogy ne fo-
gadjunk el tizedadományokat� Bár a Hetednapi Adventista Egyház nem 
támogat bennünket, azt javasoljuk, hogy a tagok küldjék el tizedüket az 
egyháznak� Mindazáltal tudunk arról, hogy van egy baráti társaság, akik 
tizeddel támogatják a misszionárius munkásainkat anélkül, hogy közölnék 
velünk, hogy az tized� Hisszük, hogy Isten buzdítja erre ezeket a barátokat, 
mert mi teljes mértékben az Ő gondviselő gondoskodására hagyatkozunk� 
Köszönjük érdeklődését szervezetünk munkája iránt! Őrizzen minket szívé-
ben és imáiban!

Az ön testvére, aktív a Mester szolgálatában, [���]�”
Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt sem, hogy ez a rendelet, 

amely megköveteli, hogy minden tized csak a konferencia pénztárába 
kerüljön, azért született, hogy levágják azon intézmények pénzeszközeit, 
amelyeknek volt bátorságuk figyelmeztetni az Isten népét a közöttünk levő 
hitehagyás megjelenésére, a mércék leszállítására és az egyházban istenká-
romló vallási szertartások létezésére� De ezt a célt nem sikerült teljesen elérni� 
A tized kérdésének hangsúlyozása sok gyülekezeti tagot arra késztetett, hogy 
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saját maguknak tanulmányozzák a témát, sőt még e könyv megírását is ez 
ösztönözte, de nem a laikus intézmények pénzügyeinek növelése érdekében 
- mert az Úr gondoskodik erről – hanem hogy a tized kérdéséről szóló Isten 
igazsága a nép elé kerüljön� Az Úr tud gondoskodni az igazság hirdetőinek 
pénzügyeiről� Ugyanakkor nem akarjuk csökkenteni azt a tizedet sem, 
amelyben részesülnek az Isten irányítása alatt működő hűséges felekezeti 
intézmények� Minden joguk megvan ahhoz, hogy támogassák magukat 
a tizedből� Ne gondoljátok azt sem, hogy a kongregacionalizmus mellett 
kampányolunk� Tudjuk, hogy Isten megparancsolta, hogy egyházának 
szervezett vezetése legyen� 

A laikus intézmények egy része, akik korábban elfogadták a tizedet, 
felhagytak ezzel, amióta a Generál Konferencia megpróbálta betiltani a ti-
zedet elfogadó független szervezeteket� Ha ezek a laikus szervezetek valóban 
meg lettek volna győződve, hogy a prófétaság lelke ellenzi a konferencián 
kívüli tizedgyűjtés, akkor kötelességük lett volna tájékoztatni a támogató-
ikat arról, hogy semmilyen formában nem fogadnak el tizedet, és azt nem 
kellene más elnevezés alatt sem hozzájuk juttatni, mint például felajánlás, 
ajándék, vagy adomány formájában� Ha egy laikus szervezet kifejezetten ezt 
kérné, akkor tiszteletben tarthatnánk ezt a meggyőződést, még akkor is, ha 
ez ellentmond a tizedre vonatkozó ihletett tanácsnak� Kevés laikus szervezet 
döntött így, hogy ezt teszik�

Ha ezek a laikus szervezetek úgy vélik, hogy a tizedet jogosulatlanul 
fogadták el, akkor vissza kellene adniuk a konferenciának minden tizedet, 
amit munkájuk során felhasználtak� E két követelmény figyelmen kívül 
hagyása kétséget vet a laikus szervezetek valódi meggyőződésére a tizeddel 
kapcsolatban� Továbbhaladni ezen az úton, és azt sugallni, hogy el lehet 
fogadni a tizedet, ha az más néven van felajánlva, azt bizonyítja, hogy a nép 
nem hisz az egycsatornás tizedgyűjtési elméletben� Így, nem rosszindulat-
ból, hanem csak puszta logikából azt a következtetést vonhatjuk le, hogy 
ezek a laikus szervezetek emberi parancsoknak engedelmeskednek, és nem 
hallgatnak az isteni tanácsra�

Bár nem állítjuk, hogy az Adventista Egyház Kézikönyvének ihletett 
tekintélye volna, azonban emlékeztetünk arra, hogy felhasználni a tized 
kérdését a független munkások hiteltelenítésére, akik tizedet fogadnak el az 
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evangélium munkájáért, valamint azon egyháztagok kizárása, akik felaján-
lották tizedüket független munkásoknak, nincs összhangban a kézikönyv 
erre vonatkozó kijelentésével:

„A gyülekezet tagjait anyagi okokból nem szabad kizárni� A gyüleke-
zet tagjait nem lehet elmozdítani a gyülekezeti tisztségből azért, mert nem 
tud vagy nem képes anyagi segítséget nyújtani az egyház által támogatott 
ügyekben� A tagság minősége elsősorban lelki meggyőződésen alapul, de 
mindenkinek kötelessége, hogy lehetősége szerint támogassa az egyház 
munkáját� Az egyházi ügyek anyagi támogatásának elmulasztása azonban 
soha nem adhat okot a gyülekezet tagjainak kizárására�” (Egyházi Kézikönyv, 
1990-es kiadás, 163� o�)

Azt gondoljuk, hogy a vezetők határozata, mely által kérték a teljes 
tized visszaküldését a konferenciához, inkább tudatlanságot tükröz, sem-
mint Isten tanácsával szembeni hivalkodó ellenkezést� Az a vágyunk, hogy 
ez a könyv állítsa az igazságot Isten népe ítélete elé, és bátorítsa a hívőket 
arra, hogy a meggyőződésük szerint cselekedjenek� Álljanak ki az Isten 
által lefektetett elvek mellett, és határozottan utasítsanak el minden olyan 
emberi parancsot, amely lábbal tiporja az isteni tervet� Azt is reméljük, 
hogy azok az intézmények, amelyek alávetették magukat egy helytelenül 
gyakorolt rendeletnek, újragondolják jogaikat és kötelességeiket Isten Igéje 
alapján� Mindenekelőtt azért imádkozunk, hogy gyülekezetünk vezetői 
ezt a könyvet olvasva felismerjék tévedésüket és gyorsan orvosolják ezt a 
szomorú helyzetet�
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A független szervezetek szerepe

Ellen White a tized témájával kapcsolatos minden írásában a laikus 
és a felekezeti munkások együttmunkálkodása mellett érvel, akik kéz a 
kézben dolgoznak, nem pedig kényszerű együttműködésből, egymásnak 
alárendelve� Isten prófétájának tanácsa a tökéletes mintát képezi, amelyben 
egyaránt kibontakozik a felekezeti és a laikus munka� Végülis ez Isten terve, 
nem emberi vélemény�

Pionírjaink sokat tettek engedelmeskedve ennek a tanácsnak, bár nem 
tudták teljesen megvalósítani azt� Láthatjuk ennek a bizonyítékát az 1909-
es Generál Konferencián hozott döntésekből:

„A Generál Konferencia ajánlásai
Figyelembe véve a következőket:
• Az Egyesült Államok déli része egy nagy missziós területet képez, 

számos lehetőséggel a laikus munka számára az iskolák megnyitása által�
• Munkatársaink közül sokan szeretnének ilyen munkát vállalni�
• Kívánatos a szeretetteljes baráti kapcsolat megléte a felekezet szerve-

zett struktúrája és a laikus szolgálatban működő iskolák között�
 A következőket javasoljuk:
1� A laikus iskoláink képviselői kapjanak helyet a konferencia oktatási 

osztályában, amelyhez az adott iskola tartozik�
2� Az oktatási osztályok nyújtsanak segítséget azon személyek kiválasz-

tásában, akik szeretnének részt venni a laikus missziómunkában�
3� Anyagi támogatást adjanak azoknak, akiknek szükségük van rá, és 

ezt a helyzet ismeretében tegyék meg, ezért közelről kell ismerni a laikus 
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szolgálatot és az embereket, akik azt végzik�
4� Az egyház szervezett struktúrájának tudnia kell pontosan, hol 

vannak a fent említett iskolák, hogy részesítsék azokat az Isten népe által 
felajánlott és összegyűjtött pénzből� 

5� Az iskolák által a szeretetteljes együttműködés és együttérzés kösse 
össze a konferenciát és a laikus szolgálatot� 

6� Ennek a jó együttműködésnek a célja a laikus szolgálat nagymértékű 
támogatása legyen a legjobb eredmények elérése érdekében�

Azt is javasoljuk, hogy ott, ahol erős, lendületes konferenciáink van-
nak, bátorítsuk a híveket arra, hogy vegyenek részt a laikus munkában, de 
jó lenne, ha az önkéntesek először részt vennének a „Nashville Agricultural 
and Normal Institute” (Madison College) tanfolyamán�

A Generál Konferencia és a Déli Uniókonferenciák mindent meg-
tesznek ezen határozatok megvalósulásáért�” (General Konferencia Közlöny, 
1909� 372-373� o�)

Sajnos ez a javaslat – amelyet tudomásunk szerint eddig nem vontak 
vissza – néhány hűséges felekezeti adminisztrátoron és laikus vezetőn kívül 
sokak számára ismeretlen�

Könnyen megfigyelhető, hogy a történelem megismétli önmagát, és a 
mai vezetők a 20� század eleji vezetőkhöz hasonló magatartást tanúsítanak� 
De napjainkban Isten prófétájának tanácsaival rendelkezünk, amelyeket 
a 20� század elején létező konjunktúra generált� Íme egy klasszikus példa 
napjaink vezetőségének álláspontjáról:

„Egy növekvő számú független intézmény megjelenésével szembesü-
lünk, amelyek egyre nagyobb részt vonzanak az adventista tizedből� Ez a 
pénz valóban hasznunkra lenne az egyház fontos munkájában�” (Southwest-
ern Union Record, 1992�)

A támadás főként a laikus munkát végzők ellen irányul, akik tizedet 
fogadnak el� De vannak olyanok is, akik őszintén hiszik, hogy a laikus 
munkának felajánlott bármilyen finanszírozás, legyen az tized vagy ado-
mány, elszegényíti az egyház pénztárát� Ez a gondolkodás egy téves nézetet 
tükröz arról, hogy mi az egyház� A konferencia munkája minden bizonnyal 
a Hetednapi Adventista Egyház munkájának egyik fő ága, de az nem az 
EGYHÁZAT jelenti� Krisztus egyháza annak minden tagjából áll� White 
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testvérnő a szolgálat két ágáról beszélt, a felekezeti és a laikus szolgálatról� 
Amikor White testvérnő bizonyságtételeket írt a gyülekezeteknek, célkö-
zönsége volt az összes tag, nem csak az egyház szervezeti struktúrájának 
hivatalos alkalmazottai� Nyilvánvalóan az egyház vagy közösség kifejezés 
alatt Ellen White az összes tagot értette� Amikor tudatában vagyunk, 
hogy az egyház magában foglalja minden tagját, akkor a tized kérdése más 
megvilágításban látszik� A laikus szolgálat a Hetednapi Adventista Egyház 
legitim része, akárcsak a felekezeti munka� Sietve hozzátesszük, hogy aki 
szentségtelen kezekkel fogadja a tizedet és az adományokat, az elszenvedi 
tetteinek következményeit, legyen az felekezeti vagy laikus munkás� Sok lai-
kus misszió csodálatos munkát végez, lelkeket nyernek meg az Úrnak szerte 
a világon és ez kitágítja az egyház határait� Például nekünk nagy csalódást 
okozott az egyház vezetésének azon kudarca, hogy nem tudta irodalommal 
ellátni testvéreinket Afrikában vagy a világ más kevésbé jómódú részeit� De 
sok laikus intézmény ki tudta tölteni ezt az űrt, hisz a most ott található 
könyveket ők vitték el oda� Számtalan bizonyíték van arra, hogy Isten úgy 
határozott, hogy ezek a hűséges laikus intézmények részesüljenek az egyház 
anyagi forrásaiból�

Az előző idézet az 1992-es Southwestern Union Record-ból való, amely 
szemlélteti Isten parancsának kirívó megsértését� A laikus munkások nin-
csenek tizedszerzési versenyben� Egyszerűen arról van szó, hogy egyes helyi 
gyülekezetekben és más helyeken megnyilvánuló hitehagyás miatt vannak 
olyan tagok, pásztorok, sőt vezetők is, akik Istent akarják tisztelni azáltal, 
hogy pénzüket egy igazi és eredményes, Istenért végzett munkára akarják 
adni�

1907-ben White testvérnő a következő levelet küldte Percy Magan 
professzornak, a Madison College dékánjának:

„Vannak olyan vélemények, hogy a Madison iskola nem kérhet és 
nem kaphat testvéreinktől anyagi támogatást a munkájához, mivel nincs 
a konferencia tulajdonában� Ezt az elképzelést korrigálni kell! Az Úr 
kincstárából származó pénz elosztásában nektek is jogotok van egy részhez, 
ahogyan azoknak is, akik az Úr parancsával összhangban hasznos felekezeti 
munkát végeznek�

Egy napon maga Jézus Krisztus fogja majd számonkérni azokat, akik 
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ma olyan szorosan megkötik a kezeteket, lehetetlenné téve a továbbhaladást 
azon az úton, amelyen Ő vezetni akar� «Enyém az ezüst és enyém az arany, 
azt mondja a Seregeknek Ura�» Te és azok, akikkel társultál, nem vagytok 
kezdők a tanítás tudományában, és amikor feszültségben vagytok, mert 
nincsen anyagi lehetőségetek ahhoz, hogy erőteljesen haladjatok a munká-
ban, akkor teljes mértékben jogotokban áll segítséget kérni, ahogy a többi 
dolgozó is teszi, akik hasonló problémákkal küzdenek�

A múltban keményen erőlködtetek, hogy finanszírozzátok Isten mun-
káját, ezért most nem kellene kínosnak érezni magatokat a szabad akaratú 
ajándékok elfogadása miatt� Szükségetek van a pénzre abban a munkában, 
hogy fiatal férfiakat és nőket készítsetek fel az Úr szőlőjében való mun-
kálkodásra� Koncentráljatok a munkátokra, mert nem szükséges állandó 
feszültség alatt lennetek azon töprengve, hogy honnan lesz pénzetek a mun-
kára� Az Úr tiltja tapasztalt munkások köré falak és korlátok felállítását, 
azok köré, akik lelkiismeretesen teljesítik az Isten által elrendelt feladatukat�

Sok értékes idő veszett már el, mert emberi szabályokat és szükségtelen 
korlátozásokat helyeztek Isten tervei és céljai elé� Az Úr nevében most arra 
kérem a konferencián lévő testvéreinket, hogy erősítsék meg, támogassák és 
dolgozzanak összhangban a madisoni testvérekkel, akik az Isten által rájuk 
bízott munkát végzik�” (Spalding-Magan Collection, 411-412� o�)

Az utolsó bekezdés erőt ad annak az elvnek, mely szerint a konferenciai 
testvérek összhangban, együtt dolgozzanak a laikus munkát végző testvé-
rekkel és fordítva� White testvérnő mindig együttműködőnek mutatta be a 
laikus kart és a felekezeti kart, nem pedig az egyiket a másiknak alárendelve�

Fontos megértenetek az Ellen White levelében leírt gondolatot� A 
laikus intézményeknek „is van joga egy részhez az Úr pénztárából származó 
pénz elosztásakor”� Dr� Ralph Larson több mint 160 idézetet talált, ame-
lyekben White testvérnő a „pénzügyi eszközök” kifejezésbe belefoglalta a 
tizedet� Például így szól az egyik idézet:

„Te, aki nem voltál hajlandó pénzügyi eszközeidet adni Isten ügyének 
előmozdítására, olvasd el Malakiás könyvét, és nézd meg, mit mond a 
tizedről és az áldoznivalóról�” (Special Testimonies Series A, No� 1�, 27� o�)

Figyeljétek meg, hogy White testvérnő megemlíti, helyénvaló, hogy a 
laikus munkások részesüljenek az Úr pénztárából származó pénzeszközök-
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ből� Hangok csendültek fel, amelyek szerint az Úr kincstárából származó 
pénzt csak és kizárólag az egyházi vezetők által, vagy a felekezeti munkások 
által szervezett munkában szabad felhasználni� De a fent említett idézet 
lerombolja ezt az állítást� Ha minden hetednapi adventista megértené ezt 
a tényt, akkor ez sok kérdésre választ adna, csökkentené a zűrzavart, és 
elkerülné az Isten népe közötti sok megosztottságot� Valóban, White test-
vérnő a konferenciákhoz fordult, hogy segítségüket kérje a laikus munkások 
támogatásában�

„Arra kérem a dél-dakotai testvéreinket, hogy nyújtsanak segítő kezet 
egy szabad akaratú és önkéntes ajándék formájában a Madison Intézet 
sürgős szükségére�” (Ellen White levele E.G. Hayes-nek, a Dél-Dakotai Kon-
ferencia elnökének, 1907� február 5�)

Annak ellenére, hogy White testvérnő gyakran írt leveleket Daniells 
testvérnek és más vezetőknek is, mégis 1908-ban a Generál Konferencia 
bizottsága bebizonyította, mennyire nem érti a szabadság szükségességét az 
Isten művében� Szigorú korlátozásokat szavaztak meg azoknak, akik sürgős 
esetekben pénzt igényeltek� Ez a határozat közvetlenül a felekezeti intézmé-
nyeket célozta meg, de súlyos csapást mért a laikus intézményekre is�

„Elhatároztuk, hogy minden olyan intézkedést, amely által pénztá-
mogatást igényelnek a néptől, először a Generál Konferenciának jóvá kell 
hagynia, vagy az Uniókonferenciáknak, ahol az adott missziót végzik� 
Elhatároztuk, hogy az a személy, aki Isten népétől pénzügyi segítséget kér, 
először akkreditációt kell kapnia az Uniókonferenciától, amelyhez tartozik, 
utána eredményes tárgyalásokat kell folytatnia, majd az Uniótól és a helyi 
konferenciától írásbeli igazolást kell kérnie arra vonatkozóan, hogy mit 
akar, és csak ezután terjesztheti kérését a nép elé�” (Review and Herald, 
1908� május 14�)

White testvérnő reakciója nem sokáig váratott magára� A Generál 
Konferencia döntése nem volt bölcs, Ellen White válasza pedig határozott 
és közvetlen volt:

„Amikor elolvastam a Review and Herald-ban az általatok hozott 
határozatot, amellyel annyi korlátozást szabtatok azokra, akik a szegény és 
rászoruló területekről kérhetnek pénzügyi támogatást a gyülekezet építésére, 
sajnáltam a sok korlátozást� Csak szomorú lehetek, mert ha Isten kegyelme 
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nem jön el a Generál Konferenciára, akkor olyan úton indultok el, amely 
Isten rosszallását hozza rátok� Túl sok tiltásban volt részünk�

Isten megmutatott egy munkát, amely nem rendelkezik az Ő jóváha-
gyásával� Minden olyan korlátozást meg kellene szüntetni, amely gátolja 
azok munkáját, akik elindultak figyelmeztetni a városok lakóit a hamarosan 
elkövetkező ítéletre� Senkit sem szabad akadályozni abban, hogy a jelen-
való igazság üzenetét eljuttassa a világnak� Engedjétek, hogy a munkások 
Istentől kapjanak parancsokat! Ha a Szentlélek bizonyos munkára ihletett 
egy hívőt, hagyjátok az ügyet közte és az Úr között�” (Ellen White a Generál 
Konferencia tagjainak, 1908� május 26�)

Az 1908� május 14-ei Review and Herald-ban megjelent határozat 
még meglepőbb, ha figyelembe vesszük, hogy White testvérnő csak néhány 
hónappal korábban egy erős figyelmeztetést küldött a testvéreknek�

„A konferenciánkon dolgozó testvéreknek, akik azt képzelik, hogy 
jogukban áll megtiltani a pénzgyűjtést bizonyos területeken, azt mondom: 
Isten újra és újra elém tárta ezt a témát� Most az Úrtól kapott bizonyságo-
mat mondom el azoknak, akikhez szól� Bárhol is vagytok, tartózkodjatok a 
korlátok felállításától! Isten munkáját nem szabad fékezni� Ezek az emberek 
hűségesen szolgálták az Urat, miközben ti csak figyeltetek és kritizáltatok� 
Ők Istenfélő testvérek és munkatársai az univerzum Mesterének, akik 
igyekeznek tisztelni Őt� Isten megtiltja, hogy bármilyen igát vessetek az 
Ő szolgáinak nyakába� Szolgáinak kiváltsága, hogy adományokat és köl-
csönöket fogadjanak el, hogy befektethessék az elvégzendő fontos munká-
jukba� A «szent felelősség», amelyről egyesek úgy gondolják, hogy az Úr a 
vállukra helyezte az egyházi tisztségbe való hivatalos beiktatás során, soha 
nem helyezte rájuk� Ha az emberek szilárdan állnának az igazság magas 
platformján, sohasem jutnának arra a következtetésre, hogy kötelességük 
olyan szabályokat és korlátozásokat előírni, amelyek csak akadályozzák és 
megbénítják Isten választottainak munkáját, a misszionáriusok képzését�” 
(Ellen White levele a washingtoni és más központok tisztviselőinek, 1908� 
január 6�)

Fájdalom számunkra, hogy napjainkban a tized témája megosztóvá 
vált a Hetednapi Adventista Egyházban� Az igazság az, hogy a tizednek csak 
kis töredéke jut el laikus intézményekhez� A korabeli helyzetet leírva White 
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testvérnő kijelentette, hogy az Úr indította őt és több más lelket is, hogy 
anyagilag támogassák a szegény dél-amerikai missziókat� Minden bizonnyal 
ez az eset egy kivétel volt akkor, és napjainkban is így van, amikor Isten 
indít néhány tagot, hogy tizedüket az önálló missziómunkára ajánlják� A 
felekezeti munkát támogatni kell, de csak akkor, ha hűséges az isteni meg-
bízáshoz� Ugyanez az elv vonatkozik a laikus munkára is; csak akkor kell 
fenntartani, ha engedelmeskedik az Isten parancsolatainak� Azoknak, akik 
az evangéliumot hirdetik, joguk van ahhoz, hogy a munkájuk gyümölcsé-
ből finanszírozzák őket� Volt egy eset, amikor a felszentelt fekete lelkészek 
nem kaptak pénzt a konferenciától; akkor White testvérnővel együtt más 
testvérnők is elküldték tizedüket ezeknek az embereknek�

„A fehér lakosság körében dolgozó fehér munkások a tizedből kapják 
fizetésüket, a Dél Misszió Társaság több éven keresztül kettő-öt felszentelt 
lelkészt támogat, hogy dolgozzanak a színesbőrűek között [���], de a Konfe-
renciák nem engedték, hogy tizedet küldjenek segítségükre [���]

Néhányan úgy döntöttek, hogy édesanyámnak adják a tizedet, hogy 
ő döntse el, hova menjen� Legkisebb habozás nélkül átadta a Missziós 
Társaságnak, hogy fizetésként odaadhassák ezeknek a testvéreknek� Nemrég 
három coloradói testvérnő elküldte a tizedet, hogy biztosítsák a déli fekete 
lelkészek fizetését� A coloradói konferencia elnöke nagy nyugtalanságot 
keltett ebben az ügyben [���]

Mi külön nyilvántartást vezetünk a kisösszegű tizedről, amelyet ka-
punk, és ezt a pénzt csak a színesbőrű lakosság körében aktív munkások 
bérének kifizetésére használjuk�” (J. Edson White levele Arthur G. Daniells 
testvérhez, 1905� március 26)

E felszentelt afroamerikai munkások helyzete hasonló a független 
missziómunkában szolgáló felszentelt munkások helyzetével� (bibliaoktató, 
orvosmisszionáriusok, bibliamunkások)

Érdekes, hogy az egyházunk vezető testvérei közül sokan új felfedezés-
ként mutatják be a laikus munkásoknak való tizedküldést, holott valójában 
az évek során a laikus missziók jelentős tizedet kaptak, és ez nem volt 
tévedés�

Egyszer Colint arról tájékoztatták, hogy az észak-amerikai adventista 
családok mindössze 27%-a fizet rendszeresen tizedet az egyháznak� Míg 
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a tized egy részét az egyháznak, egy részét pedig független szervezeteknek 
küldik, a szomorú igazság az, hogy a legtöbb adventista megfosztja Istent 
a tizedétől és az adományoktól� A felekezeti és a laikus munkások igazi 
kihívása a hívők ösztönzése, hogy legyen bátorságuk az Úr kezébe helyezni 
pénzügyeiket, higgyenek az áldásban, amely az adakozó szívet kíséri� Ez a 
tény távol fogja tartani Isten egyházának mindkét karját a napjainkban a 
tized körül zajló konfliktustól�

A tized körüli vitáról szóló objektív bizonyítékok bemutatása után lát-
hatjuk, hogy Isten terve a felekezeti és a laikus szolgálat harmonikus együtt-
működéséről azon a ponton van, hogy meghiúsul� Ha tiszteletben lett volna 
tartva az Úr parancsa a tized hűséges befizetéséről, akkor nem lenne akkora 
feszültség néhány dollár miatt, amit a laikus szolgálatra fordítanak� Végül is 
évente körülbelül egy milliárd dollár érkezik tizedként a felekezeti csatorná-
kon keresztül� Ennek a könyvnek az üzenete és a bemutatott bizonyítékok 
arra szolgálnak, hogy egy alapot képezzenek, és ezen az alapon a hűséges 
felekezeti és laikus munkások összefogjanak egy harmonikus munkában az 
evangélium dicsőségére� Ó, mennyire kívánjuk ezt!

Meg vagyunk győződve arról, hogy egyetlen felekezeti alkalmazott 
sem akar elfoglalni olyan álláspontot, amely az Isten világos tanácsával el-
lentétes, ezért úgy gondoljuk, hogy szükség van az isteni tanács mélyreható 
tanulmányozására, különösen az egyház adminisztrátorai számára� Ez erőt 
ad majd nekik, és megerősíti Isten munkáját� Ha a White testvérnő által 
küldött tanácsokat követnék, akkor egyetlen hűséges felekezeti adminiszt-
rátor sem tiltaná meg, hogy a laikus munkások megfelelően használják a 
tizedet� És egyetlen laikus intézet vagy munkás sem engedelmeskedne egy 
ilyen tiltó parancsnak�
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A későbbiek folyamán (lásd a 11� fejezetben) idézni fogom Isten kije-
lentését, mely szerint Battle Creek (akkor a Generál Konferencia székhelye) 
nem volt kijelölve a tized gyűjtésének egyetlen csatornájaként� (Testimonies 
to Ministers, 321� o�)

Őszintén hisszük, hogy azok az adminisztrátorok, akik napjainkban 
csak egy akkreditált tizedgyűjtési csatorna létezését vallják, nincsenek össz-
hangban a prófétaság lelkével�

Prófétáján keresztül az Úr figyelmeztetett bennünket, hogy Ő saját 
terve szerint akarja irányítani munkáját:

„Hadd mondjam el, hogy az utolsó időben az Úr szokatlan módon 
fejezi be munkáját, mindenféle emberi elgondolástól és tervezéstől eltérő 
utat követve�” (Testimonies to Ministers, 300� o�)

Ostobaság lenne azonban ezt a kijelentést úgy értelmezni, hogy 
minden embernek meggondolatlanul kellene saját tervei szerint rohanni 
anélkül, hogy egyeztessen más tapasztalt és hűséges testvérekkel� Másrészt 
nem szabad engednünk, hogy Isten munkáját olyan szabályok és rendeletek 
gátolják, amelyeket magas vallási tisztséget betöltő emberek hoznak létre� 
Isten nem akarja, hogy emberi kitalációk és elképzelések megakadályozzák 
munkáját� Történt már olyan, hogy egyházunk vezetői fékezték az Úr 
munkájának előrehaladását azzal, hogy megpróbálták ellenőrizni mások 
intézményeit és cselekedeteit, vagy olyan rendeletek kiadása által, amelyek 
szükségtelen korlátozásokat tettek a dolgozók útjába�

De ne feledkezzünk meg arról a biztató tényről sem, hogy a hangos 
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kiáltás idején az egyház szervezete erőteljesen megreformálódik�
„A késői eső cseppjei alatt az emberi kitalációk, az emberi gépezet el 

lesz seperve az útból; a határok, amelyeken belül az emberi tekintély műkö-
dik, gyenge nádszálként töretik el, és a Szentlélek erőteljesen és meggyőzően 
szólal meg az emberi eszközök által�” (Szemelvények 2� kötet, 58-59� o�)

A nyomorúság ideje alatt, amikor a világ kormányai egyetemes 
törvényeket szavaznak meg, Isten még mindig vezeti egyházát, hogy az 
evangélium hirdetésének küldetése beteljesüljön az egész földön�

„Az Úr munkásokat fog hívni, hogy a népnek vigyék el az erre az időre 
vonatkozó üzenetét�” (Bizonyságtételek a pásztoroknak, 107� o�)

„Isten embereket fog hívni az eke mellől és más foglalkozásokból, hogy 
elhagyva azokat vigyék el az utolsó figyelmeztetést a pusztuló lelkeknek�” 
(Bizonyságtételek, 9� kötet, 170� o�)                                                 

„Isten akkor megrendítő és különleges üzeneteket küld az Általa 
elrendelt emberek által�” (Bizonyságtételek, 9� kötet, 137� o�)

„A harmadik angyal üzenete ugyanígy lesz hirdetve� Amikor a legna-
gyobb erővel kell azt hirdetni, az Úr alázatos eszközök által fog dolgozni, 
irányítva azok elméjét, akik az Ő szolgálatának szentelik magukat� A mun-
kásokat inkább a Lélek kenete fogja felkészíteni, mint az oktatási intézmé-
nyek� A hit és az ima emberei a Lélek indíttatására szent lelkesedéssel lépnek 
elő, hogy hirdessék azt, amit Isten mond nekik� Babilon bűnei feltárulnak�” 
(A nagy küzdelem, 606� o�)

Minden bizonnyal ez a helyzet csak az elpecsételés vége felé válik 
láthatóvá, amely a Hetednapi Adventista Egyházban megy végbe majd� 
Mindaddig Isten az egyház mindkét karját egyformán használja, vagyis 
mind a felekezeti, mind a laikus munkásokat, akik hűségesek maradnak 
ahhoz a parancshoz, hogy elvigyék az evangéliumot az egész földre� A 
nagy tragédia az, hogy a felekezeti vezetők olyan politikát fogadtak el, 
amely által eltávolítják azokat a felekezeti alkalmazottakat, akik hűségesen 
hirdetik az Úr üzenetét� Ennek eredményeként az igazság hirdetésének 
terhe túlnyomórészt a laikus intézmények és dolgozóik vállára került� Úgy 
tűnik, hogy a felekezeti vezetők egy általunk nem várt módon készítenek 
fel bennünket arra az időre, amikor Isten munkájában részt vevő minden 
gyermeke önfenntartó lesz� Dicsőség az Úrnak! Sokan azon hűséges feleke-
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zeti alkalmazottak közül, akiket eltávolítottak tisztségükből, csatlakoztak 
a laikus munkásokhoz� Így továbbra is hűségesen hirdetik Isten utolsó 
szeretetüzenetét ennek a világnak�

A folytatásban néhány hosszú, de korántsem unalmas idézetet fogunk 
bemutatni; és az olvasó bőséges jutalmat kap azért, ha végigkíséri azokat� 
Ezek kiegyensúlyozott, jó érzésű üzenetek, amelyek az Isten egyházában 
történő pénzgyűjtés megfelelő csatornáinak természetéről szólnak� Hisszük, 
hogy azok, akik imádságos lélekkel fognak tanulni, megértik ezt a témát� 
A folytatásban W�C� White testvér beszél anyja meggyőződéséről� Megin-
gathatatlan meggyőződése volt, hogy az egyházi szervezetnek nagy szerepe 
van a jelenvaló igazság hirdetésében, de ez a szerep az igazság terjesztésének 
segítésére kell, hogy legyen, nem pedig annak akadályozására és a felette 
való uralkodásra� Íme, White testvér kijelentése:

„Édesanyám erőteljes bizonyságot tett azoknak az orvos misszionári-
usoknak, tanároknak, könyvkiadóknak, akik anélkül kezdtek el dolgozni 
a műben, hogy előzetesen konzultáltak volna a Generál Konferencia bi-
zottságával, és megkapták volna annak jóváhagyását� Különösen azok ellen 
volt, akikben a rivalizálás és az öndicséret lelkülete nyilvánult meg más 
munkásokhoz hasonlítva magukat, hogy meggyőzzék a testvéreket arról, 
hogy az általuk képviselt intézmény a leginkább jogosult a hívek pénzének 
elfogadására� Édesanyám úgy vélte, hogy a régi út jó, és ahogy a múltban 
tettük, ugyanúgy kell tennünk ma is - a különböző laikus társaságok és 
intézmények képviselői találkozzanak a Generál Konferencia bizottságával, 
és imádságos lelkülettel vizsgálják meg a terveket, módszereket, valamint 
az összes elkezdett munkák finanszírozási lehetőségeit� Majd közös meg-
egyezés alapján tárják a nép elé ezeket a döntéseket, hogy mindenki lássa 
a kezdeményezők és a vezetés között létező harmóniát és jó megértést� A 
pénzgyűjtést és annak elosztását úgy kell elvégezni, hogy egy új misszióköz-
pont létesítése ne egy másik missziómunka kárára történjen�

De édesanyám kiemelte azt is, hogy van egy kivétel az előbb bemutatott 
minta alól� Ahányszor az Úr megmutatja, hogy valami el van hanyagolva, 
mint például az Egyesült Államok déli részén folyó evangelizációs munka, 
és a Generál Konferencia az Úr ismételt figyelmeztetése ellenére is figyelmen 
kívül hagyja az Ő utasításait, akkor az adott misszióban részt vevő mun-
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kások szabadon gyűjthetnek pénzt az elhanyagolt világosság terjesztésére� 
Így az iskolaprojekttel kapcsolatban, ha a Generál Konferencia bizottsága 
megtagadja az együttműködést velünk az iskola adósságainak fedezésére 
irányuló törekvésünkben, akkor jogos lesz közvetlenül a gyülekezetekhez és 
a hívekhez fordulnunk�

De nem hisszük, hogy eljutunk odáig, hogy önállóan cselekedjünk� 
Bízunk benne, hogy a Generál Konferencia bizottságának tagjai úgy tesz-
nek, ahogyan édesanyám tette, először megvárta, hogy az iskolák tanácsai 
szilárd alapot alakítsanak ki projektjeikhez - ami szükséges, mielőtt Isten 
áldására várnának – ami nélkül erőfeszítéseink hiábavalóak lennének�” 
(Spalding-Magan, 156� o�)

Édesanyja nevében White testvér a következőket emelte ki:
1� Az orvosi missziómunkák, az iskolák és a kiadványok a rivalizálás 

nyoma nélkül együtt kell, hogy működjenek, és ha a helyzet úgy kívánja, 
konzultáljanak az egyházi szervezet vezetőivel� Kívánatos, hogy az egyház 
tevékenységének minden ága tökéletes egységet mutasson a cél eléréséhez� 

2� Ha az Egyház szervezete figyelmen kívül hagyja azt, amit Isten 
egyértelműen megparancsolt, hogy el kell végezni, akkor a munkások 
szabadon kérhetnek pénzt közvetlenül a gyülekezet tagjaitól a munka 
előmozdítása érdekében� Ez az elv nem jogosít fel embereket arra, hogy 
meggondolatlanul kezdjenek bele minden olyan cselekedetbe, ami eszükbe 
jut� Az isteni bölcsesség elrendelte, hogy minden kezdeményezés előtt az Úr 
tanácsát ki kell kérni�

3� Amikor ezt a részt írta, White testvérnő azt gondolta, hogy a Gene-
rál Konferencia vezetői a helyes utat fogják választani�

4� A pénzforrást igénylő intézményeknek pénzügyi felelősséget kell 
tanúsítaniuk, biztosítva a munkához szükséges pénzeszközöknek egy részét, 
utána igényelve és gondosan kezelve az Úr pénzeszközeit�

1901� június 28-án White testvérnő írt néhány sort a Generál Konfe-
rencia újonnan megválasztott elnökének, A�G� Daniells testvérnek� Írásából 
rengeteg tanulságot vonhatunk le, amelyek hasznosak azokra a problémákra, 
amelyekkel napjainkban küzdünk� Megkérjük az olvasót, hogy elmélkedjen 
ezen a levélen a maga teljességében, és próbálja megragadni a bemutatott 
gondolatot� Elolvasom a levél néhány részletét:
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„A farizeusság nem tűnt el a keresztény világból� Az Úr azt akarja, 
hogy széttörjünk minden béklyót, és eltávolítsunk minden akadályt, amely 
meggátolja az Ő munkájának előrehaladását� Ő azt akarja, hogy népe 
emlékezzen arra, hogy milyen hatalmas az a terület, amelyet meg kell vilá-
gítani a jelenvaló igazság hirdetése által� Az isteni bölcsességnek cselekvési 
szabadságra, mozgástérre van szüksége� Előre kell haladnunk anélkül, hogy 
engedélyt vagy segítséget kérnénk olyan emberektől, akik azt képzelik, hogy 
királyi előjogokkal és parancsoló hatalommal rendelkeznek� A múltban egy 
maroknyi ember igyekezett átvenni az irányítást a gyülekezetektől befolyó 
pénz felett, és ezt a pénzt nem megfelelő módon használták fel, fényűző 
épületeket emeltek ott, ahol erre nem volt szükség, más munkákat pedig 
szegénységben és kilátástalanságban hagytak [���]

Évek óta ugyanazt a rutint követjük, ugyanazokat a «megszokott 
vonalakat», miközben Isten munkaterülete nagyrészt elhagyatott� Az átható 
lelki ítélőképesség nélküli emberek szűk látókörű tervei olyan gyümölcsöt 
hoztak, amely nem tetszett Istennek� 

Az Úr most ébredésre és reformra szólít bennünket� A «megszokott 
vonalak» nem végezték el azt a munkát, amelyet Isten szeretett volna� Bár-
csak az ébredés és a reform lelkülete mély változásokat hozna [���] Törjetek 
szét minden igát! Legyenek tudatában az emberek, hogy minden emberi 
lénynek megvan a maga felelőssége�

A jelenlegi helyzet, amelyben ma vagyunk, ékes bizonyítéka - mindazok 
számára, akiknek misszionáriusi szíve van -, hogy a «megszokott vonalak» 
kudarcot vallottak és csapdát jelentenek� Isten segíteni akar népén, ezért 
annak a királyi körnek, amely hatalmát próbálta gyakorolni az Ő gyermekei 
felett, le kellene állnia ezekkel a szentségtelen «megszokott vonalakkal»� Túl 
sok hatalmat kaptak olyan emberek, akik nem ismerik a reform és a napon-
ta megtérés tapasztalatát� Ne engedjük többé, hogy az önzés, az irigység és a 
kapzsiság megszabja, hogyan kellene megvalósítani azt a nagy és nemes célt, 
amelyet Jézus kitűzött minden követője számára [���]

Isten bátorítja mindazokat, akik eldöntötték, hogy saját erejük szerint 
dolgoznak Neki, a saját szolgálatukban, amelyet a szeretettel teli szív ösz-
tönzésére indítottak a veszendő lelkek megmentése érdekében [���] Fiatalok, 
menjetek előre bátran, oda, ahová az Úr Lelke küld titeket! Saját kezetekkel 
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dolgozzatok, hogy önfenntartó laikus munkások lehessetek, és ahol csak 
lehetséges, vigyétek el a figyelmeztető üzenetet [���] Isten azt akarja, hogy 
elhallgasson minden olyan hang, amely támogatja azt az elképzelést, misze-
rint minden pénzügyi forrás Battle Creek-be kerüljön� Azok a személyek, 
akikre Isten anyagi áldásokat bízott, csak az Úr előtt adnak majd számot 
azért, hogyan döntöttek felhasználni azokat� Az ő kiváltságuk, hogy közvet-
len segítséget nyújtsanak a laikus misszióknak [���]

Nem vagyok azon a véleményen, hogy az amerikai adventista iroda-
lom nyomtatásának és értékesítésének déli ága kiadóink védnöksége alá 
tartozzon� Ha pedig lehetséges, hogy finanszírozzunk olyan gépet, amely 
növeli az irodalmunk előállításának és terjesztésének hatékonyságát, akkor 
tegyük meg!” (Levél Daniells testvérnek, 1901� június 28�, Spalding-Magan, 
174-177� o�)

Tekintsünk át újra néhány tanácsot az Úr prófétájának elolvasott 
leveleiből:

1� Isten munkásainak nem kell segítséget vagy támogatást várniuk 
azon egyházadminisztrátoroktól, akik királyi hatalmat tulajdonítanak saját 
maguknak az Úr népe között� A munkásoknak erővel kell előre menniük, 
amikor az Úr hívja őket�

2� White testvérnő elítéli azokat, akik minden pénzügyi eszközt kizá-
rólag a saját ellenőrzésük alatt akarnak tartani�

3� A „megszokott vonalak”, amelyek által az Úr munkáját próbálták 
elvégezni, néha összezavarták a munkát� A „szokásos vonalak” nem végezték 
el az Isten által megkívánt munkát, pedig az Úr azt szerette volna, hogy 
reform történjen� 

4� A jelenlegi „szokásos vonal” (az egyház szervezete) gyakran csapdát 
és kudarcot jelentett, mert túl sok hatalmat összpontosítottak szentségtelen 
kezekben�

5� Isten fiatalokat küld, hogy kezdjenek laikus munkába saját kezükkel 
dolgozva, hogy eltartsák magukat�

6� Egyetlen csatorna létezése a pénzek gyűjtésére ellentétes Isten 
tervével�

7� Azok az egyháztagok, akik tizedet és adományokat adnak az Úrnak, 
egyénileg felelősek azért, hogy mire költik azokat� Isten irányítását kell 
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keresniük, hogy megtudják, hova fektessenek be�
8� A független munkások kiadványainak nem kell az egyházi szervezet 

ellenőrzése alatt lenniük�
Két hónappal e levél megírása előtt, 1901 áprilisában White testvérnő 

beszédet tartott Battle Creek könyvtárában� Íme egy részlet belőle:
„Ami a Generál Konferenciánkat illeti, számtalanszor elhangzott, hogy 

Isten hangját képviseli, ezért mindent a Generál Konferencia elé kell tárni, 
és annak kell eldöntenie, hogy pontosan mit szabad és mit nem szabad a 
különböző területeken megtenni [���]

Túl sokszor hallottam már, hogy mindennek a megszokott úton kell 
végigmennie� Ha azt látnánk, hogy ez az előírt út, ezek a «szokásos vona-
lak» átalakulnának és megtisztulnának, hogy megfeleljenek az Isten által 
mutatott mintának, akkor kötelességünk lenne ezeket tiszteletben tartani és 
megerősíteni� De amikor azt látjuk, hogy az egymásután kapott üzeneteket 
csak formailag fogadják el és nem eredményeznek valódi változást, akkor 
nyilvánvaló, hogy új módszert kell behoznunk a munkáinkba [���]

Szükségünk van olyan elmékre, amelyeket közvetlenül a Szentlélek 
vezet; és ha nem fogunk bizonyítékot látni arra, hogy Isten elfogadta ezeket 
a személyeket a vezetői pozícióba kerülésükkor a rájuk bízott felelősségek 
kezelésére, akkor ebben nagy változást kell végrehajtanunk és ezt minden 
késedelem nélkül� Ha ez a konferencia ugyanúgy zárul, mint a korábbi 
konferenciák - ugyanabban a manipulatív stílusban, ugyanabban a hang-
nemben és ugyanabban az irányban – akkor Isten irgalmazzon nekünk! 
Isten mentsen meg ettől minket, testvéreim! [���] Ő azt parancsolja, hogy 
minden lélek, aki megismerte az igazságot, ébredjen fel, térjen észhez és 
apelláljon a józan eszére� Ő azt akarja, hogy életre keljen minden olyan 
erő, amit a Teremtőtől kaptunk, mert inkább múmiákhoz hasonlítunk, 
mint élő emberekhez� Ideje felkelnünk és világítanunk, mert mi magunk 
is világosságot kaptunk, és az Úr dicsősége feltámadt mirajtunk� Ha nem 
akarjuk ezt megtenni, akkor inkább itt fejezzük be a konferenciát, mert 
akárhány napig tart, haszontalan lesz� [���]

Ma az Úr azt akarja, hogy a Lelke belépjen ide, azt akarja, hogy Ő 
legyen a Király� Az Úr azt parancsolja, hogy ahogyan nem viselkedünk 
keményen az egyházon kívüliekkel szemben, ugyanúgy ne viselkedjünk 
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keményen az egyházban lévőkkel sem, azokkal, akik igyekeznek minden 
erejükkel Istent szolgálni és tizedüket behozzák a munka támogatására� Az 
Úrnak van egy kincstára, és ezt a tizeddel támogatni kell, amelyet nagylelkű-
en fel kell használni a missziók támogatására� Mindazok, akik a munkában 
tevékenykednek, legyenek lelkiismeretesek, minden tőlük telhetőt tegyenek 
meg, hogy a hívek teljes bizalommal legyenek irántuk, ne féljenek tőlük, 
hanem olyan tiszta képet kapjanak az adott munkáról, mint a nap� [���]

Senki sem jogosult azt mondani: «Nem szabad azon a területen dol-
goznotok� Nem támogatunk, ha amott akartok dolgozni�» Miért mondják 
ezt? Mi közük a pénzhez? Az ő pénzük? Az Isten népének a pénze, a nehéz 
körülmények között és szegénységben dolgozók pénze! Isten hangja azt 
mondta nekem, közöljem a munkásokkal, hogy közvetlenül az emberekhez 
forduljanak az általuk végzett munka szükségleteiért, és mindenki ereje 
szerint dolgozzon az Úr szőlőjében, ahol kedvező feltételeket találnak�” 
(Megjegyzések a Battle Creek könyvtárában tartott összejövetelekhez, Generál 
Konferencia, 1901� április, Spalding-Magan, 162-168� o�)

Figyeljük meg, White testvérnő kijelentette, „Isten hangja” mondta 
neki, hogy közölje az emberekkel, hogy „mindenki ereje szerint dolgozzon 
az Úr szőlőjében, ahol kedvező feltételeket találnak�” Ebből megérthetjük, 
hogy a pénzgyűjtésnek vannak más csatornái is, az egyházi szervezet csator-
náján kívül� Isten népét pedig tájékoztatni kell, milyen szükségletek vannak 
azokon a helyeken, ahol Isten munkáját végzik� Sőt, White testvérnő hang-
súlyozta, hogy a pénz a néptől származik, és senki ne tegyen úgy, mintha 
az övé lenne�
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White testvérnő határozottan megfedte az egyház adminisztrátorait, 
akik maguk próbálták eldönteni, hogyan legyen elköltve az egyház pénze, 
vagyis az a pénz, amelyet a hívők teljes szívből adtak Isten munkájának elő-
rehaladására� Ellen White azt írta, hogy mindannyian Isten pénzügyeinek 
sáfárai vagyunk, és ezt a felelősséget nem engedhetjük át a konferenciának� 
Napjainkban sokan vakon hiszik, hogy moshatják kezüket, mentesülnek 
minden felelősségtől, ha tizedüket és adományaikat az adott konferencia 
gyűjtőcsatornájába teszik� A prófétaság lelke nem támasztja alá ezt a nézetet� 
Felelősek vagyunk Isten pénzügyeinek kezeléséért!

„Vannak emberek, vagy bizottságok, akik azt mondhatják: «Elmond-
juk, hogy mit akarunk tőletek� A konferencia bizottsága elveszi a pénzete-
ket, és odajuttatja, ahol szükség van rá�» De az Úr az Ő tulajdonának egyéni 
sáfáraivá tett minket� Mindannyiunknak komoly felelősségünk van, hogy 
magunk fektessük be ezeket az eszközöket�

Jogos, hogy ennek a pénznek egy részét be kell fizetni a pénztárba a 
mű általános érdekeinek előmozdításáért; de jó sáfára lenni az Istentől ránk 
bízott anyagi eszközöknek és hibátlannak találtatni ezen a területen annyit 
jelent, hogy a pénzünket a körülöttünk lévő körülmények szerint használjuk� 
Isten elvárja tőlünk, hogy segítsünk a szenvedőkön, és jó terveket dolgoz-
zunk ki az igazság hirdetésére� Sem a konferencia, sem más szervezet nem 
rendelkezik azzal a joggal, hogy felmentsen bennünket e felelősség alól� Ha 
hiányzik a bölcsességünk, akkor kérjük Istentől, megkérdezve Tőle, hogy 
milyen tervei vannak velünk, mit akar, hogy mint sáfárok, megtegyünk� 
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Utána dolgozzunk, egyedül az Ő dicsőségét igyekezve felmagasztalni�
Ily módon a belátásotok gyakorlása által, támogatva ott, ahol szükséget 

láttok az Úr munkájának területén, azt teszitek, amit e név alatt ismerünk: 
«pénzváltónál elhelyezni a pénzt»� Ha látjátok, hogy az igazság egy olyan 
városba tette be a lábát, ahol nincs istentiszteleti hely, akkor tegyetek ezért 
valamit� A példátok által más testvéreket is lelkesíthettek arra, hogy a sa-
játjukból adjanak egy szerény istentiszteleti ház felépítésére� Irányítsátok 
figyelmeteket az igazság előmozdításáért folytatott küzdelem minden 
frontjára, a munkaterület minden pontjára�

Igaz, hogy a pénzügyek nem a ti tulajdonotok; de ugyanúgy igaz az 
is, hogy ti vagytok felelősek azért, hogy a pénzetek hogyan van kezelve, 
haszonnal vagy haszontalanul� Isten nem hárítja rátok azt a terhet, hogy 
megkérdezzétek a konferenciától vagy bármely más bizottságtól, hogy a 
pénzeszközeiteket arra használták-e, hogy elősegítsék Isten munkájának 
előrehaladását a szegény városokban� Ha engedelmeskedtünk volna a helyes 
terveknek, akkor nem fektettünk volna annyi pénzt egyes helységekbe és 
olyan keveset másokba, ahol az igazság mércéje fel sem lett állítva� Nem 
szabad lemondanunk saját ítéletünkről egyetlen emberi bíróság előtt sem! 
Nem szabad megszűnnünk gondolkodni, hagyva, hogy mások gondolkod-
janak és döntsenek helyettünk! Bölcsességet kell kérnünk Istentől, ahogy 
Dániel is kérte�

[���] Bérben megegyezett szolgaként dolgozva az Ő szőlőjében nem 
szabad elárulnunk sáfárságunkat� Az egész univerzum előtt kötelesek 
vagyunk helyesen adminisztrálni az Úrtól kapott igazságot� Szívünknek 
megszentelődésre van szüksége, és kezünknek telve kellene lenni adnivaló-
val, amikor alkalom kínálkozik; mert abból adunk, amit kaptunk�” (Special 
Testimonies, Series A, 185. o., Manuscript Release Number 1200)

Az alábbi idézet megerősíti ezt a tanácsot:
„A gyülekezeteknek fel kell ébredniük! A testvérek serkenjenek fel 

álmukból és kérdezzék: «Hogyan kezelik azt a pénzt, amit a kincstárra bí-
zunk?» Az Úr alapos vizsgálatot akar� Minden hívő elégedett azzal, ahogyan 
az elmúlt tizenöt évben folyt a munka? Hol van az Istennel való együttmű-
ködés bizonyítéka? Könyörgött az egész egyház, hogy segítséget kérjen a 
Szentlélektől? Elégedetlenül és reménytelenül inkább azt választjuk, hogy 
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elfordítjuk a tekintetünket attól, amit látunk?” (The Kress Collection, 120� o�)
Ó, mennyire szeretnénk, ha e könyv minden olvasója elkísérhetne 

minket missziós körútra olyan országokba, mint Ausztria, Kolumbia, 
Csehország, Dominikai Köztársaság, Észtország, Fidzsi-szigetek, Francia 
Polinézia, Ghána, Magyarország, India, Jamaica, Malajzia, Nigéria, Új-Gu-
inea, Románia, Szingapúr, Salamon-szigetek, Vanuatu, Venezuela, Zambia, 
Zimbabwe stb� Ott meglátná az Isten tanácsának fontosságát� Egyszerűen 
elképedve látjuk, hogy milyen nagyszerű munkát végezhetnének a függet-
len szervezetek egészen kis költségvetésből� A jelenvaló igazság üzenetével 
megtöltött könyvek tízmillióit osztották szét, amely után éheztek a misz-
szióterületek� Iskolákat alapítottak, ahol jól kiképezték a munkásokat, 
bővítették a meglévő iskolákat, evangelizációs sorozatokat tartottak, ahol 
erőteljesen bemutatták a hármas angyali üzenetet, egészségügyi szemináriu-
mokat rendeztek, a prófétaság lelkétől származó könyveket fordítottak le és 
sok más tevékenységet megvalósítottak�

Míg a felekezeti szervezet belegabalyodott a bürokráciába, hatalmas 
összegeket költve az Úr pénztárából, addig Isten egyre többet használja a 
laikus intézményeket és munkásokat, ennek egyik oka a rájuk bízott pénzek 
hatékony kezelése� Ahogy említettem már, az Úr véghezviszi a földön az Ő 
munkáját� A másik ok az, hogy a laikus munkások hajlamosabbak az isteni 
tanács elfogadására, mint az egyházi szervezet� A laikus munkában olyan 
buzgóság és komolyság van, amit nem mindig lehet megtalálni az egyházi 
szervezetben, ahol a tekintély és a vezetés tudománya vette át az alázat és az 
önkéntes szolgálat helyét�

Ha ez a helyzet, akkor nem helyes-e az Úr pénzének legalább egy ré-
szét odatenni, ahol elvégzik azt a munkát, amelyet Ő parancsolt, és amelyet 
az Általa előírt módon hajtanak végre? Nincs szükség arra, hogy magunk 
próbáljunk válaszolni tévedésnek kitett emberi ítéletre hagyatkozva, mert 
az Úr prófétájának válasza egyértelmű igen� Isten gyermekeinek állandó 
imádság tárgyává kellene tenniük, hogy hogyan tölthetnék be jobban az Úr 
által rájuk bízott pénzeknek az adminisztrátori szerepét� Mindig is ez volt a 
bölcs és biztonságos követendő út� Az Úr sáfárának lenni nagy felelősséget 
von maga után az örökkévaló evangélium végső hirdetésében� Ha az Úr 
pénzét odaadjuk a hitehagyás prédikálására, az egyre alacsonyabb keresztény 
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normák előmozdítására, a hűséges hittestvérek elleni egyházi eljárásokra, az 
istenkáromló istentiszteletek megtartására, a színházi lelkület bátorítására a 
gyülekezetekben, az ökumenizmus útján való haladásra – akkor felelőtlen 
és hűtlen sáfárok vagyunk� Egy ilyen pénzügyi politika folytatása nem más, 
mint az isteni tanács megsértése�

 1908� január 6-án White testvérnő egy megindító felhívást intézett 
Isten munkásaihoz, amelyben arra buzdította őket, hogy haladjanak előre, 
és ne tekintsenek az egyház által felállított korlátokra és akadályokra� Akik 
így tesznek, az Urat szolgálják, ők megfelelő csatornák a pénzgyűjtéshez� 
Megérdemlik az anyagi segítségünket�

„Isten üzenetet közölt általam azoknak a férfiaknak, akik nagy 
felelősséget viselnek Washingtonban és más munkaközpontokban� Itt az 
ideje annak, hogy Isten munkáját önzetlenül, nagy bölcsességgel és nagy 
feddhetetlenséggel végezze egyházunk valamennyi konferenciája; annak az 
ideje, amikor az Úr törvénye iránti engedelmesség minden munkás életét 
jelenti, a Szentlélek vezetése alatti élésnek és munkálkodásnak az ideje�

Az Úrnak olyan férfiakra és nőkre van szüksége, akik azzal a szerény-
séggel és egyszerűséggel dolgoznak, amellyel Ő maga is dolgozott, hogy 
bemutassa az igazságot azoknak, akiknek égetően szükségük van annak 
megújító erejére� Ám amikor cselekvési tervet fektetnek le, amelyet minden 
munkásnak követnie kell az üzenet prédikálására tett erőfeszítéseik során, 
akkor olyan tervet fektetnek le, amely sok munkás hasznosságát semmissé 
teszi� Az Úr küldött, hogy ezt közöljem veletek: «Isten nem úgy látja a 
dolgokat, ahogy az ember látja»� 

Azok, akik felelős pozíciókat töltenek be, legyenek tisztában azzal, 
hogy az emberi bölcsességnek határai vannak, azért többé ne nyilvánítsák 
azt abszolút értéknek� Inkább keressék a Szentlélek kenetét, amely alázatos 
és jóságos magatartás által nyilvánul meg Krisztusban� Szükségük van a 
Szentlélekre, hogy bejöjjön a szívükbe és az elméjükbe, és engedjék meg 
Neki, hogy irányítsa akaratukat és megszentelje nyelvüket� Csak amikor 
átadjuk az Úrnak a lelkünket, az elménket és a testünket, hogy az Ő akaratá-
nak megfelelően alakítson bennünket, akkor a testi erőnk és a késztetéseink 
eszközökké válnak, amely által Isten munkálkodni tud� Amikor hagyjuk, 
hogy Isten megszentelő hatalma átalakítsa életünket, akkor Ő maga tanít 
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meg bennünket, hogy az Ő szavait beszéljük és az Ő cselekedeteit vigyük 
véghez� Csak egy kis részét mondtam el annak, amit erről a témáról el lehet 
mondani� De arra kérem munkásainkat, tanárainkat és orvosainkat, hogy 
ébredjenek fel és ismerjék fel azokat a munkalehetőségeket, amelyeket Isten 
az útjukba helyezett, és amelyeket évek óta elhanyagolnak [���]

Bűn bírálni és hibát keresni azok munkájában, akik nem a mi elménk 
bölcsessége szerint jártak el� [���] Ahelyett, hogy panaszkodnál arról, hogy a 
testvéred nem végzi jól a munkáját, állj neki, és hajtsd végre az Úr által rád 
bízott küldetést� Ne keressetek többé foltokat testvéreitek jellemében, ha-
nem vizsgáljátok meg szíveteket, valljátok meg bűneiteket, és cselekedjetek 
becsületesen, őszintén Isten előtt� Csak arra a kárhozatra nézzetek, amelyet 
az általatok elvégezetlenül hagyott munka hoz rátok� Ahelyett, hogy akadá-
lyokat állítanátok azok útjába, akik valami jót akarnak tenni [���] legyetek 
tudatában annak, hogy fogy az idő, és sok a tennivaló!

Isten különböző utakon munkálkodik� Ha vannak olyan emberek, 
akik hajlandók új területekre belépni és új missziómunkába kezdeni, 
bátorítsátok őket [���] Senkinek sincs megengedve, hogy a testvére megaka-
dályozására emelje kezét� Azokat, akik már tapasztalattal rendelkeznek az 
Úr munkájában, arra kell ösztönözni, hogy bátrak legyenek, és csak az Úr 
tanácsát és útmutatását kövessék�

Ne aggódjatok amiatt, hogy a pénz egy részét azok kapják, akik 
csendes és hatékony módon végzik a missziómunkát� Nem szabad, hogy az 
egyház egyetlen szervezete kezelje az Úr összes pénzét� Sokat kell dolgozni 
Isten ügyének előmozdítása érdekében� Minden lehetséges forrásból segít-
séget kell meríteni� Vannak emberek, akiket Isten javakkal áldott meg, és 
akiknek az a részük, hogy finanszírozzák testvéreik munkáját, harmóniában 
legyenek velük közelről ismerve a misszió helyzetét� Senki se nyújtsa ki ke-
zét megakadályozva őket abban, hogy megtegyék részüket� Ők munkatársai 
annak az Istennek, aki életét adta a drága lelkek megmentéséért�

A konferenciák azon testvéreinek, akik azt képzelik, hogy hatalmuk-
ban áll megtiltani az adománygyűjtést bizonyos területeken, most azt 
mondom: «Isten újra meg újra elém tárta ezt a témát� Most bizonyságomat 
fogom elmondani az Úr nevében azoknak, akik érintettek ebben� Bárhol 
is volnátok, tartózkodjatok a korlátozások felállításától! Isten munkáját 
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nem szabad korlátozni ily módon� Ezek az emberek hűségesen szolgálták 
az Urat, akikre ti csak bámultatok és kritizáltátok� Ők Istenfélő testvérek, 
akik igyekeznek tisztelni Őt; ők munkatársai az univerzum Mesterének� 
Isten tiltja, hogy bárki megpróbáljon igát rakni rájuk� Az Úr szolgáinak 
kiváltsága, hogy adományokat és felajánlásokat fogadjanak el, amelyeket 
befektethetnek az elvégzendő fontos munkába� 

A «szent felelősségre», amit egyesek úgy gondolnak, hogy az Úr a vál-
lukra helyezett az egyházi funkciókba való hivatalos felszenteléssel együtt, 
valójában soha nem lettek felhatalmazva� Ha az emberek szilárdan állnának 
az igazság magas platformján, sohasem jutnának arra a következtetésre, 
hogy kötelességük olyan szabályokat és korlátozásokat előírni, amelyek által 
akadályozzák és bénítják azt a munkát, amit Isten megpróbált misszioná-
riusai igyekeznek elvégezni a világban� Amikor ezek a vezetők megtanulják 
a leckét, hogy «ti mindannyian testvérek vagytok», és megértik, hogy a 
munkatársaik ugyanolyan jól tudják, mint ők, hogyan kell használni a 
rájuk bízott talentumokat és képességeket, akkor készek lesznek eltávolítani 
minden igát, amely most visszatartja testvéreiket, lehetővé téve számukra, 
hogy kimutassák szeretetüket a lelkek iránt, és vágyukat, hogy önzetlenül 
dolgozzanak a mű érdekének előmozdításáért [���] 

Nincs vesztegetni való idő� Sátán hamarosan mozgósítja magát, 
hogy mindenféle akadályt állítson fel� Dolgozzatok keményen, amikor a 
körülmények kedvezőek! Most nincs idő, hogy gyengének bizonyuljunk� 
Ne költsétek az Ő pénzét felesleges dolgokra, ne pazaroljátok világi folyó-
iratokra vagy rossz minőségű irodalomra! Minden többleteteket állítsátok 
munkába azon férfiak és nők tevékenységének finanszírozására, akik a 
földön elhangzó utolsó figyelmeztető üzenetet hirdetik�

Amikor hagyjuk, hogy a Szentlélek formálja szívünket és életünket, 
akkor nagyobb bizalom fog megnyilvánulni azon munkások iránt, akik ne-
hézségekkel küszködnek a nehéz misszióterületeken� Minden hívő vizsgálja 
meg Isten előtti helyzetét, értse meg, mit vár az Úr tőle személyesen, lássa 
meg saját hibáit ahelyett, hogy a testvérei képzelt hibáin elmélkedne� Mind-
annyiunknak tisztában kell lennünk gyenge pontjainkkal és folyamatosan 
vigyáznunk kell� Sátán igyekszik, hogy felkészületlenül lepjen meg minket, 
és a legtöbb hívő nincs teljesen tisztában saját jellemhibáival�
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Az Úr arra hívja ma a hűséges férfiakat és nőket, hogy foglalkozzanak 
otthonukkal és családjukkal ahelyett, hogy a munkában résztvevő testvéreik 
figyelésére vesztegetnék az időt, féltékenyen lesve azok ajándékait és jöve-
delmét� Mindenki nézzen saját magára! Az Úr számontartja mindazokat, 
akik így vagy úgy korlátozták egy másik ember cselekvési szabadságát� Van 
egy Mindentudó, aki megméri az emberek jellemét, és ennek megfelelően 
fog ítélni� A féltékenység, - amely megnyilvánul egyesekben, akik azt ál-
lítják, hogy az igazság sziklája az alapjuk - a bizonyíték arra, hogy ők nem 
lesznek győzők, csak ha elfogadják, hogy szívük megváltozzon� Az egyetlen 
esélyük, hogy valaha viseljék az élet koronáját, ha alávetik magukat Isten 
kegyelmének meggyőző és megszentelő befolyásának�

Mindazok, akik fel akarják venni Krisztus igáját, elfogadják a meghí-
vást: «Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltet-
tetek, és én megnyugosztlak titeket� Vegyétek föl magatokra az én igámat, és 
tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat 
találtok a ti lelkeiteknek�» Akik saját maguk akarják megjelölni azt az utat, 
amelyet testvéreiknek követniük kell, azoknak az Úr azt mondja: «Álljatok 
félre!» Sátán és kollaboránsai sokat tesznek, hogy megakadályozzák a mun-
kát� Túl közel vagyunk már e földi történelem lezárásához, hogy tovább 
próbáljuk fékezni az igazság szekerének kerekeit� Isten minden munkása 
lépjen elő, imádkozzanak és tanácskozzanak együtt! És valahányszor lehe-
tetlenné válik, hogy összegyűljenek tanácskozásra, a Szentlelke által Isten 
megmutatja nekik, mit tegyenek� Mindazok, aki őszintén vágyakoznak 
arra, hogy szolgálják Őt, isteni tanácsot fognak kapni�” (Spalding and 
Magan Collection, 419-424� o�)





45

6. fejezet

Tized és adomány, tévedés, amibe gyakran 
beleesünk

Az elmúlt években furcsa kettősség alakult ki a Hetednapi Adventista 
Egyházban� Így erősen támogatott az a gondolat, hogy a tized szentség az 
Úrnak, ezért azt csak az egyház alkalmazottai használhatják fel, akár az 
evangélium üzenetét terjesztik, akár a hitehagyást hirdetik szentségtelen 
célokra használva fel a tizedet� Másrészt az önkéntes adományokat és fel-
ajánlásokat valahogy kevésbé tekintik szentnek, és azokat szabad használni a 
felekezeti laikus munkások támogatására, a jótéteményekre vagy bármilyen 
más nemes célra�

Ennek az újonnan megjelent nézetnek az eredményeként sok laikus 
szervezet engedett a felekezeti vezetők nyomásának - talán abból a vágyból, 
hogy megőrizzék az ASI (Adventist Services and Industries) tagságukat és 
megkapják az egyházi szervezet engedélyét - és nem fogadnak el többé 
tizedet az evangélium hirdetésének finanszírozására� Mint korábban emlí-
tettük, kevés laikus szervezet küldte vissza a konferenciának a testvérektől 
kapott tizedet� Ha ezek a laikus intézmények meg vannak győződve arról, 
hogy az Úr parancsolta, hogy a Neki szánt tizedet egyedül és kizárólag az 
egyház konferenciája kezelje, akkor a laikus intézményeknek kötelességük 
visszaküldeni az összes addigi begyűjtött tizedet és azonfelül egy részt abból 
a pénzösszegből� Sőt, ha a felekezeti vezetők teljesen meg vannak győződve 
arról, hogy a követelésük isteni ihletésű, nem kellene-e kényszeríteniük a 
laikus missziókat, hogy minden egyes dollárt elküldjenek hozzájuk, amit 
a tizedből kaptak? Mivel nem ezt tették, ezzel burkoltan elismerik, hogy a 
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tizeddel kapcsolatos álláspontjuk adminisztratív követelményeken alapul, 
és nem az ihletett írásokon�

Egy vagy két laikus szervezet kijelentette, hogy továbbra is helyesnek 
tartja a tized elfogadását az evangélium hirdetése céljából, de úgy döntöttek, 
hogy a jövőben mégsem fogadják el, hogy megőrizzék a békét és az összhan-
got az egyház adminisztratív struktúrájával� Ezek az intézmények hallgattak 
a szervezet kérésére, de nem meggyőződésből, hanem a hasznosság kedvéért 
a középutat választva, amelyen az adott körülmények között haladni lehet� 
Ők teljes szívből szeretnének békésen együtt dolgozni a szervezettel anélkül, 
hogy akadályozva lennének� E nézet képviselői meg vannak győződve arról, 
hogy az addig kapott tizedet megfelelően használták fel a laikus munkások 
támogatására, és természetesen nem látják szükségesnek visszaadni a feleke-
zetnek azt a tizedet, amelyet korábban elfogadtak és felhasználtak� Azonban 
még őket is szeretnénk emlékeztetni arra, hogy ritkán érdemes megalkudni 
a békesség kedvéért� A meggyőződés alapján cselekedni a legbiztosabb út, 
amelyen valaki haladhat�

Ők nincsenek abban a helyzetben, hogy kritizálják a laikus szolgálatban 
dolgozó hűséges testvéreiket, akik alkalmazzák az ihletett írás útmutatását 
arról, hogy miként használhatják fel a tizedet az evangélium üzenetének 
hirdetéséhez� Most keressünk választ erre kérdésre: „Mennyire helyes az a 
nézet, miszerint a tized szentebb az adománynál?” Az isteni ihletés nem 
tesz különbséget köztük� Úgy tűnik, hogy ez a félreértés két dolog miatt 
alakult ki� Az első, hogy az adományok bármilyen értékűek lehetnek, míg a 
tizednek az Isten által meghatározott 10%-os aránya van� A második pedig 
az, hogy a tizedet csak az evangéliumhirdetők javára és az evangélium ter-
jesztésére lehet költeni, míg az adományokat nemes és szent célok szélesebb 
körére lehet fordítani� Ezek a szempontok egyeseket arra késztetett, hogy 
figyelmen kívül hagyják az adományok szentségét� Elfelejtik, hogy az ado-
mány ugyanúgy szentség az Úrnak, mint a tized� Ezékiás király uralkodása 
alatt reform ment végbe Júdában, és kezdték hűségesen behozni a tizedet 
és az adományokat� Azarja főpap örült, és megosztotta örömét a királlyal:

„Akkor Azáriás főpap, Zadok házából, így válaszolt neki: „Mióta 
elkezdték hozni az adományokat az Úr házába, ettünk, jóllaktunk, és sok 
maradt, mert az Úr megáldotta népét; És íme, mekkora kupac maradt 



47

Tized és adomány, tévedés, amibe gyakran beleesünk

hátra!” (2Krón 31:10) Ez bátorította Ezékiás királyt, hogy cselekedjen:
„És monda Ezékiás, hogy az Úr házában csináljanak tárházakat, és 

megcsinálák� Behordák azért az ajándékokat, a tizedeket, és ami megszen-
teltetett, nagy hűséggel, és ezeknek főgondviselője Konánia lévita vala, a 
második pedig ennek atyjafia, Simei�” (2Krón 31:11-12)

Az elolvasott szakasz szerint a tized is és az adomány is beletartozott a 
„szent dolgok” kifejezésébe� Az Úr mindkettőt szentnek tekintette, és sehol 
sem olvasunk arról, hogy különböző fokú szentségek léteznének� Ez isteni 
bizonyságtétel�

Amikor az izraeliták bementek Kánaánba, az Úr megparancsolta ne-
kik, hogy ne kövessék a meghódított föld lakóinak pogány szokásait, hanem 
hozzanak tizedet és adományokat az igaz Istennek azon a helyen, ahol az Ő 
nevét segítségül hívják és amely „az Ő lakásának” neveztetik� Itt sem látunk 
különbséget a tized szentsége és az önkéntes adományok szentsége között�

„Hanem azt a helyet, amelyet kiválaszt az Úr, a ti Istenetek minden 
ti törzsetek közül, hogy az ő nevét oda helyezze és ott lakozzék, azt gyako-
roljátok és oda menjetek� És oda vigyétek egészen égőáldozataitokat, véres 
áldozataitokat, tizedeiteket, kezeiteknek felemelt áldozatát, mind fogadás-
ból, mind szabad akaratból való adományaitokat, és a ti barmaitoknak és 
juhaitoknak első fajzását�” (5Móz 12:5-6) 

Júdában a babiloni rabság utáni helyreállítás idején a zsidóknak to-
vábbra is ugyanaz a kötelezettségük volt a tized és adománnyal kapcsolatban�

„És a mi lisztjeinknek, felemelt áldozatainknak, minden fa gyümöl-
csének, mustnak és olajnak zsengéjét felvisszük a papoknak, a mi Istenünk 
házának kamaráiba, földünknek tizedét pedig a lévitákhoz; mert ők, a 
léviták szedik be a tizedet minden földműveléssel foglalatoskodó városaink-
ban�” (Neh 10:37)

Tehát a Biblia nem tesz különbséget a tized és az adományok szentsége 
között� Az a tény, hogy White testvérnő a „pénzügyi eszközök” kifejezést 
használta olykor a tizedre, néha az adományra, majd mindkettőre, össz-
hangban van a fent említett bibliaversekkel, ahol mind a tized, mind az 
adományok ugyanolyan szintű szentséggel rendelkeznek az Úr szemében, 
hisz mindkettő Neki van szentelve� Hisszük, hogy logikátlan és helytelen, 
ha az emberek különböző szintű szentségeket találnak ki a tized és az 
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adományok között� Az egyházban működő laikus missziószolgálat vagy 
jogosult mind a tized mind az adományok elfogadására, vagy sem a tizedre, 
sem az adományra, és akkor a finanszírozásuk egyetlen módja a laikus 
munkások világi tevékenységéből származó jövedelem marad� Ez utóbbi 
változat egyenesen ellentmond mind a Szentírásnak, mind az Újszövetség 
első keresztényei gyakorlatának, ezért nem marathat állva�

Amint a könyv 9� fejezetében látni fogjuk, egyes keresztények vitatják, 
hogy Pál apostol a tizedre hivatkozik az 1Kor 9:13-14 versekben, a tizedről 
és az adományokról a 2Kor 11:8 és a Fil 4:15-16 versekben� Gondolkozzunk 
egy kicsit! Pál apostol laikus misszionárius volt, következésképpen vagy jo-
gosult volt tizedet és adományokat kapni, vagy nem volt jogosult semmire 
sem abból, ami az Úré� Az a tény, hogy Pál apostol többször anyagi támo-
gatást kapott és fogadott el, annak az elvnek a szentírási bizonyítéka, hogy 
a laikus munkások vagy intézmények pénzt kaphatnak az Úr kincstárából� 
Sok felhő eloszlik, - amely most elhomályosítja Isten népének megértését a 
laikus missziók finanszírozhatóságának jogával kapcsolatban - amikor ala-
posan megértjük azt, hogy nincs különbség a tized és az adomány szentsége 
között�

Az világnak szóló utolsó figyelmeztető üzenetben az Úr „alázatos 
eszközök által fog munkálkodni”� Ezeket a „munkásokat inkább a Lélek 
kenete fogja felkészíteni, mint az emberi oktatási intézmények�” (A nagy 
küzdelem, 606� o�) A prófétánk szerint ezek a férfiak és nők, akikről ebben 
az idézetben olvastunk, mind Isten által kijelölt eszközök, akik az evangé-
lium utolsó hívását, az Ő szeretetének utolsó megindító hívását hirdetik� 
Úgy gondoljuk, hogy itt az ideje válaszolnunk a kérdésre: „Jogosultak-e az 
egyházi konferencia alkalmazottai az Úrnak szentelt pénz elfogadására, ami-
kor gyakran visszalépnek a Hetednapi Adventista Egyház jellegzetes tiszta 
igazsága hirdetésének kötelezettségétől, és meghajolnak azon áramlat előtt, 
amely magasztalja a babiloni egyházak tanbeli tévedéseit?” Kötelességünk 
magunknak tanulmányozni ezt a témát, felfedezni, mit mond az isteni ih-
letett tanács, és eldöntenünk, hogy a pénzünk – tized és adomány – milyen 
irányba menjen majd a jövőben�
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A Hetednapi Adventista Egyház úttörői laikus misszionáriusok voltak 
a történelem első keresztény munkásai mintájára� A legtöbben hallottunk 
James White szénagyűjtési munkájáról, amit azért végzett, hogy kifizethesse 
a maga és felesége utazásait az ország különböző részein végzett missziómun-
ka során� Ugyanezért dolgozott egy ideig a vasútépítésen is� Láthatjuk, hogy 
Isten laikus munkások által indította el a missziómunkát� Más felekezeti 
egyházak többségében ugyanezt a mintát látjuk: a laikus szolgálat megelőzte 
a felekezeti szolgálatot� 1861-ben Isten megparancsolta, hogy egyházunk 
hivatalos szervezetté váljon, de nem a laikus szolgálat helyettesítésére, ha-
nem hogy erőt vigyen az Úr munkájába� A Michigani Konferencia volt az 
első, amely abban az évben alakult�

Az egyházterületi konferenciák kettős céllal jöttek létre� Tudták, hogy 
a létező kis közösségek világosságok voltak, amelyek a környékükön bizo-
nyos távolságra sugározták az igazságot, de nem volt erejük megvilágítani a 
távoli missziómezőket� Így helyénvalónak tartották, hogy tapasztalt férfiak 
dolgozzanak szerte az állam területén, hogy megfelelő személyeket talál-
janak könyvárusoknak, evangélistáknak, laikus bibliamunkásoknak, akiket 
elküldhetnek olyan munkamezőkre, ahová még nem vitték el a hármas 
angyali üzenetet� Másodsorban bölcsen úgy döntöttek, hogy legyen egy 
olyan tapasztalt emberekből álló csoport, akik képesek lesznek tanácsolni és 
a hívők lépéseit az igazság útján igazgatni� A helyi közösségek vezetésének 
és ellenőrzésének gondolata soha nem szerepelt Isten tervében� Éppen ellen-
kezőleg, nekik kellett volna, hogy a helyi gyülekezetek szolgálói legyenek� 
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Így indult el a felekezeti munka, megválasztott és felszentelt férfiakkal, akik 
szerény, de rendszeres fizetést kaptak� J�N� Loughborough megerősítette ezt:

„Kívánatos, hogy minden egyházi tisztségviselő kiváltságnak tekintse 
azt, ha egy evangélista, vagy bibliamunkás tanácsot, illetve segítséget kér 
tőle egy adott ügyben� Semmilyen körülmény között ne próbálja megsér-
teni a jogaikat�” (The Church, Its Organization, Order & Discipline, Review 
and Herald, 1907, 172� o�)

White testvérnő is megerősítette ezt a tényt, amikor kijelentette, hogy 
szükséges megszervezni az egyházat „Isten művének támogatására, hogy 
segítsen új területekre elvinni a világosságot [���]” (Uo� 92-93� o�)

Ellen White más igényeket is említett, amelyeket az egyházi szervezet-
nek fedeznie kell:

„[���] a szervezet nélkülözhetetlen azért, hogy megóvja az egyházat 
és a missziókat a méltatlanok beszivárgásától, nélkülözhetetlen az egyház 
javainak kezelésében, a nyomtatott anyagok általi igazság terjesztésében és 
egyéb célok elérésében�” (Uo�)

Voltak néhány egyedi okok is, amelyek 1863-ban szükségessé tették 
a Generál Konferencia megjelenését, beleértve az Egyesült Államok polgár-
háborúval kapcsolatos kérdéseit is� Az egyik világos látomás, amelyet Isten 
népének adott, az volt, hogy az egyházterületi konferenciák létezése nem 
elegendő a sikeres munkához azokban az államokban vagy területeken, ahol 
nincs adventista jelenlét� A Generál Konferencia éppen ezt a szerepet fogja 
betölteni, vagyis olyan testület lesz, amely terveket és munkastratégiákat 
dolgoz ki az új területek számára, ahol még nincs adventista jelenlét� Te-
vékenysége természetesen idővel a tengerentúli vidékekre és országokra is 
kiterjed�

A 20� század fordulója körül a Hetednapi Adventista Egyházban a 
laikus missziók jellege halványulni kezdett; néhány hűséges laikus munkás 
azonban még mindig tevékenykedett� De komoly problémák kezdtek 
felmerülni Isten maradék egyházában� A tanbeli tévedések, mint például a 
J�H� Kellogg által elindított panteizmus, el kezdték megosztani az egyházat� 
Az egészségügyi osztályon már nem mentek zökkenőmentesen a dolgok� 
Dr� Kellogg nem volt hajlandó elfogadni az ítéletet, amelyet Isten a nagy 
Battle Creek-i szanatóriumra, az ember Kellogg tiszteletére állított emlék-
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művére rótt; amely egyenesen ellentmondott Isten azon parancsának, hogy 
kis szanatóriumokat létesítsenek a városokon kívül�

Az oktatási osztály is küzdött a talpon maradásért� Az Úr prófétája 
már 1879-ben aggodalmát fejezte ki Battle Creek főiskolája miatt:

„Fennáll annak a veszélye, hogy a főiskolánk eltér eredeti céljától� 
Isten ismertette szándékát, hogy népünknek lehetőséget kell biztosítani 
a tudományok elsajátítására, de ugyanakkor tanulnia kell az Ő Igéjének 
követelményeit� Bibliai olvasmányokat kell bemutatni, és a Szentírás 
tanulmányozásának első helyen kell állnia az oktatási rendszerünkben� A 
diákokat messziről küldik a Battle Creek-i főiskolára azzal a céllal, hogy 
oktatást kapjanak a bibliai témákkal foglalkozó tanulmányokból� De már 
egy-két éve arra törekednek, hogy iskolánkat más főiskolák mintájára 
átalakítsák� Amikor ezt látjuk történni, többé nem biztathatjuk a szülőket, 
hogy a Battle Creek-i főiskolára küldjék gyermekeiket� Az erkölcsi és vallási 
befolyásokat nem szabad figyelmen kívül hagynunk�” (Bizonyságtételek, 5� 
kötet, 21� o�)

„Túl kevés figyelmet fordítottak a fiatalok szolgálatra való nevelésére� 
Ez volt az első dolog, amit meg kellett valósítani a főiskola létrehozásakor� 
Ezt semmi esetre sem szabad figyelmen kívül hagyni, vagy másodlagosnak 
tekinteni� [���]

Isten arra szánta ezt a főiskolát, hogy az egyre növekvő igényekre vála-
szolni tudjon ezekben a veszélyes és romboló időkben� Csupán önmagában 
a könyvtanulmányozás nem tudja biztosítani a tanulók számára a szükséges 
oktatást� Szélesebb alapot kell lefektetni� [���]

Jó lenne, ha ennek az iskolának lenne termőföldje, és hozzáértő férfiak 
irányítása alatt működő műhelyei, amelyek különböző fizikai munkára ok-
tatnák a hallgatókat� Sokat veszítünk, ha figyelmen kívül hagyjuk a fizikai 
munka és a szellemi erőfeszítések összekapcsolását�” (Uo�, 22-23� o�)

„Iskoláink nemcsak a tudományok oktatására jöttek létre, hanem 
azért is, hogy oktassuk Isten Igéjének nagy alapelveit és a mindennapi élet 
gyakorlati feladatait�” (Uo�, 25� o�)

Sajnos a dolgok nem javultak észrevehetően a főiskola Berrien 
Springsbe való költöztetése után sem� Annak ellenére, hogy két odaadó 
keresztény pedagógust, E�A� Sutherlandet és Percy Magant az intézmény 



52

https://adventizmusmegrazasa.hu

élére választották, a reform végrehajtásában folyamatos volt az ellenállás 
részben a kollégium egyes vezetői, részben egyes egyházi vezetők részéről� 
Sokat ártott helyzetükön az a tény, hogy Sutherland és Magan ellenálltak 
az 1903-as Generál Konferencián Daniells testvér által szorgalmazott 
újjászervezési tervezetnek� Három évvel az Emmanuel misszióiskola meg-
alapítása után Sutherland és Magan lemondtak a főiskola elnöki, illetve 
dékáni tisztségéről�

Isten prófétája arra biztatta őket, hogy lépjenek be a laikus misszió-
munkába és jöjjenek el az Egyesült Államok déli részére� Ott Ellen White 
és a két tanár Isten közvetlen irányítása alatt lerakták az első modern laikus 
missziós intézmény alapjait� Ily módon az adventista egyház laikus misz-
sziómunkája bizonyos mértékig normális kerékvágásba került� Miközben 
Ellen White a Cumberland folyón a Morning Star gőzhajó fedélzetén 
utazott az Úr látomásban megmutatta neki, melyik ingatlant vásárolják 
meg� De amikor Sutherland és Magan Madisonban látták, hogy a terület 
egy rengeteg kővel borított sertéstelep, nagyon elkeseredtek� Akárhogy is 
nézték, a terület megvásárlása rossz üzletnek tűnt� Amikor a tanya tulaj-
donosasszonya kategorikusan visszautasította ajánlatukat arra hivatkozva, 
hogy északiaknak nem adja el, a két tanár fellélegzett� White testvérnő 
azonban tudta, hogy Isten választotta ki azt a helyet, ezért sürgette őket, 
hogy térjenek vissza a farmra� Végül a nő úgy döntött, hogy mégis eladja 
a tulajdont, és az elsőre katasztrófának tűnő kövek áldásnak bizonyultak, 
mert később az építkezésekben felhasználták őket�

Az Úr szolgája annyira meg volt győződve arról, hogy a Madison 
College az Isten pecsétjét viseli, hogy elfogadta az iskolai vezetőtanács 
tagsági tisztségét� Ez volt az egyetlen tisztség, amelyet valaha is vállalt� 
Emiatt a felekezeti vezetés kínosan érezte magát� White testvérnő garanciát 
vállalt az új laikus intézményért, amely kihívást jelentett a hivatalos vezetés 
magas tekintélye számára� Megsértődtek Ellen White azon igényén, hogy 
ellenőrizni kívánja az egyház tevékenységeit� Sokan vonakodtak elismerni 
a Madison főiskola megjelenésének legitimitását a Hetednapi Adventista 
Egyházban� Nem értették az egyházunkra bízott misszió keretében ennek az 
intézménynek a szerepét, és mindezt Ellen White többszöri tanácsa ellené-
re, melyekben támogatta a főiskola létjogosultságát� A vezetők egyszerűen 
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aggódtak a Madison főiskolában dolgozó testvérek szabadsága miatt, hogy 
korlátok nélkül végezhetik majd a munkájukat, elkerülhetik a bürokráciát 
és a hasonló felekezeti intézményekre vonatkozó protokollt� Még az a kér-
dés merült fel, hogy lesz-e joguk elfogadni vagy akár kérni anyagi segítséget 
az adventista egyház tagjaitól� A felekezeti vezetők meg voltak győződve 
arról, hogy az adventista tagok pénzéből csak azokat az intézményeket sza-
bad finanszírozni, amelyek a felekezeti szervezet közvetlen irányítása alatt 
vannak�

Isten prófétája Sutherland és Magan védelmezőjévé vált� Sok levelet írt 
e laikus intézmény javára� Azonban évek teltek el, míg tanácsait úgy-ahogy 
elfogadták és kialakult a felekezeti vezetők, valamint a Madison főiskola 
között egy nagyon gyenge együttműködés� Dr� Percy Magan, aki az első tíz 
évben a Madison College dékánja volt, majd a későbbi Loma Linda Egyetem 
elnöke és dékánja, ezekben az években naplót vezetett� A naplórészletek a 
lezajlott heves küzdelmet mutatják be� Figyelembe kell vennünk, hogy ezek 
Dr� Magan megfigyelései, és nem – szükségszerűen – White testvérnő vagy 
más idézett vezető pontos szavai�

„1904� augusztus 8� Délelőtt folyamán W�C� White testvérrel dol-
goztam és a Nashville iskola csatolásának terveit pontosítottuk� Délután 
Daniells, Prescott, Griggs, Washburn, Baird, W�C� White testvérekkel ta-
lálkoztam, hogy áttekintsük a szervezési tervünket� Daniells szerint ez nem 
jó terv� Prescott azt mondta, a terv nem alkalmas arra, hogy a fiatalokat a 
tanulás útján irányítsa� Baird negatívan nyilatkozott a korábbi déli mun-
kánkra� Griggs úgy döntött, hogy nem használja befolyását egy olyan terv 
támogatására, amelyet ilyen kevesen gondoltak ki� Prescott azt mondta, 
hogy véleménye szerint túl sok földünk van, túl sok a terep� Washburn 
azt javasolta, hogy helyénvaló lenne részünkről, hogy nyilvános bűnbánati 
megvallást tegyünk közzé a Review and Herald-ban, vagy bármely más 
újságban� Prescott szerint túl nagy a távolság, túl sok időt töltünk majd uta-
zással, hogy tanácskozhassunk az egyház vezetésével� Daniells jóváhagyta� 
Baird megjegyezte, hogy más tanárok megirigyelhetik függetlenségünket, és 
követni akarják a példánkat� Mi irányítanánk a Déli Uniókonferenciát ahe-
lyett, hogy a Déli Uniókonferencia vezessen minket� Miért nem fektetjük 
be a pénzünket kamattal? Azt válaszoltam, hogy ők a bizonyságtételekből 
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csak azt akarják elfogadni, ami nekik megfelel, és hogy az egész hozzáállásuk 
kezdettől fogva kedvezőtlen volt� Az interjú 15:00 és 20:30 között folyt�”

„1904� augusztus 9� Beszéltem White testvérnővel és W�C� White 
testvérrel, és újra megvizsgáltuk a szervezési tervünket� Ellen White kijelen-
tette, hogy nem szabad a Déli Uniókonferencia égisze alatt működnünk, és 
úgy tűnik, nincs kifogása általában a tervünk ellen�”

„Hosszan beszélgettem Daniells teestvérrel� Ezúttal közvetlenebb és 
közlékenyebb volt� Ismét elmesélte minden fájdalmát Dr� J�H� Kelloggal 
kapcsolatban� Nem nagyon mondtam semmit�”

„1906� április 14� – Washington� Irwin testvérrel (a Generál Kon-
ferencia korábbi elnöke) és feleségével reggeliztem� Elmentünk a Takoma 
Parkba, és a délelőttöt Daniells testvérrel töltöttük� Nagyon kellemes 
beszélgetésünk volt� Elmagyaráztam neki, miért független az iskolánk és 
miért eszi a nyomorúság kenyerét�”

„A�O� Tait a vonathoz kísért� Elmondta, hogy Daniells újra elolvasta 
a bizonyságtételeket, és úgy véli, hogy Dr� Sutherlanddal és velem nem 
bántak tisztességesen a Takoma Parkban azon a délutáni találkozón�”

„1907� május 7� – Paradise Valley� White testvérnővel beszéltem a 
Generál Konferencia velünk szembeni hozzáállásáról� Jelen voltak Sara 
McEnterfer kisasszony és Lillian� Elmondtam White testvérnőnek, hogy 
az adminisztráció szerint nem kaphatunk pénzt, hacsak nem tartozunk a 
Konferenciához� Ellen White így válaszolt: «Ti kétszer annyit dolgoztok, 
mint ők� Fogadjátok el az összes felajánlott adományt! A pénz az Úré, nem 
ezeké az embereké� Az általuk elfoglalt álláspont nem az Úrtól származik� A 
Déli Uniókonferenciának nincs joga birtokolni vagy ellenőrizni téged� Ne 
hallgassatok rájuk!»”

„1907� május 14� - Loma Linda� Magammal vittem Wellesleyt és 
Shaent, hogy meglátogassuk White testvérnőt� Nagyon kedvesen beszélt 
hozzájuk� Elmesélte nekik, hogy milyen érdeklődést mutatott apjuk iránt, 
és azt tanácsolta, hogy legyenek jó fiúk és legyen misszionáriusi lelkületük�

Beszéltem vele a Generál Konferencia álláspontjáról, miszerint a kon-
ferenciától független intézmények nem fogadhatnak el pénzt a hívektől� Azt 
válaszolta: «Nem bölcsek� Daniells és a körülötte lévők olyan álláspontot 
foglaltak el ebben a témában, amely nem Istentől való�» Azt mondta, van 
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valami írása a témával kapcsolatban és meg fogja keresni�”
„1907� május 16-24� – A délelőttöt (május 23�) W�C� White testvérrel 

töltöttem� Elmeséltem neki, hogy Evans testvér háromszáz dolláros ado-
mányt küldött a Generál Konferenciától, de ez valójában az Albertában 
szerzett adósságokat fedezte� Mondtam neki, hogy nem tudok bízni Dani-
ellsben� Kezembe tette White testvérnő Daniellsnek írt leveleit� Elmondta, 
hogy nem ért egyet a washingtoni adminisztráció döntésével, amely szerint 
minden pénznek az ő kezükön kell áthaladnia� Elmondtam, hogy Daniells 
és Irwin azzal vádolják őt, hogy „édesíti” a bizonyságtételeket és elrejt be-
lőlük� W�C� White úgy gondolja, hogy nem lenne jó, ha mi a Konferencia 
irányítása alá kerülnénk�”

Hogy ne azt gondoljátok, hogy Magan torzítva mutatta be White 
testvérnő tanácsát, néhány részletet mutatunk be a Madison School brosúrá-
jából, (Special Testimonies, Series B, no. 11.) Minden idézet White testvérnő 
leveleiből származik� Jegyezzük meg, hogy az idézetek nem a tizedről szólnak!

3� o� - „Lehetetlen, hogy a Madison iskola olyanná váljon, amilyennek 
lennie kellene, ha nem adnak egy jelentős részt azokból a pénzeszközökből, 
amelyek az Egyesült Államok déli részén elvégzendő munkára vannak 
elkülönítve�”

4� o� – „Az Úr megmutatta annak veszélyét, ha ezek az iskolák korlá-
tozva lennének terveikben és céljaikban� Ennek nem szabad megtörténnie! 
Tegyetek meg minden tőletek telhetőt annak érdekében, hogy a tanulók 
a legjobb képzésben részesüljenek, hogy el tudjanak menni a rászoruló 
emberekhez, és megtaníthassák nekik, amit ők maguk megtanultak�”

17� o� – „Senkit sem akarok rosszindulattal vádolni, de a kapott vilá-
gosságban az Úr megmutatta a Madison iskolában levő testvérekkel szem-
beni alaptalan bírálat veszélyét� Támogassátok és bátorítsátok mindazokat, 
akik részt vesznek abban a munkában, hogy a gyermekek és fiatalok Isten 
és az Ő törvényének ismerete által megvilágított nevelésben részesüljenek�”

19� o� - „Az Úr megmutatta, hogy népünknek mindenekelőtt ezt az 
iskolát kellene anyagilag támogatnia, hogy a lehető legkedvezőbb feltételek-
ben részesüljön�”

20� o� - „A te feladatod az, hogy bátorítsd a Tennessee állambeli Ma-
dison iskolájában folyó munkát�”
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21� o� - „Talán felteszitek a kérdést: «Mire van szükségük?» Én elmon-
dom: «Bátorításra»� Sutherland és Magan testvéreknek kemény leckében 
volt részük a múltban� Az Úr kijavította és megtanította őket, ők pedig 
elfogadták Isten üzenetét és bűnvallomást tettek� [���] Pénzt kellene fordí-
tani a Madisonban folyó munkára, hogy a jövőben ne legyen többé olyan 
nehéz a tanárok munkája�”

22� o� - „Ma ötezer dollárra van szükségük ahhoz, hogy megvásárolják 
azt, ami a normál működéshez szükséges és egy másik összegre az iskola 
mellett egy kis szanatórium építéséhez�”

23� o� – „Arra kérem xy-ból a testvéreket, hogy segítsenek a hirtelen 
felmerült sürgős szükségben, és adjanak önkéntes adományokat a Madison 
iskolának, hogy építhessenek egy kápolnát és egy épületet az iskolának� 
A Madisoni Tanárképző Iskola méltó Isten népének szívélyes segítésére� 
Ezért arra kérlek téged és a konferencia bizottságának munkatársait, hogy 
szabadon és készségesen döntsetek a madisoni testvérek segítéséről abban a 
fontos munkában, amit el kell végezniük�”

24� o� - „A Déli Konferencia testvéreknek azt mondom: «Ne szabjatok 
korlátozásokat a Madisoni iskolára, hogy korlátozzátok munkáját! Ha 
Sutherland és Magan testvérek megígérték a konferenciának, hogy nem 
fognak déli diákokat csalogatni az iskolájukba, akkor szabadítsátok fel őket 
az ígéretük alól! Soha nem lett volna szabad követelni és elfogadni ezt az 
ígéretet� Azt az utasítást kaptam, mondjam el, hogy ne akadályozzák őket 
abban, hogy déli diákokat próbáljanak az iskolájukba vonzani�”

25� o� - „A déli területre kapott pénzek elosztásával megbízott testvérek 
megfelelő segítséget nyújtsanak a Madison iskolának�”

27� o� - „Gyakran megtörtént, hogy a szolgálat, amelyet az Úr látni 
akart virágozni, elsorvadt, mert voltak emberek, akik igát raktak mun-
katársaik vállára, amikor úgy gondolták, hogy nem azokat az utakat és 
módszereket követik, amelyeket az ő elméjük a legalkalmasabbnak tart�”

28� o� - „Isten megmutatta nekem, milyen nagy veszélye van annak, 
hogy az oktatási rendszerünkbe beépítjük azt a divatot és szokást, amely a 
világ iskoláiban uralkodik� Ha a tanárok tevékenysége nem lesz felügyelve, 
akkor e világ igáját fogják a tanulók vállára tenni, nem Krisztus igáját� Az 
iskolák számára a mű utolsó éveiben létrejövő terveknek egészen másnak 
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kell lenniük, mint a múltban elkészített tervek�”
29� o� - „Az Úr megmutatta nekem, hogy az oktatási munkában nem 

kell a régi módszereket alkalmaznunk, amelyek régebbi iskoláink alapját 
képezték�”

30� o� – „Mielőtt a jelenvaló igazság üzenetét a határokon túlra vihet-
nénk a maga teljességében, szét kell törnünk minden igát, amely rabságban 
tart bennünket� Állást kell foglalnunk az igazi nevelés mellett, nem a világ 
bölcsességétől, hanem Isten bölcsességétől vezérelve� Istennek hírnökökre 
van szüksége, akik igazi reformátorok� Nevelnünk és ismét nevelnünk kell 
azzal a céllal, hogy olyan népet készítsünk fel, amely először megérti az 
üzenetet, majd bemutatja a világnak�”

31� o� – „Ezeket az akadályokat nem az Úr állította� Bizonyos dolgok-
ban az emberi felfogás és az ember korlátozott látásmódja Isten munkája 
ellen hatott� Testvéreim, vigyáznunk kell, nehogy megnehezítsük, vagy 
akadályozzuk mások előrehaladását, hozzájárulva ezzel az evangélium hir-
detésének késleltetéséhez� Ez megtörtént, ezért kötelesnek érzem magam, 
hogy ennyire közvetlenül szóljak hozzátok�”

31-32� o� – „Az Úr nem szeretne határokat szabni az Ő munkásainak, 
ahogy az emberek készek megtenni� Sutherland és Magan testvérek szükség-
telenül akadályozva lettek a munkájuk során� A pénzeszközöket megtagad-
ták tőlük azzal az indokkal, hogy a Madison iskola szervezése és irányítása 
nem áll a konferencia ellenőrzése alatt� De nem vizsgálták meg komolyan, 
hogy a Madison iskola miért utasítja el a konferencia védnökségét�

Megbocsáthatatlan az e munka iránti érdeklődés hiánya, amelyet pont 
azok tanúsítanak, akiknek elsőként kellett volna értékelniük� A testvéreknek 
óvakodniuk kell egy ilyen hiba megismétlésétől�

Az Úr nem követeli, hogy először reformálják meg a madisoni iskola-
rendszert, és csak utána kapják meg népünk szívélyes segítségét� Ami ott 
történik, azt Isten jóváhagyta, és Ő megtiltja, hogy a Madison iskolában 
alkalmazott módszert elhagyják� Az Úr továbbra is megáldja és támogatja 
munkásait mindaddig, amíg követik tanácsát�”

32� o� – „A testvéreknek többet kell tenniük, hogy segítsenek rajtuk� 
Az Úr pénzével kellene őket segíteni munkájukban� Minden joguk megvan 
ahhoz, hogy az Úr ügyének előmozdítására felajánlott pénz egy részét meg-
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kapják� Méltányos, hogy az általuk végzett munkával arányos részesedést 
kapjanak�”

34� o� – „Ha lennének más iskolák is, ahol más diákok a Madison 
iskoláéhoz hasonló oktatásban részesülhetnének, az egész univerzum látvá-
nya lennénk, angyaloknak és embereknek� Az evangélium üzenete gyorsan 
elterjedne minden országban, és a most sötétségben levő lelkekre világosság 
áradna� Isten örült volna, ha más iskolákat is alapítottak volna az Egyesült 
Államok déli részén a Madison iskola mintája alapján�”

35� o� – „Minden eszközt mozgósítanunk kellene a madison-modell 
szerinti iskolák létrehozására az Egyesült Államok déli részének különböző 
területein� Azok, akik anyagilag hozzájárulnak egy ilyen projekthez, Isten 
ügyét segítik� Azt a parancsot kaptam, hogy közöljem azokkal, akiknek 
lehetőségük van rá: «Adjatok! Segítsétek a Madison iskola munkáját!”

36� o� – „Bátorítani kell Sutherland és Magan testvéreket, hogy kérje-
nek pénzt munkájuk előmozdítására� Az ő kiváltságuk, hogy adományokat 
fogadjanak el azoktól az emberektől, kiket Isten indít erre� Nekik elegendő 
pénzüknek kellene lennie – az Úr pénze –, amivel dolgozni tudnak� [���] A 
népünket ösztönözni kellene arra, hogy adják pénzüket ennek az iskolának, 
amely komoly és értelmes tanulókat készít fel, akik alkalmasak arra, hogy 
az elhanyagolt munkamezőkre küldjék őket, hogy hírül adják Jézus Krisztus 
közeli visszatérését�”

37� o� – „Most van itt az ideje, hogy ezek a hűséges munkások pénzt 
kapjanak testvéreiktől, Isten vagyonának sáfáraitól, hogy folytassák a 
munkát az iskolában és a kis szanatóriumban� Az Úr hírnökeként most 
arra kérlek benneteket, hogy segítsétek a Madison iskolát! Most van itt az 
ideje, amikor szüksége van rá� A ti zsebetekben lévő pénz Isten pénze, amit 
kölcsönadott nektek� Azokon a helyeken, ahol az Úr munkája szükségben 
van, azonnal fedeznetek kellene a pénzügyi hiányt�”

Ez a kísérleti intézmény teljesen élvezte Ellen White támogatását� A 
Madison iskola modellé vált az utána megjelenő laikus intézmények számá-
ra� Nem nehéz megértenünk, hogy a konferencia sok vezetője miért nem 
hajlandó elfogadni azt a célt, amiért a laikus munkák léteznek, és miért 
érzik fenyegetésnek azokat� Először is, a laikus intézmények és munkásai 
nem állnak egyetlen felekezeti csoport ellenőrzése alatt sem� Másodszor, 
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gyakran úgy tekintenek rájuk, mint a konferencia versenytársára a hívők 
pénzéért� Isten azonban törekszik az Ő munkájának előrehaladására és Jézus 
visszatérésének siettetésére� Ha népünk engedné, hogy az igazság motiválja 
őt, és nem csüggedne a hitehagyás jelenléte miatt, valamint az egyház 
vezetésének túlzott ellenőrzése miatt, akkor biztosak vagyunk abban, hogy 
minden lehetőségre találnánk elegendő pénzt: a laikus és felekezeti munkára 
egyaránt�

Teljesen meg vagyunk győződve, hogy az adománygyűjtés mindkét 
csatornája gazdagodna, ha az egyház minden laikus tagja a csodák betelje-
sülésén gondolkodna, ha hagynák, hogy az üdvösség és a remény erőteljes 
üzenetei inspirálják őket, ahogyan a Szentírás bemutatja azokat� A folyta-
tásban néhány következtetést mutatunk be, amelyet a fent idézett Ellen 
White levelekből vonhatunk le:

1� White testvérnő ellene volt minden emberi korlátozásnak és 
minden olyan ellenőrzésnek, amelyet az Isten munkásaira kényszerítenek� 
Ellen White megrótta a Déli Uniót, amiért korlátozta ezeket a testvéreket, 
megtiltva nekik, hogy a szervezett egyházból hallgatókat vonzanak a Madi-
son iskolába, de megfeddte Sutherlandet és Magant is, amiért alávetették 
magukat ennek a követelménynek� Bölcs és isteni tanács szerinti, hogy az 
Úr munkatársai jöjjenek össze és tanácskozzanak, de rendkívül veszélyes, ha 
egy ember irányítja a másik embert�

2� White testvérnő adott még egy tanácsot, amelyet az egyház minden 
konferenciája számára nagyon nehéz követni� A Déli Uniókonferencia 
köteles volt, hogy a saját költségvetéséből támogatást nyújtson a Madison 
iskolának az ott folyó munka fontosságának arányában, míg a Madison 
iskola nem volt köteles elfogadni a Déli Uniókonferencia irányítását� Hisz-
szük, hogy ez az elv más laikus intézményekre is alkalmazható, nem csak a 
Madison iskolára�

3� Figyeljük meg, milyen gyakran említi White testvérnő a Madison 
School brosúrában, hogy a felekezetnek finanszíroznia kell a laikus szolgálatot�

4� Kétségtelen, hogy az a pénz, amelyet ezeknek a laikus intézmények-
nek adtak volna, tizedből és adományokból származott� A konferenciák fő 
bevételi forrása a tized� Számtalanszor, de nem minden alkalommal White 
testvérnő a „pénzeszközök” kifejezést használta a tizedre, vagy a tizedre és az 
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adományokra együtt� Íme néhány példa:
„Sok név szerepel a gyülekezeti könyvekben, és ha mindannyian 

azonnal elhoznák a tizedet, az Úr részét, a kincstár nem szenvedne hiányt 
pénzeszközökben�” (Tanácsok a sáfárságról, 95� o�)

„Az Úr követeli az emberre bízott pénzügyek meghatározott százalé-
kát, a tizedet�” (Bizonyságtételek, 5� kötet, 149� o�)

„Isten különleges útmutatást adott a tized felhasználására vonatko-
zóan� Nem akarja, hogy a munkája szenvedjen az anyagi pénzeszközök 
hiányában�” (Evangelizáció, 252� o�)

„E tekintetben az Úr azt parancsolja nekünk: «Hozzátok be a tizedet 
mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamba»”, vagyis 
pénzeszközöket a kincstárba�” (Review and Herald vol� 2�, 18� o�)

„Ha minden egyháztag hűségesen elhozná a tizedet, bőséges pénzzel 
rendelkeznénk a kincstárban�” (Uo� 4� kötet, 507� o�)

„A taglétszám növekedésével a tizednek is növekednie kellene, így biz-
tosítva a szükséges anyagiakat a munka kiterjesztéséhez a világ más részein�” 
(Pamphlet, no� 67, 9� o�)

„Ha mindenki, gazdag és szegény egyaránt elhozná a tizedét a kincs-
tárba, akkor elegendő pénzeszközök lennének�” (Bizonyságtételek, 4� kötet, 
475� o�)

E könyv szerzői aggódnak, mert úgy tűnik, hogy a konferencia alkal-
mazottai inkább abban érdekeltek, hogy a laikus intézményeket vádolják 
a tized rossz felhasználásával, minthogy észrevegyék saját hiányosságukat, 
hogy kötelesek a konferencia pénzének egy részét szétosztani e laikus 
intézmények között� Nem engedelmeskednek az isteni tanácsnak, amely 
megköveteli tőlük, hogy támogassák Isten munkájának laikus karját� Nem 
kellene újra megvizsgálni, hol nem használják megfelelően a tizedet?

Helyénvaló meglátnunk itt, mi az isteni tanács a tized helyes felhaszná-
lásával kapcsolatban� Ellen White világossá tette, hogy kit lehet támogatni 
a tizedből�

A prédikátorokat és az evangélistákat:
„Az Úr megmutatta, hogy vannak olyanok, akik nem hűségesen 

hozzák el a tizedüket az Úr kincstárába, hogy ki lehessen fizetni a prédiká-
torokat és misszionáriusokat, akik bemutatják az Írásokat és házról házra 
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dolgoznak� [���] Kötelességünk anyagilag támogatni azokat a munkásokat 
és evangélistákat, akik az Úr szőlőjében szolgálnak�” (Review and Herald, 
1905� április 20�)

A bibliatanítókat és munkásokat:
„Konferenciánknak gondoskodnia kell arról, hogy iskoláinkban olyan 

tanárokat tanítsanak, akik jól ismerik a Bibliát, és komoly kereszténytapasz-
talattal rendelkeznek� A legjobban képzett tanárokat kell alkalmaznunk, és 
fizetésüket tizedből kell biztosítani�” (Manuscripts Release, 1� kötet, 189� o�)

Az orvosi misszionáriusokat:
„Egyesek [���] azt állítják, hogy helytelen a tizedet olyan egészségügyi 

misszionáriusok fizetésére használni, akik idejüket betegek gyógyítására for-
dítják� Azt a parancsot kaptam, hogy azt válaszoljam, hogy az ember elméje 
nem lehet olyan szűk, hogy ne tudná felmérni a dolgok valódi állapotát� 
Egy bibliamunkás, aki egyben szakképzett orvosi misszionárius is, és képes 
különféle betegségek gyógyítására, sokkal hatékonyabb az Úr munkájában, 
mint az, aki csak lelki képzettséggel rendelkezik� Az evangélium szolgája-
ként végzett tevékenysége sokkal teljesebb, átfogóbb�” (Medical Ministry, 
245� o�)

Az irodalmi terjesztést:
„Míg egyesek elmennek hirdetni az evangéliumot, az Úr másokat 

arra hív, hogy tizeddel és adománnyal támogassák az igazság terjesztését 
a nyomtatott irodalom segítségével az egész világon�” (Bizonyságtételek, 4� 
kötet, 472� o�)
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8. fejezet

A tized és az adomány bibliai perspektívából

Mint sokan mások a múltban, mi is a prófétaság lelkének tanulmá-
nyozására korlátozódtunk a tized és az adományok témájában� Nemrégiben 
azonban felkeltette figyelmünket M�E� Kellogg „The Supremacy of Peter”  
című könyve, amelyet a Review and Herald Publishing Association adott ki 
1898-ban� (A könyv íróját ne tévesszük össze Dr� John Harvey Kelloggal�) 

„Az újszövetségi egyház vezetése” című fejezetben a szerző párhuzamot 
von a katolikus egyház és a protestáns egyházak tekintéllyel kapcsolatos 
álláspontja között� Kellogg arra figyelmeztet, hogy az újszövetségi egyház 
szervezeti modellje nem támasztja alá a katolikus egyház azon állítását, hogy 
egyetlen központi kincstár létezik� Rámutat arra, hogy igen, Jeruzsálemben 
volt egy központi kincstár, de a hívek szabadon adhattak pénzt közvetlenül 
a laikus munkásoknak is� 

„Ezek az apostoli gyakorlat példái, és minél közelebb kerül egy egyház 
az ősegyházban működő rendszerhez - legalábbis nagy vonalakban, ha nem 
is részleteiben - annál inkább összhangban lesz az isteni tervvel� Nem állít-
juk, hogy az evangelizációs munka finanszírozásának nincs szisztematikus 
módja, de rámutatunk arra, - ha valamilyen különleges szükséglet merül fel 
– hogy a helyi gyülekezeteknek bármely más emberi hatalomtól független 
lehetőségük van különálló segítségnyújtásra�” (M�E� Kellogg: The Supremacy 
of Peter, Review and Herald Publishing Association 1898�, 269-270� o�) 

A filippi gyülekezet vállalta, hogy támogatja Pál apostol munkáját; 
ezért külön hírnök útján pénzt vagy más javakat küldtek neki a távoli or-
szágokba, ahol éppen tartózkodott (Fil 4:15)� Bizonyára más gyülekezetek 
is így tettek� Ez volt az apostoli gyakorlat a hierarchikus struktúra létrejötte 



64

https://adventizmusmegrazasa.hu

előtt, amelynek szabályai a spontán élet minden nyomát elpusztították 
végleg kiűzve a szabadságot az egyházból�

A tanulmányozásunkban új perspektívát nyitott ez a könyv, amelyet 
nagy érdeklődéssel vizsgáltunk, tekintettel arra, hogy a Hetednapi Adven-
tista Egyházban egy új vita van kibontakozóban a tizedfizetés témája körül� 
A Kellogg által felvázolt újszövetségi elvek egyáltalán nem állnak ellentét-
ben egyházunk szervezeti rendszerével, amely Isten vezetése alatt kialakított 
rendszer; éppen ellenkezőleg, erősítik a laikus szolgálat finanszírozási karját� 
 
Tized az Ószövetségben

A Hetednapi Adventista Egyház tizedgyűjtéssel kapcsolatos legfőbb 
érve Malakiás könyvében található�

„Avagy az ember csalhatja-e az Istent? ti mégis csaltatok engem� És azt 
mondjátok: Mivel csalunk téged? A tizeddel és az áldozni valóval� Átokkal 
vagytok elátkozva, mégis csaltok engem: a nép egészben! Hozzátok be a 
tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, 
és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha nem 
nyitom meg nektek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást 
bőségesen�” (Mal 3:8-10)

Ez a tanács mind a tizedre, mind az adományokra vonatkozik� Ma-
lakiás ezt a részt Isten átkaira és áldásaira utalva írta� E kijelentés fényében 
logikátlan, ha egy laikus intézménynek megengedjük, hogy adományokat 
fogadjon, miközben megtagadjuk tőle a tized elfogadásának jogát� A hűséges 
laikus intézményeknek vagy joguk van tizedet és adományokat kapni Isten 
kincstárából, vagy nincs joguk az Úrnak szánt pénzből részesülni� Malakiás 
semmi újat nem hoz elő; mindez már ismert volt Mózes törvényéből; sőt, a 
tizedfizetés gyakorlata még Mózesnél is régebbről volt ismeretes, legalábbis 
Ábrahámtól kezdve, amikor tizedet adott Melkhisédeknek, Sálem királyának� 
„Áldott a Magasságos Isten, aki kezedbe adta ellenségeidet� És tizedet ada 
neki mindenből�” (1Móz 14:20)

Erről az eseményről sok évvel később ezt írta Pál apostol:
„Nézzétek, milyen nagy az, akinek Ábrahám, a pátriárka zsákmányá-

ból tizedet is adott!” (Zsid 7:4)
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Ábrahám gesztusa nem volt egyedülálló, és ezt abból is láthatjuk, hogy 
Jákób ígéretet tett, hogy tizedet ad abból, amit kap:

„És ez a kő, amelyet oszlopul állítottam, Isten háza lesz, és bármit adsz 
nekem, a tizedét neked adom�” (1Móz 28:22)

Ezekből a szentírási szakaszokból láthatjuk, mennyire abszurd az 
az elképzelés, hogy a tized Mózes szertartási törvényeinek része, azoknak 
a törvényeknek, amelyek a keresztre lettek „szögezve”� Igaz, hogy az első 
bibliai említés Ábrahámmal kapcsolatban történik, de több mint való-
színű, hogy a tizedet már ezt megelőzően is felajánlották� Ezért meglepő, 
hogy a tizedet csak 1878-ban kezdik felismerni a Hetednapi Adventista 
Egyházban, felváltva az addig létező szabad akaratú adakozás szokását� 
        A jövedelem tizedének adományozása azt a meggyőződést tükrözi, 
hogy minden, amink van, Istené� Valóban, semmi sem a miénk, ami 
jogosan a miénk� Mi csupán gondnokai vagyunk az Istentől ránk bízott 
javaknak, legyen az kevés vagy sok� Az ember felelőssége azonban nem ér 
véget a tized adásával� Amikor tizedet adunk, kifejezzük szolidaritásunkat 
Isten ügyével, kijelentjük, hogy eltökélten támogatjuk az evangélium hirde-
tésének munkáját az egész földön� Még nagyobb kiváltság, hogy az Úrnak 
járó tized mellett önkéntes adományokat is tehetünk� Ezért ezeken a szabad 
akaratú adományokon keresztül kifejezhetjük Isten iránti szeretetünket� 
De egy dolog biztos: mind a tizedet, mind az önkéntes adományokat 
az Úrnak szenteljük, szentség az Úrnak� A tized különleges szükségletek 
fedezésére rendeltetett: azok fizetésére, akik teljes mértékben az evangélium 
terjesztésére szentelik magukat� Az önkéntes adományokat más munkákra 
is fel lehet használni, például gyülekezetek, iskolák építésére és javítására, 
bútorok, felszerelések, élelmiszerek, ellátmányok vásárlására, a szegények 
megsegítésére és egyéb projektekre�

A Sínai-hegy lábánál Izrael fiainak nagy lázadása idején tanúsított 
hűségük miatt Lévi törzsét választotta ki Isten a zsidó nép papságának 
megalapítására� Mivel a meghódított Kánaánban nem kaptak örökséget, 
Lévi törzsét a többi törzs által fizetett tizedből kellett eltartani�

„De íme, Lévi fiainak örökségül adtam minden tizedet Izráelben� 
Szolgálatukért való osztályrész ez, amellyel a gyülekezet sátrának szolgálatát 
végzik�” (4Móz 18:21)
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De még a lévita is köteles volt tizedet fizetni, elismerve, hogy Isten az 
ő Ura� „Beszélj a lévitákkal, és mondd meg nekik: Amikor beszeditek Izráel 
fiaitól a tizedet, amelyet örökségül adtam nektek tőlük, akkor ajánljátok föl 
ajándékul az Úrnak a tized tizedét�” (4Móz 18:26)

Az önzés és a makacsság miatt Izrael és Júda gyakran elmulasztotta 
a tized fizetését� A régi időkben Nehémiás nekilátott, hogy helyrehozza a 
helyzetet:

„Megtudtam azt is, hogy a léviták részeit nem adták meg; ennek 
miatta ki-ki az ő mezejére szélede el az Isten házában szolgáló léviták és 
énekesek közül� És megfeddém a fejedelmeket, és mondék: Miért hagyatott 
el az Isten háza? És egybegyűjtvén a lévitákat, helyükre állítám őket; Az 
egész Júda pedig meghozá az olajnak, a mustnak és a gabonának tizedét a 
tárházakba�” (Neh 13:10-12)

Nehémiáshoz hasonlóan egyházunk lelkipásztorainak és presbite-
reinek is kötelességük, hogy bemutassák a népnek azt a minden embert 
érintő szent kötelességet, hogy az Úrnak adják az Őt megillető tizedet és az 
önkéntes adományokat� Az a lelkész vagy presbiter, aki elhanyagolja ezt a 
felelősséget, olyan, mintha feladta volna kötelességét, mert aki hanyagnak 
mutatja magát a hitélet anyagi vonatkozásában, az nem tesz mást, mint-
hogy meglopja Istent� Isten prófétája kijelentette, hogy elegendő pénz lenne 
minden olyan munkára, amelyre Isten ihlette egyházát, ha minden hívője 
komolyan és készségesen hozná a tizedet és az adományokat�

De mire utalt Malakiás, amikor a kincstárról beszélt? Az ő tanácsa a 
jelenbe átültetve arra a gondolatra vezethet bennünket, hogy a kincstár a 
Generál Konferencia kincstára, vagy talán az a konferencia, amelyet az a 
helyi gyülekezet képvisel, amelyhez a hívő tartozik? White testvérnő azt 
mondta, hogy csak két kincstár van ezen a világon, Krisztusé és Sátáné�

„A világegyetemben csak két hely van, ahol kincseinket elhelyezhetjük 
- vagy az Úr kincstárában, vagy a Sátánéban; és bármi, amit nem Krisztus 
szolgálatára fordítunk, azt a Sátán kincstárába helyezzük, ezzel erősítve az 
ő ügyét ezen a földön�” („Counsels on Stewardship” - Tanácsok a sáfárságról 
35� o�)

Vannak olyanok is, akik hisznek abban, hogy ahol Isten evangéliumát 
hirdetik, ott van az Úr kincstára� Ez alatt azt értjük, hogy az Úr kincstára 
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nincs képviselve a földön egyetlen helyen sem� Még a felekezeti gyakor-
latban is minden konferencia a tized gyűjtésének a csatornája, ahogyan 
minden egyes unió és a Generál Konferencia is� Már Nehémiás idejében is 
többféle tizedgyűjtési csatorna létezett:

„Az egész Júda pedig meghozá az olajnak, a mustnak és a gabonának 
tizedét a tárházakba�” (Neh 13:12)

Ugyanígy napjainkban is a kincstár, az Úr tárháza az egész világon 
megtalálható� Ez a nézet igaz, akár csak a felekezeti szolgálatra korlátozzuk, 
akár belefoglaljuk a laikus munkát is�
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9. fejezet

A tized elvei az Újszövetségben

Vissza kell tekintenünk az Újszövetség korára, hogy megértsük, mi-
lyen elvek szerint működött a tizedfizetés a korai keresztény egyházban� 
Csak elképzelni tudjuk, milyen bizonytalanság övezte abban az időben a 
tizedfizetés kérdését a keresztény egyházban, amely éppen megalakult� Nagy 
lehetett a bizonytalanság a zsidó megtérők fejében a tizedfizetéssel kapcso-
latban! Vajon az lenne a kötelességük, hogy a tizedet a zsinagógában fizessék 
az Úrnak, vagy pedig az apostoloknak és az egyház más vezetőinek adják, 
vagyis azoknak, akik valóban bemutatják Jézus Krisztus evangéliumát? 
Meglepő módon a tized témája rendkívül ritkán jelenik meg a Szentírásban 
Jézus feltámadása után� Minden, amire hagyatkozhatunk, az Pál apostol 
írása, és ezekre a részekre kell szorítkoznunk, ezekből levonhatjuk azt az 
elvet, amely szerint ma tizedet fizetünk�

Általánosan elfogadott, hogy a thesszalonikabeliekhez írt két levelet Pál 
apostol a Korinthusban töltött tizennyolcadik hónapban írta - jóval azelőtt, 
hogy megírta volna a korinthusiakhoz írt első levelet� A Thesszalonika első 
levélből megtudhatjuk, hogy Pál apostol - valószínűleg - szolgálata során 
először visszautasítja, hogy bármilyen anyagi vagy természetbeni segítséget 
elfogadjon a hívőktől:

„Sem emberektől való dicsőítést nem kerestünk, sem tőletek, sem 
másoktól, holott terhetekre lehettünk volna, mint Krisztus apostolai�” 
„Emlékezhettek ugyanis atyámfiai a mi fáradozásunkra és bajlakodásunkra: 
mert éjjel-nappal munkálkodva hirdettük nektek az Isten evangéliumát, 
csakhogy senkit meg ne terheljünk közületek�” (1Thessz 2:6,9)
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Rendkívül fontos számunkra, hogy megértsük, miért tett Pál ilyen 
nagy különbséget Thesszalonikában� Thesszalonika Macedónia tartomány 
egyik városa volt� Nem sokkal az itteni prédikáció előtt Pál apostol egy 
másik, keletebbre fekvő makedón városban, Filippiben prédikált� De mint 
később látni fogjuk, Pálnak nem voltak fenntartásai a filippibeliektől kapott 
segítséggel kapcsolatban� Nem voltak fenntartásai más kis-ázsiai városokkal 
szemben sem, mint Lídia, Derbé, Lystra, Ikónium, Efézus (bár itt folytatta 
a sátorépítést), Bithinia stb� 

Bizonyára jó oka volt arra, hogy ez a laikus munkás megtagadta a 
munkája támogatására felajánlott tized valamint adományok elfogadását a 
thesszalonikai és korinthusi hívőktől, miközben más városokból elfogadta 
az adományokat� Ennek a válasznak a megismerése segít megértenünk, hogy 
a tizednek és az adományoknak milyen irányt kell követnie napjainkban� 
Vajon Pál azt gondolta volna, hogy tizedet és adományokat csak a jeruzsá-
lemi vezetőknek kellene adni? Semmi esetre sem, mert Pál adományokat 
fogadott el más hívőktől, még akkor is, amikor Korinthusban tartózkodott�

„Más gyülekezeteket fosztottam meg, zsoldot vévén, hogy nektek 
szolgáljak; és mikor nálatok voltam és szűkölködtem, nem voltam terhére 
senkinek� Mert az én szükségemet kipótolták a Macedóniából jött atyafiak; 
és rajta voltam és rajta is leszek, hogy semmiben se legyek terhetekre�” 
(2Kor 11:8-9)

Vajon mi volt az oka annak, hogy a jeruzsálemi vezetők nem értettek 
egyet azzal a gondolattal, hogy Pál közvetlen anyagi segítséget fogadhat el az 
emberektől? Az egész Szentírásban nem találunk egyetlen olyan bizonyíté-
kot sem, amely ezt alátámasztaná� Aggódott-e Pál amiatt, hogy a gyülekezet 
egyszerű tagjai ellenkezni fognak? Ismétlem, nincs semmilyen szentírási 
vagy ihletett bizonyságtételünk, amely ezt alátámasztaná� A Biblia alapos 
tanulmányozása fényt derít arra, hogy Pál valójában miért cselekedett 
másképp Korinthusban és Thesszalonikában, mint a többi városban, ahol 
dolgozott�

A probléma az volt, hogy mindkét városban sok hívő nem volt hajlan-
dó kétkezi munkát végezni� A pogány görögök úgy hitték, hogy a lélek, a 
szellem nemes, míg a test bukott, romlott� Meg voltak győződve arról, hogy 
a kétkezi munka a rabszolgáknak való, nem pedig a szabad embereknek� 
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Platón annyira szélsőségessé vált ebben a hitben, hogy kijelentette, hogy 
egy szabad ember számára aljas dolog mérnöki tanulmányokat folytatni� 
A kicsit liberálisabb Arisztotelész azon a véleményen volt, hogy a mérnöki 
tudományokat elméletben szabad tanulmányozni, de elfogadhatatlan 
gyakorolni is azokat� Az ilyen gondolkodásmódra Pálnak feltétlenül fel 
kellett lépnie� Így Pál, egy magasan művelt ember, szabad római polgár 
úgy döntött, hogy kétkezi munkával fog dolgozni, hogy megfelelő példát 
mutasson azoknak, akik a korabeli pogány felfogásban vergődtek� Ezért 
utasított vissza minden anyagi segítséget a thesszalonikai és korinthusi 
keresztényektől� Elhatározta, hogy nem akarja, hogy őt tehernek tekintsék, 
ahogyan azt sok új keresztény megtérővel tették� Pál ezt próbálta tisztázni a 
Thesszalonikabeliekhez írt második levelében�

„Sem ingyen kenyeret nem ettünk senkinél, hanem munkával és fárad-
sággal, éjjel-nappal dolgozva, hogy közületek senkinek se legyünk terhére� 
Nem azért, mintha nem volna rá jogunk, hanem hogy magunkat például 
adjuk nektek, hogy minket kövessetek� Mert amikor nálatok voltunk is, 
azt rendeltük nektek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék� Mert 
halljuk, hogy némelyek rendetlenül élnek közületek, akik semmit nem 
dolgoznak, hanem nyughatatlankodnak� Az ilyeneknek azonban rendeljük 
és kérjük őket a mi Urunk Jézus Krisztusra, hogy csendesen munkálkodva, 
a maguk kenyerét egyék�” (2Thess 3:8-12)

Nyilvánvaló, hogy Macedóniában a pogány filozófia uralkodott, 
és Pálnak csak egy oka volt arra, hogy nem fogadta el a „fizetséget” 
(tizedet és adományokat), hogy példát mutasson a lusta korinthusi 
és thesszalonikai embereknek� Ahogy az általában lenni szokott, Sá-
tán a lusta kezeknek ad munkát, és ebben az esetben azok, akik nem 
voltak hajlandók hasznos munkát végezni, végül „elfoglaltak” lettek� 
Ezt a témát kommentálva Ellen White tiszta megvilágításba helyezi az egész 
történetet�

„A zsidók körében a fizikai munkát nem tartották furcsának vagy 
megalázónak� Mózes arra utasította a zsidókat, hogy gyermekeiket mester-
ségre tanítsák; és bűnnek tekintették, ha a fiatalok a fizikai munka ismerete 
nélkül nőttek fel� Még ha egy gyermeket szent tisztség betöltésére neveltek, 
akkor is fontosnak tartották, hogy gyakorlati ismeretekkel rendelkezzen� 
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Minden fiatalembert megtanítottak egy szakmára, akár gazdagok, akár sze-
gények voltak a szülei� Ha a szülők elmulasztották, hogy a gyermekeiknek 
ilyen nevelést adjanak, akkor úgy tekintettek rájuk, mint akik eltértek az 
Úr útmutatásától� E szokás szerint Pált már kiskorában megtanították a 
sátorkészítés mesterségére�

Thessalonikában történt előszőr, hogy Pál apostolnak dolgoznia kel-
lett, hogy eltartsa magát, miközben hirdette az Igét� A gyülekezetnek, az 
ottani hívőknek írva emlékeztette őket, hogy «terhetekre lehettünk volna, 
mint Krisztus apostolai», de hozzáteszi: «emlékezzetek ugyanis atyámfiai 
a mi fáradozásunkra és bajlakodásunkra; mert éjjel-nappal munkálkodva 
hirdettük néktek az Isten evangéliumát, csakhogy senkit meg ne terheljünk 
közületek�» 

Thessalonikában Pál apostol találkozott olyanokkal, akik nem akartak 
kétkezi munkát végezni [���] Thesszalonikában végzett szolgálata során 
nagyon ügyelt arra, hogy jó példát mutasson az ilyen embereknek�” (Az 
apostolok cselekedetei, 346-348� o�)

Bizonyára Pál apostol is a szívén viselte a rabszolgák üdvösségének ter-
hét� Ha látták volna, hogy Pál szabad emberként viselkedik, könnyen arra 
a következtetésre jutottak volna, hogy amit ő hirdet, az olyan vallás, amely 
csak a szabad embereknek való, nem pedig a hozzájuk hasonló megvetett 
rabszolgáknak� Ezért dolgozott Pál kétkezi munkát, hogy megmutassa, 
hogy Isten igazsága szabad embereknek és rabszolgáknak egyaránt szól� 
White testvérnő rámutat egy másik okra, amiért Pál úgy döntött, hogy nem 
fogad el tizedet és adományokat a korinthusiaktól� A pénz, amire szüksége 
volt, részben a Korinthusban végzett fizikai munkájából származott�

„Amikor Pál első ízben meglátogatta Korinthust, olyan emberek közé 
került, akik gyanúsan fogadták az idegenek szándékait� A tengerparton lakó 
görögök tapasztalt kereskedők voltak� Hosszú időn keresztül olyannyira 
tökéletesítették a mesterségüket, hogy a nyereséget istenfélelemnek tekin-
tették, és a pénzkeresést, akár becsületes, akár tisztességtelen eszközökkel, 
dicséretes dolognak tartották� Pál ismerte a szokásaikat, és nem adott nekik 
okot arra, hogy azt mondják, azért hirdeti az evangéliumot, hogy meggaz-
dagodjon� Joggal tarthatott volna igényt korinthusi hallgatóinak támoga-
tására; de kész volt lemondani erről a jogáról, nehogy az a tisztességtelen 
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gyanú, hogy ő haszonszerzés céljából hirdeti az evangéliumot, hátrányt 
jelentsen számára� Szerette volna a félreértés minden alapját kiküszöbölni, 
nehogy üzenete veszítsen erejéből�” (Az apostolok cselekedetei, 349� o�)

Ennek a szakasznak a fényében jobban megérthetjük Pál apostolnak 
a korinthusiakhoz írt leveleinek tartalmát� Sok hívő, akiknek nézete nem a 
Szentíráson nyugszik, biztosak abban, hogy csak a konferencia alkalmazot-
tai jogosultak a tizedből való támogatásra� Mégis vannak odaszentelt laikus 
munkások, mint ahogy vannak odaszentelt felekezeti munkások is, akik 
válaszolnak Isten hívására�

Mások egyetértenek azzal, hogy az evangélium minden szolgájának 
joga van a tizedre; mégis, ha a vezetők és/vagy a tagok ellenállásával szem-
besülnek, az egység érdekében mindenkit az engedelmességre buzdítanak� 
Azzal érvelnek álláspontjuk mellett, hogy kívánatos úgy tenni, ahogy Pál 
apostol tette� De vajon van-e hasonló párhuzam aközött, amivel Pál Ko-
rinthusban és Thesszalonikában találkozott és a mai helyzet között? Nincs!

Először vizsgáljuk meg az 1Kor 9� fejezetében foglalt elvet! Az első 
versben Pál megvédi apostolságát� Korinthusban nyilvánvalóan voltak 
olyanok, akik őt valamivel kevésbé tartották Istentől rendeltnek, mint a 
tizenkét apostolt� Pál apostol ezt kérdezte:

„Nincsen-e arra jogunk, hogy keresztyén feleségünket magunkkal 
hordozzuk, mint a többi apostolok is és az Úrnak atyjafiai és Kéfás?” (1Kor 9:5)

Ezután Pál Mózes törvényére hivatkozik, és védekezik, hogy joga van 
tizedet kapni a korinthusiaktól, mert ő az Úr teljes idejű munkása, akárcsak 
a léviták:

„Vajon emberi módon beszélem-e ezeket? vagy nem ezeket mondja-e 
a törvény is? Mert a Mózes törvényében meg van írva: Ne kösd fel a nyom-
tató ökörnek száját� Avagy az ökrökre van-e az Istennek gondja? Avagy nem 
értünk mondja-e általában? Mert mi értünk íratott meg, hogy aki szánt, 
reménység alatt kell szántania, és aki csépel, az ő reménységében részesnek 
lennie reménység alatt�  

Ha mi nektek a lelkieket vetettük, nagy dolog-e, ha mi a ti testi java-
itokat aratjuk? Ha egyebek részesülnek a ti javaitokban, mért nem inkább 
mi? De mi nem éltünk e szabadsággal; hanem mindent eltűrünk, hogy 
valami akadályt ne gördítsünk a Krisztus evangéliuma elé� Nem tudjátok-e, 
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hogy akik a szent dolgokban munkálkodnak, a szent helyből élnek, és akik 
az oltár körül forgolódnak, az oltárral együtt veszik el részüket? Ekképpen 
rendelte az Úr is, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból 
éljenek�” (1Kor 9:8-14)

Itt Pál apostol világosan megmutatta, hogy neki, mint főállású laikus-
nak minden joga megvan ahhoz, hogy tizedet fogadjon el, de úgy döntött, 
hogy nem teszi ezt, hogy példát mutasson a korinthusiaknak�

„De mi nem éltünk e szabadsággal; hanem mindent eltűrünk, hogy 
valami akadályt ne gördítsünk a Krisztus evangéliuma elé�” „De én ezek 
közül eggyel sem éltem� Nem azért írtam azonban ezeket, hogy velem is így 
történjék, mert jobb nekem meghalnom, hogysem valaki hiábavalóvá tegye 
az én dicsekedésemet�” (1Kor 9:12,15)

Annak ellenére, hogy Pál és munkatársai Thesszalonikában és Ko-
rinthusban kétkezi munkát végeztek, hogy eltartsák magukat, nem helyes 
azt a következtetést levonni, hogy ez volt az egyetlen jövedelemforrásuk 
abban az időszakban� Pál azt írja, hogy a filippibeliek segítettek neki, amíg 
Thesszalonikában és Korinthusban tartózkodott�

„Mindazáltal jól tettétek, hogy nyomorúságomban részesekké lette-
tek� Tudjátok pedig ti is, filippibeliek, hogy az evangélium hirdetésének 
kezdetén, mikor Macedóniából kimentem, egyetlen egyház sem volt részes 
velem a kölcsönös adásban és vevésben, csak ti egyedül: Mert már Thessa-
lonikában is, egyszer is, másszor is, küldtetek nekem szükségemre� Nem 
mintha kívánnám az ajándékot; hanem kívánom azt a gyümölcsöt, mely 
sokasodik a ti hasznotokra�” (Fil 4:14-17)

„Más gyülekezeteket fosztottam meg, zsoldot vévén, hogy nektek 
szolgáljak; és mikor nálatok voltam és szűkölködtem, nem voltam terhére 
senkinek� Mert az én szükségemet kipótolták a Macedóniából jött atyafiak; 
és rajta voltam és rajta is leszek, hogy semmiben se legyek terhetekre�” 
(2Kor 11:8-9)

White testvérnő határozottan kijelentette, hogy Pál apostol laikus 
munkás volt�

„Pál apostol független, laikus misszionáriusként azon dolgozott, 
hogy Krisztus ismeretét az egész világon terjessze� Bár naponta hirdette az 
evangéliumot Ázsia és Európa nagyvárosaiban, egy kézműves műhelyben 
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dolgozott, hogy eltartsa magát és társait�” (A nagy orvos lábnyomán, 154� o�)
Ugyanakkor az Úr prófétája nem hagy kétséget afelől, hogy Pálnak, 

mint laikus munkásnak minden joga megvolt ahhoz, hogy a tizedből tá-
mogassák�

„Bár Pál nagyon ügyelt arra, hogy a megtértek elé tárja a Szentírásból 
az Isten műve támogatására vonatkozó világos tanításokat, és az evangélium 
szolgájaként jogosan igényelhette, hogy megélhetéséért világi foglalkozás-
ban ne kelljen dolgoznia (1Kor 9:6), időnként mégis, igehirdetői tisztsége 
gyakorlása közben, a civilizáció nagy központjaiban mesterségét is folytatta, 
hogy létfenntartását biztosítsa�” (Az apostolok cselekedetei, 346� o�)

Isten világosan megparancsolta, hogy a tized minden hűséges mun-
kását megilleti� 

„Amikor megbízta az Ő tanítványait, hogy menjenek «e széles világra, 
hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek», Krisztus az emberek-
re bízta az evangélium terjesztésének munkáját� De míg egyesek prédikálni 
mennek, másokat arra hív, hogy tizeddel és adományokkal támogassák a 
szolgálatot és terjesszék a nyomtatott igazságot az egész országban�” (Bizony-
ságtételek, 4� kötet, 472� o�)

A Zsidókhoz írt levelében Pál apostol bemutatja, hogy a léviták jogo-
sultak voltak a tizedre� Pál kijelenti, hogy ez isteni parancs volt:

„És bár azoknak, kik a Lévi fiai közül nyerik el a papságot, paran-
csolatuk van, hogy törvény szerint tizedet szedjenek a néptől, azaz az ő 
atyafiaiktól, jóllehet ők is az Ábrahám ágyékából származtak�” (Zsid 7:5)

A parancs nem egy opcionálisan követendő dolog, hanem kötelező 
jellegű� Sőt, a keresztény korszakra nézve a Szentírás kijelenti: „Ekképpen 
rendelte az Úr is, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból 
éljenek�” (1Kor 9:14) Amikor egy laikus munkás vagy laikus intézmény 
nem fogadja el a tizedet azon az alapon, hogy csak egyetlen akkreditált 
csatorna létezik a tizedgyűjtésre, akkor ezzel tagadja, hogy Isten elhívta 
őt a munkára, mert a tized Isten által kijelölt eszköz az Ő munkásainak 
finanszírozására� Azok, akik kényszerítik a laikus intézményeket és a laikus 
munkásokat, hogy engedjenek a felekezeti szervezet nyomásának, és ne 
fogadják el a hívek által adományozott tizedet, azok Isten helyébe teszik 
magukat, azt képzelve, hogy ők dönthetnek arról, mi a kötelessége és a 
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minősége mások szolgálatának� Az ilyen tekintély teljesen helytelen Isten 
népe körében� És mindazok, akik engednek ennek a helytelen nyomásnak, 
a legjobb bizonyítékot adják arra, hogy elfogadják és támogatják az egyházi 
vezetők helytelen hatalomgyakorlását� 

Colin még mindig emlékszik egy néhány évvel ezelőtti találkozásra egy 
laikus intézmény vezetőjével, aki azon kesergett, hogy az Afrikai Unió egyik 
elnöke nem engedélyezte egy keresztény család letelepedését a térségben, 
akiket az ő intézménye küldött missziómunkára� Colint megdöbbentette, 
hogy annak az egyházi vezetőnek volt hatalma megakadályozni az evan-
gélium hirdetését egy olyan országban, ahol hétmillió lélek lakott, akikért 
Krisztus meghalt� Nap mint nap emberek százai maradnak távol az evan-
gélium bizonyságától, csak azért, mert egy bibliaellenes emberi rendeletre 
várunk�

Nem akarjuk, hogy félreértsenek bennünket; helyes, hogy van te-
kintély Isten egyházában, de nincs joga áthágni a Szentírás által lefektetett 
határokat� Támogatjuk és bátorítjuk a helyes tekintély gyakorlását, de nem 
támogathatjuk a hatalommal való visszaélést, vagy az olyan tanbeli vagy 
magatartásbeli állásfoglalást, amely túlmutat a bibliai alapelveken� Az Apos-
tolok Cselekedetei negyedik és ötödik fejezete azt az elvet hangsúlyozza, 
hogy az egyházi vezetőknek nem szabad engedelmeskedni, ha követeléseik 
sértik Isten parancsait� 

Még egy jelentőségteljes dolgot szeretnénk megemlíteni, hogy Elizeus 
próféta, aki korának egyik laikus munkása volt, ajándékot kapott az első 
zsengéből:

„Majd jött egy férfi Baal-Sálisából, és az első zsengéből készült kenye-
ret, húsz árpakenyeret és friss gabonát hozott ruhájában az Isten emberének� 
De ő azt mondta: Add a népnek, hadd egyenek�  

A szolgája azonban így szólt: Hogy adjak ebből száz embernek? Ő 
azonban újból ezt mondta: Add a népnek, hadd egyenek, mert ezt mondja 
az Úr: Esznek, és még marad is� Akkor eléjük adta, ettek, és még maradt is 
belőle, ahogyan az Úr megmondta�” (2Kir 4:42-44)

De az első zsengéből csak a léviták kaphattak:
„A lévita papoknak, Lévi egész nemzetségének ne legyen se birtoka, 

se öröksége Izráelben, hanem éljenek az Úr tűzáldozataiból, az ő öröksé-
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géből� Ne legyen öröksége a testvérei között, mert az Úr az ő öröksége, 
amint megmondta neki� Ez legyen a papok törvényes járandósága a néptől, 
azoktól, akik marhát vagy juhot áldoznak: adják a papnak a lapockát, a két 
állkapcsot és a gyomrot� Add neki gabonád, mustod és olajod zsengéjét és 
juhaid gyapjának első nyírását�” (5Móz 18:1-4)

Pál apostol bizonyítékkal szolgál arra, hogy a komoly munkában 
résztvevő gyülekezeti vének is kaphatnak tizedet�

„A jól forgolódó presbiterek kettős tisztességre méltattassanak, fő-
képpen akik a beszédben és tanításban fáradoznak� Mert azt mondja az 
Írás: A nyomtató ökörnek ne kösd be a száját; és: Méltó a munkás a maga 
jutalmára�” (1Tim 5:17-18)

Látjuk tehát, hogy az Újszövetség minden bizonyítéka alátámasztja, 
hogy Isten rendelte el, hogy az Ő munkája tizedből és adományokból 
legyen finanszírozva, amelyből részesüljön a mindenkori hűséges szolga� 
Napjainkban a hűséges szolgának a konferencia munkásai, vagy a független 
laikus munkások felelnek meg� Az egész Újszövetségben nincs utalás arra, 
hogy egyetlen akkreditált tizedgyűjtési csatorna létezne, vagy hogy a tized 
és az adományok csak a konferencia dolgozóit illeti meg� A bibliai bizonyí-
tékok nem tesznek különbséget a munkások két típusa között, ahogyan azt 
manapság egyesek próbálják megtenni, hanem egy olyan elvet mutatnak 
be, amely minden típusú munkásra alkalmazható: „Ekképpen rendelte 
az Úr is, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek�” 
(1Kor 9:14) Ez nem Pál apostol parancsa, hanem a bibliavers hangsúlyozza, 
hogy az Úr az, aki ezt eldöntötte� Ne feledjük, hogy nem a felszentelt lel-
kipásztorokra vagy a konferencia dolgozóira korlátozódik a tized� Csak az 
evangélium hirdetésének szolgálata az, amely egy férfit vagy nőt feljogosít a 
tized elfogadására�

A kommunista időszakban egyes kormányok nem engedték meg a 
konferenciának vagy az unióknak, hogy tisztességes fizetést adjanak a 
lelkészeknek, hanem minimális fizetést szabtak meg, amely messze az 
átlagemberek életszínvonala alatt volt� Isten indította néhány hívő szívét, 
hogy közvetlenül a lelkipásztornak adjanak tizedet, hogy megélhessenek� 
Ez teljesen helyénvaló volt, korrekt� Tekintettel arra, hogy a kommunista 
uralom idején a legtöbb felekezeti vezetőt az illetékes kommunista kor-
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mányok választották meg, így ők a kormányok titkosszolgálatába kerültek 
alkalmazásra, ezért a laikusok úgy döntöttek, hogy tizedüket közvetlenül a 
hűséges laikus munkásoknak adják� Ez teljesen helyénvaló volt és igazságos� 
Ma vannak olyan lelkipásztorok, akiket Isten laikus szolgálatra hívott el, 
és akik nem kapnak fizetést a konferenciától� Hasonlóan a kommunista 
korszakhoz, bár más okokból, de helyes, hogy tizedet kapnak, azon 
a módon, amelyet Isten rendelt az Ő munkásainak finanszírozására� 
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Fontos szempontok, amelyeket figyelembe 
kell venni

1� Egyértelmű, hogy az Újszövetség tanítása nem támogatja azt a né-
zetet, amely a tized felhasználását a felekezeti dolgozókra vagy a felszentelt 
lelkészekre korlátozza� A tizedből mindazokat lehet finanszírozni, akik teljes 
munkaidőben részt vesznek Jézus Krisztus evangéliumának hirdetésében, 
beleértve a bibliai munkásokat is�

2� Az Újszövetség bizonyítékot tartalmaz arra, hogy a tizedből olyan 
helyi közösségek presbiterei is részesülhetnek, akik teljes munkaidőben az 
evangélium hirdetésével foglalkoznak�

3� Az Újszövetség sehol sem utal arra, hogy a tized gyűjtésére egyetlen 
központosított szervezet vagy csatorna létezett volna�

4� Pál apostol soha nem utasította el a tizedet amiatt, hogy a gyü-
lekezeti vezetők a tized elfogadásáért nyomást gyakoroltak volna rá, vagy 
mert ezért megdorgálták volna� Amikor elutasította, csak azért tette, hogy 
a lehető leghatékonyabban küzdjön a Korinthusban és Thesszalonikában 
uralkodó bálványimádási szokások ellen� Célja az volt, hogy példát mu-
tasson mindazoknak, akik elutasították a becsületes kétkezi munkát� Célja 
volt az is, hogy az evangélium üzenetével megérintse minden ember szívét, 
legyen az rabszolga vagy szabad�

5� Pál apostol indokai, ami miatt bizonyos helyzetekben nem fogadta 
el a tizedet, minden felekezeti vagy laikus dolgozóra érvényesek� Az egyszerű 
logika ezt mutatja�

6� Azok a problémák, amelyekkel Pál apostol kétezer évvel ezelőtt 
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Korinthusban és Thessalonikában szembesült, nem azonosak a Hetednapi 
Adventista Egyház mai problémáival� Ezek nem tükörképei, nem párhuza-
mai a jelenlegi helyzetnek, és ezért nem használhatók bizonyítékként azon 
álláspont alátámasztására, hogy egyesek a béke érdekében engedjenek a 
felekezeti vezetők nyomásának� A laikus intézmények és munkások túlnyomó 
többsége nem fekteti be az Úr pénzét egy kényelmes, fényűző életbe, hanem 
az evangélium egyszerű üzenetét hirdetik, amely felkészíti az embereket Jézus 
második eljövetelére� Mindezt gazdaságosan és költséghatékony módon teszik�

7� Pál apostol döntése, hogy nem fogadja el a tizedet, egyedül az ő 
döntése volt, és csakis az övé, senki nem kényszerítette rá! Ez az ő szabad 
döntése volt, amelyet helyzetének sajátos körülményei miatt hozott meg�

8� Pál apostol nemcsak a korinthusiak és thesszalonikaiak tizedét 
utasította vissza, hanem minden adományt visszautasított tőlük� Követke-
zésképpen, ha 1Kor 9� fejezete alapján akarjuk megtiltani a laikus munká-
soknak a tized elfogadását, akkor - Pál apostol tapasztalata szerint - érdemes 
megtiltani nekik azt is, hogy bármilyen adományt vagy felajánlást elfogad-
janak� A laikus munkások pedig a saját kétkezi munkájukból szerezzenek 
anyagiakat a missziómunkájukra� Ma a világ bizonyos területein a felekezeti 
vezetés megtiltotta a laikus munkatársaknak, hogy tizedet vagy adományt 
kérjenek az adventista hívőktől� Engedelmeskedjenek ennek a kérésnek? 
Nem így szól az Úr! A 20� század elején, amikor a Generál Konferencia 
vezetői megtiltották Sutherland és Magan testvéreknek, hogy adományokat 
gyűjtsenek az adventista hívőktől, White testvérnő egy rendkívül határozott 
tanácsot írt nekik:                                         

„Ti kétszer annyit dolgoztok, mint ők� Fogadjátok el az összes felaján-
lott adományt! A pénz Istené, nem ezeké az embereké� Az általuk képviselt 
álláspont nem az Úrtól származik� A Déli Uniókonferenciának nincs joga 
ahhoz, hogy titeket birtokoljon vagy irányítson� Ne hallgassatok rájuk!” 
(Magan Diary, 1907� május 7�, Paradise Valley)

9� Ha Pál apostol azt az elvet akarta volna kidomborítani Korint-
husban, hogy mindenáron ki kell békülnünk a vezetőkkel, akkor White 
testvérnőnek nem kellett volna Sutherlandet és Magant bátorítania, hogy 
fogadjanak el pénzt� Sőt azt tanácsolta a vezetőségnek, hogy vizsgálják felül 
a szentírásellenes álláspontjukat és ezt határozottan, sőt keményen mondta�
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10� A pénz befektetéséről szóló döntés jogosan az adományozót il-
leti meg, nem pedig a címzettet� A pénz elfogadójának Istentől származó 
felelőssége van, hogy a tizedet csak és kizárólag az ihletett írás által megfe-
lelőnek nyilvánított célokra használja fel� Fontos megjegyezni, hogy az első 
keresztény munkások, akárcsak az első adventista munkások, laikus mun-
kások voltak� Vissza kellett volna utasítaniuk minden felajánlott tizedet és 
adományt? Mivel a mai laikus munkatársak nem kapnak anyagi támogatást 
az egyháztól, nem kellene ugyanazokkal a kiváltságokkal rendelkezniük, 
mint kezdetben?

11� Isten megadta az emberiségnek azt a szabadságot, hogy elfogadják 
vagy elutasítják kegyelmét� Egyes egyházvezetők azonban úgy vélik, hogy a 
laikusok egyedül nem képesek megérteni Isten világos kijelentéseit a tizedről 
és az adományokról, és ezért meg kell mondani nekik, hogy Isten hogyan 
akarja őket vezetni a tizedadásban� Ez nem történhet meg� A Szentlélek 
tökéletesen képes vezetni minden hívőt�

12� White testvérnő tanácsa a tizedfizetés megtagadásával, vagy a tized 
nem megfelelő célokra történő felhasználásával kapcsolatos figyelmezte-
tésekre összpontosít� Ezek azok a valódi kérdések, amelyekkel foglalkozni 
kell� Egyesek azzal az ötlettel álltak elő, hogy White testvérnő valójában 
egyetlen tizedgyűjtési csatornát támogatott, a konferencia csatornáját, és 
ahol mást ír, azt az adott földrajzi viszonyok miatt írta, de az adott szakasz 
úgy általában a tized felhasználásáról szól� Egy példát hozunk a bizonyságté-
telekből� Figyeljük meg, hogy a fenti kérdésre éppen ez a szakasz ad választ�

„Nagyon világos és határozott üzenetet kaptam a népünk szá-
mára� Az Úr felszólított, közöljem velük, hogy hibát követnek el, 
amikor a tizedet különböző célokra használják fel, amelyek, bár 
önmagukban jók, nem azt a célt szolgálják, amire az Úr szeretné a 
tizedet felhasználni� Azok, akik a tizedet ilyen módon használják, el-
térnek az Úr rendeléseitől� Isten ítéletet fog tartani ezekért a dolgokért� 
Egyesek azt feltételezik, hogy a tizedet iskolai célokra is fel lehet használni� 
Mások viszont úgy képzelik, hogy a könyvárusokat és a könyvevangélistákat 
tizedből kellene támogatni� De nagy hibát követünk el, amikor a tizedet 
nem arra a célra használjuk, amire használni kellene - a munkások támoga-
tására� Ma száz jól képzett munkásnak kellene lennie olyan területen, ahol 
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most csak egy van�” (Bizonyságtételek, 9� kötet, 248� o�)
Mint láthattuk, még csak utalást sem találunk arra, hogy White test-

vérnő a tized gyűjtésére egyetlen egy gyűjtőcsatorna létezésére hivatkozott 
volna� Arról a célról beszél, amire a tizedet fordítani kell�

Egy másik téves értelmezés, amely szintén a fenti idézetből származik 
az, hogy Isten népe azt az utasítást kapta, hogy a tizedet nem szabad elvonni 
az egyház központi pénztárából�

„Isten különleges utasításokat adott a tized felhasználásával kapcsolat-
ban� Nem áll szándékában, hogy eszközök híján az Ő munkája megbénul-
jon� Annak érdekében, hogy a munkát ne véletlenszerűen végezzük, és hogy 
ne legyen tévedés, nagyon világossá tette kötelességünket e tekintetben� Azt 
a részt, amelyet Isten fenntartott magának, nem szabad más célra felhasz-
nálni, mint amit Ő meghatározott� Senki ne érezze magát szabadnak, hogy 
visszatartsa a tizedet, hogy azt saját belátása szerint használja fel� Nem hasz-
nálhatják magukra, az előre nem látható esetekre, és nem használhatják fel 
saját belátásuk szerint, még abban sem, amit az Úr munkájának tekintenek�

A lelkipásztor tanításával és példájával tanítania kellene az embereket 
arra, hogy a tized szent� Nem szabad azt gondolnia, hogy visszatarthatja és 
saját belátása szerint használhatja, csak azért, mert ő lelkész� A tized nem az 
övé� Nem áll szabadságában, hogy megadja magának azt, ami szerinte neki 
jár� Befolyásával nem járulhat hozzá olyan tervekhez, amely arra irányul, hogy 
az Istennek szentelt tizedet és adományokat eltérítse azok jogos felhasználásá-
tól� Ezeket az Ő kincstárába kell helyezni, és az Úr szolgálatára kell szentelni, 
ahogyan Isten rendelte�” (Bizonyságtételek, 9� kötet, 247�, 248� o�)

Figyeljük meg, hogy a tizedet először az Ő kincstárába kell tenni, majd 
úgy kell felhasználni, ahogy Isten megparancsolta� Ismétlem, sehol sem 
olvassuk, hogy az Úr kincstára egyedülálló és azonos a Generál Konferencia 
kincstárával� 

Továbbá, a hangsúly itt a lelkipásztorok kötelességére esik, hogy ne 
vegyék el maguknak azt, amiről úgy gondolják, hogy az nekik jár, és ne 
használják a tizedet törvénytelen célokra, emberi érvelések szerint� Az első 
három bekezdésben használt kifejezés: „az Ő munkája” nem tesz különb-
séget felekezeti és laikus dolgozók között� A bizonyságtételekben szereplő 
valamennyi bizonyíték összhangban van ezzel a következtetéssel�
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13� A Watson levél
Vita forrását képezi az a levél is, amelyet White testvérnő küldött Wat-

son testvérnek, a Coloradói Konferencia elnökének (lásd a 13� fejezetet)� 
Ez a levél is tévesen van értelmezve� Egyesek tévesen állítják, hogy White 
testvérnőnek, mint prófétának, minden joga megvolt ahhoz, hogy ott adjon 
tizedet, ahol az Úr mutatta neki, de ezt nem tehetik meg azok, akik nem 
próféták� A folytatásban vizsgáljuk meg az érvelés hibáit! A levél világosan 
kimondja, hogy White testvérnő a saját és mások tizedét közvetlenül azok-
nak a munkásoknak küldte, akikről tudta, hogy rászorulnak; vagyis megke-
rülte a konferencia tizedgyűjtési csatornáját� Ellen White kijelentette, hogy 
másokkal együtt Isten választotta erre� Két másik testvérnőnek azt mondta, 
hogy a tizedüket közvetlenül a déli rászoruló munkásoknak küldjék�

Mások azzal érvelnek, hogy ezek a munkások felekezeti alkalmazottak 
voltak, és nem kaptak rendszeres fizetést a konferenciától; de az egyenlő 
bérezés bevezetése óta ez már szükségtelenné és jogtalanná vált� A valóság 
azonban más� Vajon nincsenek-e még ma is olyan rászoruló területek, ame-
lyeket a szervezet nem támogat, és ahol a hűséges lelkészeknek meg kellene 
kapniuk az őket megillető, Isten által előírt részt az egyházi költségvetésből? 
(Lásd a 7� fejezetet) White testvérnő a következő tanácsot adta Watson 
testvérnek: „Senki ne hozza nyilvánosságra, hogy bizonyos különleges ese-
tekben így használják fel a tizedet”� A „nyilvánosságra hozatal” alatt „rosz-
szindulatú nyilvánosságot” értett� Más szóval White testvérnő azt mondta 
Watson testvérnek, hogy nyilvánosan ne beszéljen rosszat a gyakorlatról� 
Ezt a tanácsot bizonyára ma is érdemes követni� Az a tény, hogy a tizedet az 
egyházi vezetők és támogatóik vitatémává tették, szükségessé vált egy ilyen 
könyv kiadása, mert nem engedhetjük, hogy a téma zavarosban vergődjön, 
mivel túl fontos�

Napjainkban csakúgy, mint White testvérnő idejében, Isten egyes 
férfiak és nők szívére helyezi, hogy a tizedet a laikus munkásoknak adják� 
Ez nem okozhat sem riadalmat, sem vitát� Nem lett volna szabad figyelmen 
kívül hagyni a tanácsát, miszerint bölcs dolog nem nyilvánosságra hozni 
a hívek pénzéről szóló vitát� Isten az Ő nagy jóságában bizonyára fedezni 
fogja hűséges munkásainak szükségleteit, legyenek azok akár felekezetiek, 
akár laikusok�
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14� White testvérnő kijelenti, hogy helytelen, ha a munkások a kapott 
tizedet saját személyes használatra fordítják�

„A lelkipásztor tanításával és példájával tanítania kellene az embereket 
arra, hogy a tized szent� Nem szabad azt gondolnia, hogy visszatarthatja és 
saját belátása szerint használhatja, csak azért, mert ő lelkész� A tized nem az 
övé� Nem áll szabadságában, hogy megadja magának azt, ami szerinte neki 
jár� Befolyásával nem járulhat hozzá olyan tervekhez, amely arra irányul, hogy 
az Istennek szentelt tizedet és adományokat eltérítse azok jogos felhasználásá-
tól� Ezeket az Ő kincstárába kell helyezni, és az Úr szolgálatára kell szentelni, 
ahogyan Isten rendelte�” (Bizonyságtételek, 9� kötet, 247�, 248� o�)

Colin jól emlékszik Laverne Tucker testvér szenvedélyes nyilatkozatá-
ra 1988-ban, amikor nyolc laikus misszióvezető találkozott huszonhárom 
Generál Konferencia vezetővel� Apja védelmére kelve J�L� Tucker testvér, 
a „The Quiet Hour” alapítója azt mondta: „Apám egész életében egyetlen 
centet sem tett zsebre a tizedből�” Ez a kijelentés nagyon igaz volt minden 
hűséges laikus munkásra nézve is�

15� Nem helyénvaló megdorgálni vagy kizárni azokat, akiket az Úr 
arra buzdított, hogy tizedüket és adományaikat a konferencián kívül más 
csatornán keresztül adják� Biztosítani kell nekik a lelkiismereti szabadságot, 
hogy úgy cselekedjenek, ahogy ítéletük szerint az Úr megkívánja tőlük�

16� A lelkiismeret megsértését jelenti megszabni Isten gyermekeinek, 
hogy hova adják a pénzüket, és csak egyetlen egy gyűjtési csatornát, a kon-
ferenciát írni elő� Még megdöbbentőbb jogsértés, ha emiatt megtagadják, 
hogy egy egyháztag szolgálatot végezzen� De szörnyű, ha továbbmennek, és 
a hűséges tagokat fegyelmezéssel fenyegetik� Hasonlóképpen, Isten Igéjét 
vetik meg, amikor hívő laikus intézményeket azzal az indokkal becsmérlik, 
hogy tizedet fogadnak el annak a munkának az elvégzésére, amelyre Isten 
elhívta őket�

17� A felekezeti és laikus vezetők felelőssége, hogy ellenőrizzék, va-
lamint meggyőződjenek arról, hogy alkalmazottjaik hűséges, elkötelezett 
munkások, hogy Isten gyermekei ne kételkedjenek a tizedből támogatott 
munkások becsületességében, szellemi és lelki alkalmasságában�

18� Az igazi egység a megszentelő igazságra való összpontosításból 
fakad� „Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te igéd igazság�” (Jn 17:17)
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„És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, néme-
lyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul: A szentek 
tökéletesbbítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére: 
Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismeré-
sének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak 
mértékére: Hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide s tova hány a hab 
és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a tévelygés 
ravaszságához való csalárdság által; Hanem az igazságot követvén szeretet-
ben, mindenestől fogva nevekedjünk Abban, aki a fej, a Krisztusban�” (Ef 
4:11-15)

„Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben képmutatás nélkül 
való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a Lélek által, egymást tiszta szívből 
buzgón szeressétek; Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, 
de romolhatatlanból, Istennek igéje által, amely él és megmarad örökké�” 
(1Pét 1:22-23)

„«Megszentelem magam értük, hogy ők is megszentelődjenek az 
igazság által�» A tanítók néha azt gondolják, hogy saját bölcsességük szerint, 
vagyis emberi alkalmatlanságukkal együtt taníthatnak másokat; Krisztus 
azonban, az isteni Tanító, akinek az a munkája, hogy az emberben helyre-
állítsa azt, ami a bűn miatt elveszett, megszentelte Magát erre a munkára� 
Felajánlotta magát Istennek a bűnért való áldozatul, életét adta a világ 
életéért� Azt akarja, hogy azok, akikért ilyen váltságdíjat fizetett, szenteljék 
meg magukat «az igazság által» az Ő példája szerint� A tanító az, amivé 
akarja, hogy a tanítványai váljanak� Nincs megszentelődés az igazságon - az 
Igén - kívül�” (A keresztény nevelés alapjai, 432� o�)

„Az egység a keresztény tökéletesség természetes eredménye�” (The 
Sanctified Life - A megszentelt élet, 85� o�)

Felhívásunk az, hogy minden vezető, felekezeti és laikus egyaránt, 
nyugodjon meg a tized és adományok gyűjtőcsatornája és az Úr kincstá-
rának témájában, és kezdjen el egymás mellett, teljes szívvel dolgozni egy 
olyan nép megerősítésén, amely egységes, mert elfogadta Isten Igéjének 
igazságát, Jézus Krisztust mint Megváltót, és megengedte a Szentléleknek, 
hogy befedje szívét Isten szeretetével� Ez az egyetlen módja annak, hogy a 
Szentlélek kiáradjon az Ő egységes népére, hogy így elindulhassunk megy-
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győzni a világot, és a késői esőtől felhatalmazva vigyük a hangos kiáltást 
minden nemzetségnek és ágazatnak és nyelvnek és népnek�
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11. fejezet

A prófétaság lelkének tanácsai a tizedről és a 
laikus munka finanszírozásáról

Vitánk kapcsán helyénvaló hangsúlyozni a prófétaság lelkének azon 
tanácsait, amelyeket az első laikus intézmény - a Madison iskola megala-
pításának időszaka után kapott az Úrtól� Megjegyezzük, hogy a szervezett 
struktúra megjelenése előtt és kevéssel utána is létezett néhány független 
laikus iskola, amelyek azonban több mint húsz évvel azelőtt eltűntek a 
színtérről, hogy Isten közbelépett volna a Déli Missziós Társaság létrehozása 
érdekében� Emiatt a 19� század utolsó éveiben a tized és az adományok té-
makörében elhangzott kijelentések – lényegét tekintve helyesek és fontosak 
– úgy íródtak, hogy nem feltétlenül egy adott laikus intézményt tartottak 
szem előtt� Mindenesetre az 1904 előtt adott tanácsok tele vannak olyan 
elvekkel, amelyek Isten munkájának egész területén érvényesek, nem csak a 
felekezeti területen� A prófétaság lelkének következő idézetei a tized helyes 
felhasználására összpontosítanak:

1� Az elhanyagolt prédikátorok megsegítése
„Az elmúlt években megmutatták nekem az Úr akaratát, hogy tize-

demmel közvetlenül támogassam a fehér és a fekete munkásokat, akiket 
elhanyagolnak, azáltal, hogy nem kapnak elég pénzt a családjuk eltartására�” 
(Levél Watson testvérnek, 1905� január 22�)

2� Nyugdíjas prédikátorok megsegítése
„Mivel felhívták a figyelmemet az idős szolgálattevőkre, legyenek 

azok fehérek vagy feketék, kötelességemnek éreztem, hogy megvizsgáljam, 
milyen szükségleteik vannak, és gondoskodjam arról, hogy ezek az igények 
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teljesüljenek� Ez volt az én különleges küldetésem, és így is tettem, sokan 
segítséget kaptak ezen az úton� Senkinek sem kell nyilvános vitát folytatnia 
arról, hogy bizonyos esetekben a tized így van használva�” (Uo�)

(Megjegyzés: Colin például most a tizedével segít egyik kelet-európai 
országban élő nyugdíjas lelkipásztornak, aki több éven át hűségesen szol-
gálta az Urat, miután ötéves büntetését töltötte egy szibériai börtönben, 
amiért terjesztette „A nagy küzdelem” című könyvet� Nem kap nyugdíjat, 
mert mind az oroszországi adventista egyházvezetők, mind a lelkész szü-
lőföldjének egyházvezetői határozottan állítják egymásról, hogy a másik 
országnak kell biztosítania a nyugdíjat a nyugalmazott lelkésznek� Az egyik 
azt mondja, hogy a lelkész többet szolgált Oroszországban, mint otthon, a 
másik azt mondja, hogy most viszont a saját hazájában él, így most egyik 
sem akar fizetni� Látjuk, hogy a nyugdíjprogram nem mindig old meg 
minden problémát�)

3� Segíteni azoknak a bibliamunkásoknak, akik nem a konferencia 
alkalmazottai

„Vannak lelkészfeleségek [���] akik különböző családoknál bibliaórákat 
és imaórákat tartanak, és férjeikhez hasonlóan személyes erőfeszítésekkel 
sikeresen segítik a szolgálatot� Ezek a nők saját idejükből szakítanak, mégis 
azt mondják nekik, hogy nem jogosultak semmilyen fizetségre, mert a 
férjük fizetést kap� Azt mondom a lelkészfeleségeknek, hogy folytassák 
az elkezdett munkát, a vezetőknek pedig azt, hogy változtassák meg ezt 
a döntést� Az Ige világosan kimondja: «méltó a munkás az ő jutalmára�» 
Amikor ilyen döntések születnek, Isten nevében tiltakozni fogok� Személyes 
kötelességemnek tartom, hogy a tizedemből pénzt különítsek el ezeknek 
az asszonyoknak a fizetésére, akik olyan fontos munkát végeznek, mint a 
lelkészek� Ezt a pénzt a tizedemből adom, mert az ő munkájuk ugyanabba 
a kategóriába tartozik, mint a férjeiké, a lelkek keresése és megmentése�” 
(Spalding and Magan Collection, 117� o�)

4� Ellen White nem korlátozta az Úr kincstárát a felekezetire, és di-
csérte azokat, akik odaadták a tizedüket, ahol szükséget láttak

„Én magam is adtam a tizedemet a legreménytelenebb esetekre, ame-
lyekkel találkoztam� Az Úr parancsolta nekem, hogy tegyem ezt� Ezt a pénzt 
nem loptam el az Úr kincstárából, nem raboltam el tőle a tizedemet, ezért 
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nem kell kommentálnotok erről a témáról� Ellenkező esetben kénytelen 
leszek nyilvánosságra hozni ezeket az ügyeket, amit nem kívánok megten-
ni, mert nem ez a legbölcsebb út� Arra kérem azokat a testvérnőket, akik 
odaadták a tizedüket, ahol a legnagyobb szükség volt rá, hogy segítsenek 
egy el nem végzett munkában, és ha ez a téma nyilvánosságra kerül, akkor 
olyan információk kerülnek napvilágra, amelyeket jobb úgy hagyni, ahogy 
vannak� Én személy szerint nem kívánom nyilvánosságra hozni ezt a csele-
kedetet, amelyet az Úr a szívemre és mások szívére helyezett�” (Levél Watson 
testvérnek, op� cit�)

„Isten azt akarja, hogy el legyenek hallgattatva azok a hangok, amelyek 
azt követelik, hogy a missziómunkára felajánlott összes pénz Battle Cre-
ek-be kerüljön� Azok az emberek, akikre Isten anyagi áldásokat bízott, csak 
Neki fognak elszámolni azzal, ahogyan azokat felhasználják� Az ő kiváltsá-
guk, hogy közvetlen segítséget nyújtsanak ezeknek a misszióknak� Csak a 
pénzeszközökkel való rossz gazdálkodásnak köszönhető, hogy a déli terület 
olyan, amilyennek ma látjuk�” (Spalding-Magan Collection, 176-177� o�)

(Megjegyzés: Ez a kijelentés cáfolja azt az állítást, hogy az egyetlen 
kincstár, amelyet az Úr akkreditált a konferenciáé volna� White testvérnő 
határozottan elutasítja ezt az elképzelést� Úgy véljük, hogy ma a világ leg-
több területén elvégezetlenül marad az örökkévaló evangélium bemutatása, 
aminek a missziómunkánk központi témájának kellene lennie� Akik pedig 
úgy döntenek, hogy dolgozni mennek az Úr szőlőjébe, azoknak teljes joguk 
van ahhoz, hogy tizedet kapjanak�)

5� White testvérnő egyetértett azokkal, akik a felekezeti csatornáktól 
függetlenül adták a tizedet

„Ha hallotok olyan esetekről, amikor testvérnőink tizedet adtak a déli 
színesbőrűekkel foglalkozó misszionáriusoknak, azt tanácsolom minden 
bölcs embernek, hogy ne nyugtalankodjon, őrizze meg a szívnek békéjét�” 
(Levél Watson testvérnek, op� cit�)

(Megjegyzés: Vegyétek figyelembe, hogy White testvérnő itt a Déli 
Missziós Társaság által alkalmazott laikus munkásokról beszélt�)

6� White testvérnő tizedet kapott más emberektől, hogy helyes célokra 
használja fel

„Bizonyos esetek évek óta a szemem előtt vannak, és én a tizedből elé-
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gítettem ki a szükségleteiket, ahogy Isten megmutatta nekem, hogy ezt kell 
tennem; és ha valaki odajönne hozzám, és azt mondaná: «White testvérnő, 
kérlek, vedd el a tizedemet, és tedd oda, ahol tudod, hogy szükség van 
rá�» Azt mondanám: «Rendben»� És valóban így teszek; gyakran megtettem 
már�” (Levél Watson testvérnek, op� cit)

„Ha történetesen pénzt ajánlottak fel nekem, azt visszautasítottam, 
vagy valamelyik szervezethez irányítottam őket, mint például a Publishing 
Association� De többször nem teszek így! Mint mindig ezután is ki fogom 
venni a részem a szolgálatból, de elmúlt már az a félelmem, hogy pénzt 
fogadjak el az Úr munkájára! More testvérnő esete felnyitotta a szememet, 
hogy lássam, hogyan dolgozik Sátán azon, hogy anyagi eszközök nélkül 
hagyjon minket a szolgálatra�” (Bizonyságtételek, 1� köt�, 678�, 679� o�)

7� White testvérnő néha elfogadott tizedet
„Azt kérdezed tőlem, elfogadok-e tizedet, hogy azt Isten ügyének 

előmozdítására használjam ott, ahol a legnagyobb szükség van rá? Azt vá-
laszolom, hogy nem utasítom vissza az ajánlatodat, de egyúttal bemutatok 
egy jobb megoldást is�

Helyesebb, ha megbízol a konferencia munkatársaiban, amelyhez 
tartozol, és annak a gyülekezetnek a vezetőségében, ahová jársz� Közeledjél 
testvéreidhez! Szeressed őket őszinte, meleg szívvel, bátorítsad őket, hogy 
Isten félelmében végezzék feladataikat� «Légy példa a hívőknek a beszédben, 
a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban�» (1Tim 
4:12)” (96. Levél, 1911, 19. o., Mrs. J. Gravelle, 1911� december 29�)

(Megjegyzés: White testvérnő talán észrevehetett Gravelle testvérnő-
ben egy helytelen hozzáállást, ami miatt nem adta a tizedet a helyi gyüle-
kezetnek, amelyhez tartozott, hogy a gyülekezet viszont a konferenciának 
küldje el� De még ebben az esetben is, amikor ilyen tanácsot adott, White 
testvérnő nem utasította el a tizedet, ha a testvérnő úgy döntött, hogy ezt 
akarja tenni a továbbiakban, és nem is gondolta, hogy egyházi fegyelem alá 
kellene helyezni őt� Ezért ma is, akik úgy döntenek, hogy a tizedet a laikus 
munkásoknak adják, alaposan vizsgálják meg szívükben az okokat!

8� White testvérnő pénzt adott néhány munkás családjának támo-
gatására, még akkor is, amikor az adományozók elégedetlenek voltak a 
szervezettel
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„Azért küldöm ezt a magyarázatot, nehogy tévedjetek� A körülmények 
megváltoztatják a helyzetet� Én személy szerint senkinek sem tanácsolnám, 
hogy szokásává tegye, hogy összeszedje mások tizedét� De az évek során 
találkoztam olyan emberekkel, akik elvesztették bizalmukat a tized felhasz-
nálásának módjában, ezért rám akarták bízni, és azt mondták, hogy ha 
visszautasítom, ők maguk keresik meg az Úr legszegényebb munkását, és 
segítenek neki� Így hát elvettem a pénzt, adtam nekik egy nyugtát, majd 
elmondtam, hogy mit csináltam a pénzzel�” (Levél Watson testvérnek, op� 
cit�)

9� White testvérnő azt tanácsolta a konferencia egyik vezetőjének, 
hogy hallgasson, mert sokan követhetik a példáját

„Most azt írom neked, hogy maradj nyugodt, ne izgasd fel magad, 
ne hozd nyilvánosságra a témát, nehogy mások is kövessék a példájukat�” 
(Levél Watson testvérnek, op� cit�)

10� A tized azoknak a férfiaknak és nőknek szól, akik másokat taníta-
nak az Igére és a tanokra

„Mindazoknak tizedet kellene fizetni, akik azon munkálkodnak, 
hogy a tanokat és az Igét megosszák másokkal, legyen az férfi, vagy nő�” 
(Evangelizáció, 492� o�)

„A tizedet elsősorban azoknak kell fizetni, akik Isten üzenetét hirdetik 
ennek a világnak�” (Welfare Ministry, 277� o�)

„A tizedet, amelyet nem vagytok hajlandók megadni, Én félretettem 
a munkásaim finanszírozására, akik azzal foglalkoznak, hogy bemutatják az 
Írásokat azoknak, akik sötétségben vannak, és nem értik a Törvényemet�” 
(Bizonyságtételek, 6� kötet, 387� o�)

(Megjegyzés: Ebben a három szakaszban a leghalványabb utalás sincs 
arra, hogy különbséget kellene tenni a laikus és a felekezeti szolgálat között� 
Az igazi kérdés nem az, hogy a hívő laikus dolgozók jogosultak-e a tizedre� 
A Biblia és a prófétaság lelke világossá teszi, hogy igen� Az igazi kérdés az, 
hogy a hitetlen felekezeti vagy laikus dolgozók jogosultak-e a tizedből való 
támogatásra�)

11� White testvérnő arra figyelmeztet, ha az egyházvezetők rosszul 
kezelik a tizedet, nem elegendő ok arra, hogy valaki ne fizessen tizedet

„Egyesek elégedetlenek voltak, és azt mondták: «Nem fogok többé 
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tizedet fizetni, mert nem bízom abban, hogy a munka középpontjában jól 
mennek a dolgok�» De vajon kirabolnátok-e az Istent, mert úgy gondoljá-
tok, hogy az adminisztráció nem olyan, amilyennek lennie kellene? Tegye-
tek panaszt világosan és nyíltan, jó lelkülettel az illetékeseknek! Küldjétek 
el kéréseiteket, hogy a dolgok rendbe jöjjenek és rendet tegyenek, de ne 
vonuljatok vissza Isten munkájától, és ne bizonyuljatok hűtlennek, mert 
mások nem járnak egyenesen!” (Bizonyságtételek, 9� kötet, 249� o�)

(Megjegyzés: ennek a szakasznak a lényege a következő: (1) a pénzzel 
való rossz gazdálkodás volt a gyanú, nem a bűn vagy a világi lelkület, (2) 
úgy döntöttek, hogy egyáltalán nem fizetnek tizedet, nem azt, hogy más 
laikus munkásoknak adják, (3) a tizedet visszatartották, vagyis ellopták 
az „Istenért végzett munkából”� Sokan visszaélnek ezzel a szöveggel, hogy 
megdorgálják a tizedet elfogadó laikusokat, de jegyezzük meg, hogy az 
érvek irrelevánsak a felekezeti–laikus vitában�)

12� White testvérnő óva intett a szentségtelen munkások finanszíro-
zásátó

„Szörnyű csapások sújtják azokat, akik az igazságot hirdetik, de nem 
szentelték meg magukat az igazság által, valamint azokat, akik elfogadják és 
támogatják, hogy egy ilyen megszenteletlen munkás tanítsa őket az igére és 
a doktrínára�” (Bizonyságtételek, 1� kötet, 261�, 262� o�)

„Ha Isten csapással sújtja azokat, akik az igazság hirdetésére hivatot-
tak, és nem engedelmeskednek, akkor még súlyosabb csapás száll azokra, 
akik nem tiszta kézzel és tiszta szívvel vállalják ezt a szent munkát� Ahogy 
a csapások szólnak azoknak, akik az igazságot hirdetik, miközben szívük és 
életük nem megszentelt, úgy azok számára is szólnak, akik megszenteletlen 
lelkészeket fogadnak maguk közé és tartják fenn olyan pozíciókban őket, 
amelyeket nem tölthetnének be�” (Bizonyságtételek, 2� kötet, 552� o�)

„Hibás politika lenne az Úr kincstárából származó eszközökkel tá-
mogatni azokat, akik valójában beszennyezik és károsítják az Ő munkáját, 
és folyamatosan leszállítják a kereszténység mércéjét�” (Bizonyságtételek, 3� 
kötet, 553� o�)

„A gyülekezeteknek fel kell ébredniük! A testvérek serkenjenek fel 
álmukból és kérdezzék: «Hogyan kezelik azt a pénzt, amit a kincstárra bí-
zunk?» Az Úr alapos vizsgálatot akar� Minden hívő elégedett azzal, ahogyan 
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az elmúlt tizenöt évben folyt a munka? Hol van az Istennel való együttmű-
ködés bizonyítéka? Könyörgött az egész egyház, hogy segítséget kérjen a 
Szentlélektől? Elégedetlenül és reménytelenül inkább azt választjuk, hogy 
elfordítjuk a tekintetünket attól, amit látunk?

Gyülekezeteinknek és intézményeinknek vissza kell térniük oda, ahol 
a lecsúszás kezdete előtt voltak, amikor elkezdtek inkább emberben bízni, 
és az elesett testet tették erősségükké� Nem láttunk még eleget az emberi 
bölcsesség gyümölcséből? Nem jött el az idő, hogy komolyan és kitartóan 
keressük Istent, hogy elhatározzuk, hogy teljes szívünkkel, elménkkel és 
erőnkkel szolgáljuk Őt?”  (The Kress Collection, 120� o�)

Vegyük észre a kontrasztot White testvérnő tanácsai között, amelyek 
egyszer a rossz pénzkezelésről, egyszer pedig a hűtlen munkások támogatásá-
ról szólnak, akik a gyermekeket, fiatalokat és felnőtteket egyenesen az örök 
kárhozatba vezetik, nem pedig a rájuk váró mennyei otthonba� Tudatosan 
bátorítani olyan munkások finanszírozását, - akik a Sátán ügynökeiként 
viselkednek, nem pedig Isten igazságának hírnökeiként - teljesen ellentétes 
Jézus áldozatának és szolgálatának céljával� Sokan, aki hűségesen kezelik az 
Istentől rájuk bízott vagyont, értetlenül állnak a következő szakasz olvasása 
előtt, amely - felületesen elolvasva - úgy tűnik, mintha ellentmondana a 
prófétaság lelke által a sáfárság témájában adott tanácsok többségének� Itt 
van a kérdéses szakasz:

„Sok testvér kifejtette álláspontját, miszerint ha a konferencia továbbra 
is fizetést ad az ilyen meg nem tért munkásoknak, akkor nem fognak többé 
tizedet fizetni� Nem hisszük, hogy helyes, ha valaki visszatartja azt, ami az 
Úré�” (Series A, No. 1, 13� o�)

Két lényeges pontosítást szeretnénk tenni� Először is azokról van 
szó, akik kijelentették, hogy egyáltalán nem fognak többé tizedet fizetni, 
nem pedig azokról, akik tizedüket olyan laikus munkásoknak adják, akik 
hűségesek Isten elhívásához� Ez utóbbiakról egyáltalán nem szól a fenti 
szakasz� Másodszor, White testvérnő nem azokat ítélte el, akik nem voltak 
hajlandók tizedet adni a konferenciának, hanem azokat, akik nem voltak 
hajlandók tizedet adni az Úrnak� Mint látni fogjuk, White testvérnő határo-
zottan kijelenti, hogy nem szabad tizedet fizetni a megtéretlen lelkészeknek� 
Amikor a fenti idézetet azok ellen akarják felhasználni, akik nem adnak 
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tizedet a konferenciának, sőt annak kockázatával, hogy ez a pénz megtéret-
len lelkészeket finanszíroz, akkor természetesen és szándékosan figyelmen 
kívül hagyják a bekezdés további részének olvasását, az idézet folytatását� 
Hasznosnak tartjuk, hogy a fenti bekezdés további részét is közöljük:

„Másrészt azonban helytelen a konferencia részéről, hogy ilyen em-
bereknek megbízólevelet ad, és természetesen bűn az Úr pénzéből fizetni 
egy ilyen munkáért� Intenzív felvilágosító munkára van szükség ezekkel az 
emberekkel; és ha nem látnak reformot, akkor nincs mentség arra, hogy 
továbbra is fizessék őket�

Sokan vannak, akik könnyelműek és komolytalanok, és ezzel a 
viselkedéssel több kárt okoznak, mint hasznot� Ezekkel is folytatni kell a 
felvilágosító munkát, és ha nem tapasztalható változás, akkor ki kell zárni őket 
a munkából; mert erőfeszítéseik csak gonosz gyümölcsöt hozhatnak�” (Uo�)

White testvérnő itt egyértelműen kijelenti, hogy BŰNÖS dolog 
a hűtlen lelkipásztoroknak a tizedből fizetni� Ez az elv minden lelkészre 
vonatkozik, aki szervezett szolgálatot végez, legyen az felekezeti vagy laikus� 
Elvárható, hogy ez a dorgálás mindkét munkaterületre vonatkozzon� Sok 
pásztor azonban, akikről tudják, hogy hűtlenek, továbbra is az Úr kincstá-
rából kapják a fizetést� Ezt a tényt gondosan mérlegelnie kell mindazoknak, 
akik jó gazdái akarnak lenni az Istentől rájuk bízott kincstárnak�

13� A pénzügyeket nem egy kis csoportnak kellene kezelnie
„Ne aggódjatok amiatt, hogy a pénz egy része közvetlenül azokhoz 

kerül, akik csendes és hatékony missziómunkára törekszenek� Nem jó, ha 
az összes pénzt egyetlen csoport vagy szervezet kezeli� Sok hasznos, felelős-
ségteljes dolgot lehet tenni Isten ügyéért� Minden finanszírozási forrást meg 
kell keresni és ki kell használni�” (Spalding and Magan Collection, 421�, 422� 
o� 1908� január 6�)

„Az a döntés, hogy az összes pénznek Battle Creek-be kell jutnia, és 
néhány ember ellenőrzése alá kell kerülnie, rossz gazdálkodás� Ráadásul ezt 
a néhány embert túl sok és nagy felelősséggel bízták meg, és némelyikük 
még Istent sem teszi tanácsadójának�” (Testimonies to Ministers, 321� o�)

(Megjegyzés: a fenti kijelentés a nem tizedből származó pénzzel kap-
csolatban hangzott el�)

14� A tagok egyedül Istennek tartoznak számadással sáfárságukról



95

A prófétaság lelkének tanácsai a tizedről és a laikus munka finanszírozásáról

„Isten azt akarja, hogy el legyenek hallgattatva azok a hangok, amelyek 
azt követelik, hogy a missziómunkára felajánlott összes pénz Battle Creek-be 
kerüljön� Azok az emberek, akikre Isten anyagi áldásokat bízott, csak Neki 
fognak elszámolni azzal, ahogyan azokat felhasználják� Az ő kiváltságuk, 
hogy közvetlen segítséget nyújtsanak ezeknek a misszióknak� [���] Nem 
vagyok azon a véleményen, hogy az amerikai adventista irodalom nyom-
tatásának és értékesítésének déli ága a kiadóink védnöksége alatt álljon� És 
ha lehetséges olyan gépek vásárlását finanszírozni, amelyek növelik irodal-
munk termelésének és terjesztésének teljesítményét, akkor tegyük meg!” 
(Levél Daniells testvérnek, 1901� június 28�, Spalding-Magan, 174-177� o�)

„Azokat, akiknek már van tapasztalatuk az Úr szolgálatában, bátoríta-
ni kellene arra, hogy kövessék az Ő tanácsát és útmutatását� Ne aggódjatok 
amiatt, hogy némi pénz közvetlenül azokhoz kerül, akik csendes és haté-
kony missziómunkát igyekeznek végezni� Nem jó, ha az összes pénzt egy 
csoport vagy szervezet kezeli [���] A konferenciákon lévő testvéreknek, akik 
azt képzelik, hogy hatalmukban áll megtiltani az adománygyűjtést bizonyos 
területeken, azt mondom: Isten újra és újra elém terjesztette ezt a témát� 
Most elmondom az Úrtól kapott bizonyságtételemet azoknak, akikhez szól� 
Bárhol is vagytok, tartózkodjatok a korlátok felállításától! Isten munkáját 
nem szabad ilyen módon korlátozni� A «szent felelősség», amelyről egyesek 
úgy gondolják, hogy az Úr az egyházi hivatalba való beiktatásukkal a vál-
lukra helyezett, soha nem helyezte rájuk�” (Ellen White levele a washingtoni 
és más központok tisztviselőinek, 1908� január 6�)

(Megjegyzés: A prófétaság lelke nem támogatja az Éves Tanácsnak 
azon közelmúltbeli döntését, amely szerint minden pénzösszeget, amit az 
adományozó a konferenciáján kívüli dolgozóknak vagy misszióknak küld, 
azt vissza kell juttatni annak a konferenciának, amelyhez az adományozó 
tartozik�)

15� Ha a munkások nem bátortalanítják el a tagokat, mindig lesz elég pénz
„Nincs még egy olyan embercsoport a világon, amelyik hajlandóbb 

lenne feláldozni a saját eszközeit az Isten művének előmozdítására, mint 
a hetednapi adventisták� Ha a lelkipásztorok nem bátortalanítják el őket 
tehetetlenségükkel és eredménytelenségükkel, valamint a lelkiség hiányával, 
akkor a tagok általában válaszolnak minden felhívásra, amely az ítéletükhöz 
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és a lelkiismeretükhöz szól� De gyümölcsöt akarnak látni� És helyes, hogy 
a New York-i testvérek gyümölcsöt követelnek a lelkipásztoraiktól� Mit 
tettek? Mit csinálnak?” (Bizonyságtételek, 3� kötet, 49� o�)

16� A pénzünk felhasználásáért egyénileg vagyunk felelősek
„Az Úr mindannyiunkat egyenként az Ő sáfáraivá tett� Mindannyi-

unknak komoly felelőssége van abban, hogy megválasszuk, hová fektetjük 
be a pénzünket [���] Isten nem rakja vállunkra azt a terhet, hogy a konfe-
renciától vagy más emberi bizottságtól kérjük, hogy mutassa meg, hova a 
legbölcsebb a pénzünket tenni az Úr művének előmozdításáért�” (Különleges 
útmutatások a Review and Herald-nak és a Battle Creek-nek, 41-42� o�)

„Isten azt akarja, hogy az emberek az Ő közvetlen vezetése alatt 
cselekedjenek, állandó kapcsolatban legyenek Vele� És mindenben, ami 
az emberi állapotot illeti, mindig is személyes felelősséggel rendelkező 
személyeknek tekintett bennünket� Isten arra törekszik, hogy a Tőle való 
személyes függő magatartást ösztönözze, hogy tudatára ébredjünk annak, 
hogy minden embernek szüksége van az Ő közvetlen, folyamatos vezetésére 
és irányítására� Az ajándékok, a kegyelmek, amelyeket Isten ad, egyénekre 
van szabva, különállóak, sajátosak� Minden ember a rábízott szent javak 
gondnoka; minden embernek számot kell adnia feladatairól az Adományo-
zó utasításai szerint; és minden ember közvetlenül Istennek fog számot adni 
sáfárságáról�” (Bizonyságtételek, 7� kötet, 176� o�)   

17� White testvérnő figyelmeztetett, milyen következményei lesznek, 
ha a vezetők megpróbálják elnyomni embertársaikat

„A mű központjában törvényeket és szabályokat dolgoznak ki, amelyek 
hamarosan megsemmisülnek� Az emberek nem arra vannak rendelve, hogy 
parancsoljanak� Nem helyénvaló, hogy a hatalmi pozícióban lévők egyes 
testvéreket minden erejükkel támogatnak, míg másokat a porba taszítanak, 
figyelmen kívül hagynak, elfelejtenek és hagynak elpusztulni� A vezetők kö-
telessége, hogy segítő kezet nyújtsanak mindenkinek, aki rászorul [���] Ha a 
hurok egyre jobban szorul, ha egyre több és részletesebb szabályt hoznak, ha 
az emberek továbbra is megpróbálják munkatársaikat egyre keményebb és 
keményebb engedelmességre kényszeríteni emberi parancsolatoknak, akkor 
Isten Lelke sokakat arra fog indítani, hogy minden béklyót széttörjenek, 
és Jézus Krisztus nevében kinyilvánítsák szabadságukat [���] Nincs szükség 
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merev szabályok lefektetésére; munkánk progresszív jellegű és feltétlenül 
szükséges, hogy teret hagyjunk a mozgásnak, hogy a munkamódszereket 
fejleszteni lehessen� De kötelességünk - a Szentlélek vezetésével -, hogy 
egységben legyünk, hogy egységre törekedjünk�” (Review and Herald, 1895� 
július 23�)

18� A Kellogg-ügy
Az 1898� május 4-ei Generál Konferencia engedélyezte a Battle Creek 

Szanatórium és a Generál Konferencia között az úgynevezett „tizedet a 
tizedért” cserét� Dr� Kellog kérte, hogy az orvosmisszionáriusokat tizedből 
fizessék� Amikor azonban ez nem történt meg, azzal fenyegetőzött, hogy 
visszatartja a tizedet a szanatórium alkalmazottainak fizetéséből, és belőle 
orvosmisszionáriusokat alkalmaz� White testvérnő közbelépett Kellogg 
érdekében, és az ő tanácsára a Generál Konferencia továbbra is megkapta 
a tizedet, de visszaadta azt a Battle Creek-i szanatóriumnak, hogy Kellogg 
orvosmisszionáriusokat alkalmazzon� Ezt nevezték „tizedet a tizedért” 
cserének�

White testvérnő Uriah Smith-nek (a Review and Herald szerkesztőjé-
nek) és George Irwinnek (a Generál Konferencia elnökének) címzett levele 
fontos számunkra a tizeddel kapcsolatos vitában:

„Kérdezem, miért nem tettünk erőfeszítéseket annak érdekében, hogy 
egyházunk orvosmisszionáriusokat alkalmazzon? Dr� Kellogg meg fog tenni 
néhány lépést, és sajnálnám, ha arra kényszerülne, hogy egyedül tegye meg 
őket� Kellogg azt mondta, hogy amennyiben úgy döntenek, hogy az egyház 
nem különít el pénzt az orvosmisszionáriusok alkalmazására, akkor a Battle 
Creek-i munkások bérének tizedét visszatartja, nem küldi el a konferen-
ciának, és a pénzből finanszírozza az orvosi missziómunkát� Meg kellene 
állapodnotok, és harmóniában dolgoznotok� Rettegek attól, hogy kénytelen 
lesz - mert a szükség rákényszeríti - visszatartani az alkalmazottak tizedét� 
A konferencia kincstára megkapja ezeknek az egészségügyi dolgozóknak 
a tizedét, ezért kérdezem: miért ne lehetne arányos összeget fordítani az 
orvosi munkára?” (Bizonyságtételek, 7� kötet, 366� o�)                                            

Ez az a tanács, amely arra késztette a konferenciát, hogy elfogadják 
a „tizedet a tizedért” szóló megállapodást� Ilyen típusú megállapodás 
létezett a múltban más laikus intézmények és a konferencia között, mint 
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például az Amazing Facts laikus szolgálat és a Chesapeake Konferencia 
között� Ehhez az alapelvhez való visszatérés összhangban lenne a prófétaság 
lelkével� Figyelemre méltó, hogy White testvérnő kijelentette, hogy Kellogg 
pénzvisszatartása szükségessé vált volna, ha a vezetők úgy döntenek, hogy 
nem fizetik a tizedből az orvosi missziómunkát� White testvérnő pedig 
rettegett attól, hogy eljutnak odáig� Egyértelműen elvárta, hogy a vezetők 
felelősségteljesen és tisztességesen járjanak el a kérdésben� Mindenesetre 
nincs bizonyíték arra, hogy White testvérnő megtiltotta volna Kellogg-
nak, hogy visszatartsa a tizedet az orvosi missziómunka finanszírozására� 
Nyilvánvaló, hogy a tizedfizetés optimális folyamata az egyházi csatornákon 
keresztül történik� Ez azonban az egyházi vezetők hűségétől függ, hogy 
engedelmeskednek-e az Úr útmutatásának� Más csatornákat kell használni, 
ha a vezetők nem teljesítik kötelességüket�

„Mindazoknak, akik részt vesznek a Battle Creek-i missziómunkában, 
meg kellene kapniuk az egyház teljes jóváhagyását és együttműködését� Az 
idő rövid, és nagy munkát kell elvégeznünk� Ha nem mutattok érdeklődést 
a munka folytatása iránt, ha nem bátorítjátok az orvosi missziómunkát az 
egyházban, akkor ők meg fogják tenni anélkül, hogy a jóváhagyásotokra 
várnának, mert ezt a missziómunkát meg kell valósítani és meg is valósul” 
(Manuscript Releases, 11� - 11� Kézirat, 218 o�)

19� A laikus munka finanszírozása
„Felkérem dél-dakotai testvéreinket, hogy segítő kezet nyújtsanak 

ebben a sürgős ügyben, és arra kérném őket, hogy adományozzanak a Ma-
dison iskolának, hogy kápolnát és iskolaépületet építhessenek� Már régen 
meg kellett volna tudniuk építeni� Ne hagyjuk ezeket az embereket olyan 
hátrányos körülmények között dolgozni, mint amilyenben most vannak, 
mert az idő drága, és a jól képzett munkásokra nagy szükség van délen� 
[���] A hagyományos iskolákban olyan dolgokat tanítanak, amelyek inkább 
megzavarják a tanulókat, mint áldást nyújtanának� Olyan iskolákra van 
szükségünk, ahol Isten Igéjét teszik oktatásunk alapjává� A Madison Tanár-
képző Iskola jogosult Isten népének teljes szívvel való támogatására� Ezért 
arra kérlek téged és társaidat a konferencia bizottságában, hogy szabadon, 
kényszer nélkül cselekedjetek, hogy segítsétek a Madison testvéreket fontos 
munkájukban�” (Levél E.G. Hayes testvérnek, 1907� február 5�)
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„Lehetetlen, hogy a Madison iskola azzá váljon, amivé válnia kell, ha 
nem kapja meg a déli munkára szánt pénzből a neki járó összeget� Vajon 
testvéreink megteszik-e a maguk részét azzal, hogy Krisztus Lelke szerint 
cselekszenek?” (Szemelvények, B sorozat, 11�, 309� o�

„Vannak olyan vélemények, amelyek szerint a Madison Iskola nem 
kérhet és nem is kaphat anyagi támogatást testvéreinktől a munkájához, 
azzal az indokkal, hogy nem tartozik egyetlen konferencia szervezete alá 
sem� Ezt az elképzelést ki kell javítani! Az Úr kincstárába befolyó pénz elosz-
tásából nektek jogotok van egy részhez, ahogyan azoknak is jár egy rész, akik 
olyan munkát végeznek, amelyben szükséget szenvednek és az Úr vezetésével 
összhangban végzik�” (Levél Magan professzorhoz, 1907� május 14�)

„Ne aggódjatok amiatt, hogy a pénz egy része közvetlenül azokhoz 
kerül, akik csendes és hatékony missziómunkára törekszenek� Nem jó, 
ha az összes pénzt egyetlen csoport vagy szervezet kezeli� Sok hasznos, 
felelősségteljes dolgot lehet tenni Isten ügyéért�” (Levél Washington és más 
központok felelőseihez, 1908� január 6�)

„A konferenciák azon testvéreinek, akik azt képzelik, hogy hatal-
mukban áll megtiltani az adománygyűjtést bizonyos területeken, most azt 
mondom: «Isten újra meg újra elém tárta ezt a témát� Most bizonyságomat 
fogom elmondani az Úr nevében azoknak, akik érintettek ebben� Bárhol 
is volnátok, tartózkodjatok a korlátozások felállításától! Isten munkáját 
nem szabad korlátozni ily módon� Ezek az emberek hűségesen szolgálták 
az Urat, akikre ti csak bámultatok és kritizáltátok� Ők Istenfélő testvérek, 
akik igyekeznek tisztelni Őt; ők munkatársai az univerzum Mesterének� 
Isten tiltja, hogy bárki megpróbáljon igát rakni rájuk� Az Úr szolgáinak 
kiváltsága, hogy adományokat és felajánlásokat fogadjanak el, amelyeket 
befektethetnek az elvégzendő fontos munkába� 

A «szent felelősségre», amit egyesek úgy gondolnak, hogy az Úr a vál-
lukra helyezett az egyházi funkciókba való hivatalos felszenteléssel együtt, 
valójában soha nem lettek felhatalmazva� Ha az emberek szilárdan állnának 
az igazság magas platformján, sohasem jutnának arra a következtetésre, 
hogy kötelességük olyan szabályokat és korlátozásokat előírni, amelyek által 
akadályozzák és bénítják azt a munkát, amit Isten megpróbált misszioná-
riusai igyekeznek elvégezni a világban� Amikor ezek a vezetők megtanulják 
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a leckét, hogy «ti mindannyian testvérek vagytok», és megértik, hogy a 
munkatársaik ugyanolyan jól tudják, mint ők, hogyan kell használni a 
rájuk bízott talentumokat és képességeket, akkor készek lesznek eltávolítani 
minden igát, amely most visszatartja testvéreiket, lehetővé téve számukra, 
hogy kimutassák szeretetüket a lelkek iránt, és vágyukat, hogy önzetlenül 
dolgozzanak a mű érdekének előmozdításáért [���]” (Uo�)

„A múltban a Magan testvérek és Sutherland a tapintatukat és ügyes-
ségüket arra használták, hogy máshol szerezzék meg a munkához szükséges 
pénzeszközöket� Az ügy egészének érdekeit szem előtt tartva dolgoztak és 
terveztek� És most eljött az idő, hogy ezek a hűséges testvérek megkap-
ják testvéreiktől, az Úr sáfáraitól azokat az anyagi eszközöket, amelyekre 
szükségük van ahhoz, hogy sikeresen folytathassák a munkát a Madison 
iskolában és a hozzá tartozó kis szanatóriumban� Azokhoz a testvéreinkhez 
fordulok, akiknek az Úr a gazdagság talentumát adta� Vajon most segíteni 
fogjátok a Madisonban dolgozókat, akik korábban nagy szerepet játszottak 
a pénzgyűjtésben más munkálatokhoz? Isten követeként most arra kérlek 
benneteket, hogy segítsetek a Madison iskolának� Ez a válság a szükség 
ideje� Most a szorongás ideje van� A zsebedben lévő pénz Isten pénze, 
amelyet rátok bízott, mint az Ő sáfáraira� Ezt a pénzt rendelkezésre kellene 
bocsátani, hogy oda lehessen adni, ahol az Úrnak szüksége van rá�” (Felhívás 
a Madison iskoláért, 1908� március 25�)

„Sutherland és Magan testvéreket arra kell ösztönözni, hogy pénzesz-
közöket kérjenek munkájuk támogatására� Kiváltságuk, hogy felajánlásokat 
fogadjanak el minden olyan embertől, akiket Isten arra indít, hogy segítse-
nek nekik� Bőséges pénzeszközzel kellene rendelkezniük – az Úr pénzével –, 
amiből finanszírozni tudják a munkájukat�” (Uo�)
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J� Edson White, a Déli Missziós Társaság és a 
laikus munka

James és Ellen White második (és legidősebb életben maradt) fiának, 
J� Edson White-nak a munkája egyedülálló áttekintést nyújt: (1) a laikus és 
a felekezeti szolgálat közötti kapcsolatról, (2) a Hetednapi Adventista Egy-
ház korai laikus szolgálatának finanszírozásáról, és (3) White testvérnőnek a 
laikus szolgálat pénzügyi támogatásáról szóló szemléletéről�

Mielőtt 1893-ban főállású laikus munkássá lett volna, Edson White 
mikor felekezeti alkalmazott, mikor pedig önálló laikus munkásként 
dolgozott� Voltak időszakai, amikor heves lelki küzdelmekkel kellett meg-
birkóznia� Döntése, hogy laikus szolgálatba lépjen, egybeesett a személyes 
életében bekövetkezett buzgó lelki megújulásával� (Hetednapi Adventista 
Enciklopédia, Review and Herald Publishing Association, 1966) 1893 
őszén Edson White és W�O� Palmer egy lelkipásztori értekezleten vettek 
rész� Abban az időben a két férfit megérintette White testvérnő előadása, 
hogy komoly munkára van szükség a déli afroamerikai lakosság körében� 
Úgy döntöttek, hogy erre a felhívásra kis iskolák létrehozásával válaszolnak, 
hogy az afroamerikaiaknak oktatást nyújtsanak� Így kezdődött egy munka, 
amely sikertörténetté vált az afroamerikaiakért folytatott tevékenység törté-
netében� (uo� 825-826� o�)

Éppen ez a munka ad néhány lenyűgöző betekintést abba a kapcsolat-
ba, amely a laikus és a felekezeti dolgozók között létrejöhet� Edson White 
némileg független lelkületéről, de jószívűségéről is ismert volt� Úgy tűnik, 
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hogy miután hosszú évekig küzdött azért, hogy megtalálja saját küldetését a 
Hetednapi Adventista Egyházon belül, úgy érezte, megtalálta a helyét abban a 
lelkiismeretes szolgálatban, amelyet a déli afroamerikaiak körében végezhet�

Könnyen észrevehető energiával követte álmát� Az alábbiakban 
összefoglaljuk az általa kezdeményezett szolgálatot, igyekezve betartani 
az időrendi sorrendet� Tesszük ezt abból a vágyból, hogy megmutassuk a 
laikus és felekezeti szolgálat közötti kölcsönhatást, különösen a tized és az 
adományok által történő finanszírozás témájára fókuszálva�

1�) 1893 White és Palmer laikus munkások lettek� 
2�) 1893-ban egyszerű szavakkal el kezdték megírni Az Evangélium 

ábécéje című könyvet – egy olvasókönyvet, amit az afroamerikai nép ok-
tatására használtak� A könyvet a Review and Herald Publishing Association 
adta ki�

3�) 1894 elején – megépítették a Morning Star nevű hajót, amelyet a 
déli missziómunkájukban használtak�

4�) Amikor a hajó már majdnem kész volt, találkoztak a Generál 
Konferencia bizottságával� Ezután a konferencia felekezeti misszionáriusai-
ként alkalmazták őket, megbízólevelet kaptak, és rájuk bízták a Mississippi 
területét (azt a misszióterületet, amelyet ők választottak)� A fizetésüket heti 
nyolc dollárban állapították meg�

5�) 1895 januárjában kezdték meg munkájukat az afroamerikaiak 
körében�

6�) Hat könyvevangélistát vittek magukkal, akik minden adandó alka-
lommal árulták Az evangélium ábécéje című könyvet, így az eladott könyvek 
árából fenntarthatták magukat, a jogdíjból befolyt pénzt pedig White és 
Palmer a munka támogatására fordították� (Uo�)

7�) 1896-ban a szolgálatban részt vevő laikus munkások Déli Missziós 
Társasággá szerveződtek� Így, bár White és Palmer akkreditált misszioná-
riusok voltak, akiket a konferencia támogatott, a Déli Missziós Társaság 
többi alkalmazottja nem volt az, mivel a társaság laikus intézmény volt� 
Hasonlított a mai laikus intézetekhez, mint például a Quiet Hour. 

8�) White testvérnő sok bátorító levelet írt fiának, hogy megerősítse 
őt a szolgálatban�

9�) 1897-ben Edson White-ot evangéliumot hirdető misszionáriussá 
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szentelték�
10�) 1898 májusában megalapították a The Gospel Herald című 

havilapot azzal a céllal, hogy beszámoljon a szolgálat előrehaladásáról, és 
felhívásokat tegyen a Déli Missziós Társaság számára szükséges pénzeszkö-
zök összegyűjtésére� 

11�) Edson White 12 könyvet írt a Déli Missziós Társaság finanszíro-
zására�

12�) A századfordulón a társaság székhelyét Nashville-be helyezték át�
13�) 1901-ben megalakult a Déli Uniókonferencia, és a Déli Missziós 

Társaságot a konferencia egyik ágának fogadták el�
14�) A Déli Missziós Társaság azonban egy jó ideig ad-

minisztratív szempontból függetlenül működött, és lega-
lább 1906-ig önkéntes programként folytatta működését� 
15�) Komoly aggályok merültek fel Edson White költségvetési felelőtlenségével 
kapcsolatban� White testvérnő felismerte ezt, és 1902-ben azt a tervet támogat-
ta, hogy Edson White-nak ne legyen az unió kincstárától független pénztára� 
16�) 1903-ra a Déli Kiadói Egyesület elvált a Déli Missziós Társaságtól� 
17�) Ebben az időszakban White testvérnőt és más nőket Isten arra indított, 
hogy tizedükkel támogassák a Déli Missziós Társasághoz csatlakozott afro-
amerikai önkéntes munkásokat (Watson levél, 1905�)

18�) 1905-ben a Déli Missziós Társaság képviselői elmentek a Color-
adói Konferenciára, hogy a déli szolgálatukhoz pénzeszközöket kérjenek, 
beleértve a tizedet is� Ez bosszantotta a Coloradói Konferencia elnökét, és 
White testvérnőnek levelet kellett írnia neki (lásd a 13� fejezetet)�

19�) 1906 után a Déli Missziós Társaság munkája fokozatosan beol-
vadt a Déli Uniókonferenciába� Az afroamerikai munkát az unió égisze alá 
helyezték, beolvasztották a felekezeti munkába, és a felekezeti pénztárból 
fizették őket� (Hetednapi Adventista Enciklopédia, 896�, 1419�, 1240� o�)

A Déli Missziós Társaság korai éveiben White testvérnő lelkesen 
támogatta fia közvetlenül a gyülekezeti tagokhoz intézett pénzgyűjtési 
felhívásait�

„Azt kérdezed tőlem, hogy mit tegyél most, amikor ilyen kevés 
segítséget kap a szolgálat, ahol dolgozol? Azt mondom neked: Bízzál az 
Úrban! Bizonyára van mód a déli misszióterület szükséges pénzforrásainak 



104

https://adventizmusmegrazasa.hu

biztosítására� Fordulj közvetlenül a hívőkhöz! Az adott körülmények között 
ez az egyetlen lehetséges megoldás� Ne a mi (felekezeti) újságjainkon ke-
resztül kérjél, mert nem fogsz kapni� Kérj közvetlenül a néptől! Az emberek 
útjainak nem szabad keresztezniük Isten útjait� Vannak emberek, akiknek 
megvannak a lehetőségeik, és akik kisebb-nagyobb összegeket fognak fel-
ajánlani� Ez a pénz közvetlenül az Úr elpusztult szőlőjébe kerüljön, ahol 
dolgozol� Az Úrnak nem csak egyetlen helyes csatornája van a pénzgyűjtés-
re�” (Spalding and Magan Collection, 498� o�)

Azonban 1902-ben a helyzet megváltozott� Edson megalapított egy 
élelmiszeripari vállalatot, Dixie Health Food Company néven, és Nashville 
egyik újságjában közzétett egy cikket, amelyben néhány meglehetősen 
eltúlzott kérést fogalmazott meg� White testvérnő „szenzációs cikknek” 
nevezte, mivel Edson nem kevesebb, mint 500 000 dollárt kért a projekt 
elindításához� White testvérnő szerint Edson nem volt „kiváló üzletember”, 
és minden olyan pozícióról le kellett volna mondania, amely pénzügyi 
felelősséggel jár� Edson White azonban épp 1906 januárjában ezt mondta:

„Ma beszéltem édesanyámmal, és elmondta, hogy a munkámmal 
kapcsolatos megbízások nem lettek visszavonva�” (Hetednapi Adventista 
Enciklopédia, op�cit�)

1901-ben Ellen White nagyon világos szavakkal írt a Generál 
Konferencia újonnan megválasztott elnökének, A�G� Daniells testvérnek� 
Kétségtelen, hogy szívén viselte fia szolgálatát�

„Gyakran ugyanazok a régi problémák merülnek fel, és úgy vannak 
bemutatva, mint amelyek felborítják a «szabályozott vonalakat»� [���] Hány 
évnek kell még eltelnie, amíg testvéreink helyesen fogják fel az igazságot, 
és a rosszat rossznak nevezik, a jót pedig jónak? Mikor hagyják abba az 
emberek, hogy ugyanarra a régi rutinra hagyatkozzanak, amely annyi 
munkát hagyott elvégezetlenül, annyi érintetlen misszióterületen? [���] Ha 
megszabadulunk a régi szokásoktól, és belevágunk valami szokatlanba, de 
ami egyezik Isten akaratával, akkor közelebb kerülhetnénk a bibliai elvekhez 
[���] Dobjunk le minden láncot, amely rabszolgasorba taszít bennünket!” 
(Levél A.G. Daniells testvérnek, 1900� június)

1899-ben Willie White testvér a következőket írta a déli munkáról:
„Anya úgy véli, hogy van egy kivétel a fenti terv alól (hogy a pénzt 
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J� Edson White, a Déli Missziós Társaság és a laikus munka

a konferenciára küldjük)� Azt mondta, hogy valahányszor az Úr felhívja a 
figyelmet egy elhanyagolt munkára - mint például a déli munkára -, és a 
Generál Konferencia továbbra is elhanyagolja azt, akkor a misszió munká-
sai szabadon mehetnek annyi gyülekezetbe, amennyibe csak akarnak, hogy 
összegyűjtsék a szükséges pénzeszközöket az elhanyagolt munka optimális 
előrehaladásához�” (W.C. White levele Percy Magannak, 1899, 270� o�)

Foglaljuk össze Edson White és a Déli Missziós Társaság munkájából 
összegyűjtött információkat:

1) A felekezeti szerveződés 1861-es megjelenése után az első laikus 
intézmény nem a Madison iskola volt 1904-ben� Voltak például laikus 
általános iskolák, amelyek 1872-ig, azaz 11 évvel a felekezeti szerveződés 
után működtek�

Azt is érdemes megjegyezni, hogy Alexander Dickson 1860 elején 
kezdte el az adventista laikus munkát Ausztráliában; 1864-ben M�B� Czes-
kowski Európában, és Abram LaRue 1888-ban Ázsiában�

2) A Déli Missziós Társaság részben laikus intézmény maradt egészen 
1906-ig, amikor Butler testvér, a Generál Konferencia korábbi elnöke a 
kuratórium tagja lett� Nem szokatlan, hogy egy laikus intézmény elnöke 
felekezeti vezető vagy alkalmazott legyen� Az Amazing Facts igazgatója sok 
éven át a Chesapeake Konferencia elnöke volt�

3) A Déli Missziós Társaság a felekezeti szervezettől való pénzügyi 
függetlenségének bizonyítékait a következőképpen dokumentálta:

a) Edson White maga vásárolta meg a Morning Star hajót� (Uo�, 826� 
o�)

b) A Déli Missziós Társaság 1898-ban önálló szervezetként integráló-
dott� (Uo�, 1239� o�)

c) Az összes megvásárolt ingatlan e társaság tulajdonában volt� (Uo�)
d) Minden ügyletet szabályszerűen megválasztott tisztségviselők irá-

nyítottak� (Uo�)
e) White testvérnő támogatta ezt a független társaságot� „A társaság 

Ellen White jóváhagyását élvezte, aki azt tanácsolta, hogy azok az emberek, 
akiket Isten úttörőknek hívott el egy új munkában, olyanok felügyelete 
alatt szervezzék és vezessék a munkájukat, akik jártasak az üzletvezetésben 
és értik a munka szükségleteit�” (Uo�)
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f ) Sok éven át, legalábbis 1906-ig, a vezetők önfeláldozó életet éltek, 
egyesek abból éltek, amit a missziómunka mellett dolgoztak, vagy a kapott 
adományokból� (Uo�, 1239�, 1240� o�)

g) Ezek az adományok tizedet is tartalmaztak, amint azt Watson 
1905-ös levele is bizonyítja: „A munkásokat [1906 után] a helyi konfe-
renciák által összegyűjtött tizedből, a misszióiskolákat pedig a társaság 
pénzalapjából támogatták, amelyeket az egész országból kaptak� Valójában 
mivel a déli konferenciák közül csak három volt képes fenntartani magát, 
vagyis munkáját az egyháztagok hozzájárulásaiból finanszírozni, a társaság 
segélyt küldött az érintett lelkészeknek és munkásoknak�” (Uo� 1240� o�)

4) White testvérnő és más nők tizedükkel támogatták a Déli Missziós 
Társaságban tevékenykedő hűséges munkásokat jóval azelőtt, hogy feleke-
zeti alkalmazottak lettek volna� (Watsonnak írt levél, 1905)�

5) Mindenekelőtt Edson White és a Déli Missziós Társaság tapaszta-
lata azt bizonyítja, hogy Isten nem tesz különbséget a laikus és a felekezeti 
munka között abban a munkában, amelyet Ő választ ki� Nyilvánvaló, hogy 
a Generál Konferencia hajlandó volt két laikus munkást - Edson White-ot 
és W�O� Palmert - anyagilag támogatni a tizedből� White testvérnő pedig 
más munkásokat is támogatott a tizedéből, akik nem voltak a Konferencia 
alkalmazottai� (Hetednapi Adventista Enciklopédia, op� cit�)
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Hogyan értették meg a korábbi vezetők a 
tizedet?

Bár igaz, hogy csak a Bibliát és a prófétaság lelkét fogadhatjuk el 
ihletettnek, több régi vezető írásos nyilatkozatának vizsgálata megmutatja, 
hogyan értették és valósították meg a gyakorlatban a tized fogalmát egyhá-
zunk történelme során�

1906-ban Dr� Stewart, Dr� Kellogg egyik munkatársa írt egy tanul-
mányt, amely bemutatta White testvérnő állítólagos következetlenségeit a 
tizeddel és más témákkal kapcsolatban�

White testvérnő úgy döntött, hogy nem válaszol közvetlenül ezekre 
a vádakra� Mindenesetre helyeselte, amit bizonyos vezetők válaszoltak 
ennek az embernek� A tizedre adott válaszuk a „Kék könyv” címen ismert 
dokumentumban öltött testet� A „szerzőknél” nem szerepelnek nevek, 
azonban ismerjük azoknak a személyeknek a nevét, akik vagy tudták, hogy 
a kiadványt ki fogják nyomtatni, vagy részt vettek a létrehozásában, vagy 
kutattak és tanácsot adtak a tartalmával kapcsolatban� Az alábbi idézet a 
„Kék könyv” című írásból származik, amelyet Dr� Stewart vádjaira válaszul 
írtak:

„A tized helyes felhasználásával kapcsolatban elfogadott megfogal-
mazásaink vázlata röviden a következő: Idézeteket fogunk közölni White 
testvérnő írásaiból a tizedről és annak helyes felhasználásáról; be fogjuk 
mutatni, hogy bizonyságtétele és a tized gyakorlata a szokásos módon 
való gyűjtés mellett szól, vagyis a konferencia pénztárába, és az erre a célra 
kijelölt bizottság tanácsa alapján kerül felhasználásra� 
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Írásaiból azt is kimutatjuk, hogy amikor a tized elköltésével megbízottak 
nem teljesítik felelősségteljesen kötelességüket, és a tized gyűjtésének szo-
kásos csatornája akadálya lesz a tized megfelelő felhasználásának, akkor - az 
isteni terv teljesítésének vágyából, amelyben a tizedet a legbölcsebb módon 
kell felhasználni a mű előmozdítására – a testvéreknek joguk van ahhoz, 
hogy tizedüket közvetlenül a rászoruló, elhanyagolt misszióterületeknek 
küldjék el�

Azt is bemutatjuk, hogy ez nagyfokú személyes felelősséggel jár, és 
akik úgy döntenek, hogy erre az útra lépnek, tisztában kell lenniük, hogy 
ezt a felelősséget vállalják� Ezt annak bizonyítására lehet megtenni, hogy a 
szokásos útról való eltérés csak akkor engedélyezhető, ha a szokásos úton 
kigondolt terveket a felelős pozícióban lévők nem hajtották végre�” (213-
as dokumentum - általában Daniells, Prescott, W�C� White és Dr� Rand 
testvéreknek tulajdonítják)

Egy kortárs vezető tanácsa a tizedről
„Ami a tizedet illeti, Colin, mindig is úgy gondoltam, hogy bölcs 

dolog a jelenleg működő más felekezeti és laikus intézményekhez hasonló 
alapokon eljárni� Vagyis ne kérj tizedet, és ne tégy semmit, amivel azt sugall-
hatnád az embereknek, hogy tizedet kapsz, de ha a nem-adventista emberek 
tizedet ajánlanak neked, vagy más tizedpénzről van szó, ami amúgy sem 
került volna az egyház pénztárába, tegyétek azt, amit a Voice of Prophecy, 
az Amazing Facts és mások tesznek� Nem végeztem friss kutatást az elmúlt 
néhány évben, így lehet, hogy változtattak a politikájukon, de szerintem 
egy ilyen megközelítés tisztességes, biztonságos�

Ezt javasoltad a konferenciával való együttműködés során, és arra 
biztatlak, hogy maradjatok közel a konferenciához, hogy kölcsönösen 
kielégítő megoldást találjatok� Arra bátorítom Ron (Spear) testvért is, hogy 
dolgozzon együtt a testvérekkel ebben az ügyben�” (Robert Pierson, a Ge-
nerál Konferencia 1966–1979-es elnökének levele Colin Standishnek, 1988� 
augusztus 7�)

Watson levelének teljes szövege
„Testvérem, azt akarom mondani neked: «Vigyázz, hogyan cselek-

szel!»� Nem cselekszel bölcsen� Minél kevesebbet beszélsz a tizedről, amely a 
legszegényebb és legesélytelenebb területekre ment, annál több józanságról 
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teszel bizonyságot� Az elmúlt években megmutatták nekem az Úr akaratát, 
hogy tizedemmel közvetlenül támogassam a fehér és a fekete munkásokat, 
akiket elhanyagolnak, azáltal, hogy nem kapnak elég pénzt a családjuk 
eltartására� 

Mivel felhívták a figyelmemet az idős szolgálattevőkre, legyenek 
azok fehérek vagy feketék, kötelességemnek éreztem, hogy megvizsgáljam, 
milyen szükségleteik vannak, és gondoskodjam arról, hogy ezek az igények 
teljesüljenek� Ez volt az én különleges küldetésem, és így is tettem, sokan 
segítséget kaptak ezen az úton� Senkinek sem kell nyilvános vitát folytatnia 
arról, hogy bizonyos esetekben a tized így van használva�

Ami pedig a déli színes lakosság munkaterületét illeti, megfosztották 
és továbbra is megfosztják a munkások támogatásához szükséges eszközök-
től� Ha hallotok olyan esetekről, amikor testvérnőink tizedet adtak a déli 
színesbőrűekkel foglalkozó misszionáriusoknak, azt tanácsolom minden 
bölcs embernek, hogy ne nyugtalankodjanak, őrizzék meg szívük békéjét�

Én magam is adtam a tizedemet a legreménytelenebb esetekre, ame-
lyekkel találkoztam� Az Úr parancsolta nekem, hogy tegyem ezt� Ezt a pénzt 
nem loptam el az Úr kincstárából, nem raboltam el tőle a tizedemet, ezért 
nem kell kommentálnotok erről a témáról� Ellenkező esetben kénytelen 
leszek nyilvánosságra hozni ezeket az ügyeket, amit nem kívánok megtenni, 
mert nem ez a legbölcsebb út�

Bizonyos esetek évek óta a szemem előtt vannak, és én a tizedből elé-
gítettem ki a szükségleteiket, ahogy Isten megmutatta nekem, hogy ezt kell 
tennem; és ha valaki odajönne hozzám, és azt mondaná: «White testvérnő, 
kérlek, vedd el a tizedemet, és tedd oda, ahol tudod, hogy szükség van rá�» 
Azt mondanám: «Rendben»� És valóban így teszek; gyakran megtettem már�

Arra kérem azokat a testvérnőket, akik odaadták a tizedüket, ahol a 
legnagyobb szükség volt rá, hogy segítsenek egy el nem végzett munkában, 
és ha ez a téma nyilvánosságra kerül, akkor olyan információk kerülnek 
napvilágra, amelyeket jobb úgy hagyni, ahogy vannak� Én személy szerint 
nem kívánom nyilvánosságra hozni ezt a cselekedetet, amelyet az Úr a 
szívemre és mások szívére helyezett�

Azért küldöm ezt a magyarázatot, nehogy tévedjetek� A körülmények 
megváltoztatják a helyzetet� Én személy szerint senkinek sem tanácsolnám, 



110

https://adventizmusmegrazasa.hu

hogy szokásává tegye, hogy összeszedje mások tizedét� De az évek során 
találkoztam olyan emberekkel, akik elvesztették bizalmukat a tized felhasz-
nálásának módjában, ezért rám akarták bízni, és azt mondták, hogy ha 
visszautasítom, ők maguk keresik meg az Úr legszegényebb munkását, és 
segítenek neki� Így hát elvettem a pénzt, adtam nekik egy nyugtát, majd 
elmondtam, hogy mit csináltam a pénzzel�

Most azt írom neked, hogy maradj nyugodt, ne izgasd fel magad, ne 
hozd nyilvánosságra a témát, nehogy mások is kövessék a példájukat�” (267. 
Levél Watson testvérnek, 1905� január 22�, 1� és 2� o�)

(Megjegyzés: Watson levele sok olyan kérdésre választ ad, amelyek 
fejtörést okoznak azoknak, akik a tized témáját kezdik tanulmányozni� 
Amikor a Madison iskola finanszírozása ilyen vitatott témává vált, sokakat 
meglepett, hogy White testvérnő nem beszélt világosan és egyértelműen 
arról, hogy egy laikus intézmény kaphat-e tizedet vagy sem� Ha egy laikus 
intézmény jogosult arra, hogy az evangelizációs munkára adományokat 
fogadjon el, de tizedet nem, akkor White testvérnő bizonyára világosan, 
tisztán beszélt vagy írt volna�

De ha a laikus intézmény számára nem volt isteni tilalom a tized el-
fogadására, akkor most már könnyen megérthetjük, hogy miért nem adott 
nyilvános tanácsot a témában� Az Úrtól kapott bölcsesség birtokában úgy 
gondolta, hogy nem helyénvaló nyilvánosságra hozni a témát� A korábbi 
felekezeti vezetők ezt az elvet szigorúan követték� Sajnos a felekezetek 
képviselői által a közelmúltban tett hivatalos nyilatkozatok pont azokhoz a 
következményekhez vezettek, amelyektől White testvérnő tartott - vitákhoz 
és félreértésekhez a nyilvánosság előtt�)
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A Generál Konferencia felelőssége

Indokolatlan buzgóságot lehetett látni egyes konferencia-tisztviselők-
ben, amikor azt a nézetet hirdették, hogy az Úr egyetlen kincstára a kon-
ferencia kincstára� Bár egyetlen hozzáértő laikus munkatárs sem állítaná, 
hogy Isten egyetlen kincstára a laikus intézmények kincstára, a Generál 
Konferencia egyes munkatársai nem rendelkeznek kiegyensúlyozott véle-
ménnyel erről a témáról� Az Úr kincstára ott van, ahol teljes erővel hirdetik 
az evangéliumot! Nem egyetlen csatornán keresztül táplálják, mint ahogy 
az egyházi szolgálatnak sem egy ága van - a felekezeti ág� (lásd 11� fejezet)

Sok felekezeti tisztségviselő nem megfelelően tanulmányozta a tized 
témáját� Bizonyos esetekben Isten nyája rossz minőségű tájékoztatást kap 
a pénzügyi felelősségről� Amikor valaki határozottan állást foglal egy olyan 
témában, amelyben nincs isteni felhatalmazása, előfordul, hogy dogma-
tikusabban és utasítóbb módon hirdeti álláspontját, mint amikor isteni 
jóváhagyás alatt áll�

Vajon nincs itt az ideje, hogy a lelkészek az igazsághoz, a keresztény 
mércékhez és az istentisztelethez való hűség legmagasabb fokára törekedje-
nek, hogy jellemükben hasonlóvá váljanak Jézushoz, és hogy azokká a szent 
pásztorokká váljanak, akik méltók az Isten által nekik szánt tizedre és ado-
mányokra? Ez az igazság az Úr minden munkására érvényes, laikusra és fe-
lekezetire egyaránt� Értelmetlen, hogy a konferencia alkalmazottai továbbra 
is ragaszkodjanak ahhoz a tévhithez, hogy ők Isten egyetlen felhatalmazott 
kincstára, miközben intézményeik kudarcot vallanak Isten szolgálatra szóló 
hívására� Az ítélet napján minden ember, legyen az laikus vagy felekezeti, 
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számot fog adni arról, hogyan dolgozott az Úrért, és hogyan használta fel az 
Ő pénzét� Ez az igazság vezérli e könyv szerzőinek gondolkodását�

Mutassuk be a problémát egy konkrét példával! 1997 áprilisában az 
Északnémet Uniókonferencia 75%-os többséggel úgy döntött, hogy ven-
dégtagként csatlakozik a Német Egyházak Tanácsához (ACK)� Egy hónap-
pal később a Baden-Württembergi Konferencia erős tiltakozása ellenére a 
Délnémet Uniókonferencia 129-109 szavazattal az ACK-Német Egyházak 
Tanácsának (Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen) vendégtagja lett� Az 
ACK egyértelműen kijelenti, hogy célja a következő:

„A keresztények közötti egység előmozdítása - ez az ökumenikus moz-
galom célja� Ez az egység globális, nemzeti, regionális és helyi szövetségek 
formájában valósul meg�”  (ACK – info 2� o�)

Az ACK alapszabályának 14� cikke kimondja, hogy „Az ACK 
megfelelő működéséhez szükséges pénzeszközök a tagok tagdíjaiból és a 
VENDÉGTAGOK tagdíjából származnak, méretüktől és anyagi erejüktől 
függően�” Így, ha a Hetednapi Adventista Egyház vendégtag lesz, köteles az 
Úr pénzének egy részét a sátáni eredetű ökumenikus mozgalom támogatá-
sára fordítani�

Holger Teubert lelkipásztort, a németországi Hetednapi Adventista 
Egyház PR - és tájékoztatási igazgatóját 1985-ben megkérdezték: „Ön 
szerint a Hetednapi Adventista Egyháznak az ACK tagjává kellene válnia?” 
Azt válaszolta: „Ha részt vennénk az ACK kiadásainak finanszírozásában, 
a hívek szemrehányást tennének nekünk, hogy az ökumenikus mozgalom 
társfinanszírozóivá tesszük őket azzal, hogy az ő tizedük és adományaik az 
egyetlen pénzünk, amivel rendelkezünk, és amiből az ACK-t kellene fizet-
nünk”� (Beszámoló az előadásról, 43� o�) 1987 áprilisában Teubert lelkész ezt 
írta: „Minden adventista, még a leghaladóbb nézeteket vallók is elleneznek 
minden kapcsolatot az ökumenikus mozgalommal, mint egyházfeletti szer-
vezettel� Nem kívánnak teljes jogú tagok vagy vendégtagok lenni, mert egy 
ilyen pozíció részvételt jelentene�” (Remnant Herald, 1997� június, 4� o�)

Tragikus módon az Euro-Afrikai Divízió egyetértett az ökumenikus 
mozgalom támogatásának fősodrával� Az Adventecho adventista folyóirat 
1992 májusában közzétette az Euro-Afrikai Divízió nyilatkozatát és a 
minden keresztény egyesítésére irányuló törekvését� Azt mondta: „Tehát, 
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hajlandóak vagyunk más egyházi szervezetekkel egyesülten szolgálni, ami-
kor csak lehetséges, anélkül, hogy saját felekezeti hovatartozásunkat veszé-
lyeztetnénk� [���] Ez magában foglalja a teológiai bizottságok munkájában 
való részvételt és az ACK-ban való vendégtagságot is�”

1994� szeptember 19-én kelt levelében, amelyet az Euro-Afrikai Di-
vízió akkori elnöke, Edwin Ludescher lelkész írt a németországi schweinfurti 
helyi gyülekezet tagjaihoz, arra kérte a tiltakozó tagokat, hogy „fogadják el 
a két németországi adventista uniónak az ACK-ban való vendégtagsággal 
kapcsolatos egységes nyilatkozatát”� (uo�)

Amikor 1996 novemberében 69 laikus hívő levélben fordult a Gene-
rál Konferenciához, amelyben az egyház vezetőinek beavatkozását kérték, 
rövid és szűkszavú választ kaptak, hogy a témával kapcsolatos levelezésüket 
korlátozzák az Euro-Afrika Divízió adminisztrációjára� De mint fentebb 
láttuk, ez a divízió már ismertette tervét�

A vendégtagság egy lépés a teljes jogú tagság felé vezető úton� Isten 
szent pénzeszközeit az éves díj fizetésére használják, ezáltal egy olyan szer-
vezetet támogatva, amelynek célja a pápaság felemelése és a Jelenések 14:8 
beteljesítése, a vasárnapi törvény előmozdítása és a szombathoz hűségesek 
üldözése� Ezek a döntések a hit végleges megtagadását és a Hetednapi Ad-
ventista Egyház szabotálását jelentik világszerte� Érthető, hogy a hívő német 
Hetednapi Adventisták miért nem látnak tisztességes módot arra, hogy az 
Úrnak szentelt pénzüket a német uniónak adják� Ha ezt teszik, az egyenlő 
azzal, hogy megtagadják az Isten sáfárai státuszukat� Az olyan országokban, 
mint a Salamon-szigetek és Vanuatu, a Hetednapi Adventista Egyház teljes 
jogú tagja az Egyházak Nemzeti Tanácsának, a Salamon-szigeteki Keresz-
tény Szövetségnek és a Vanuatui Keresztény Egyházak Tanácsának�

Egyes országokban az Egyházak Nemzeti Tanácsának tagsági díját az 
egyházi nyilvántartásban szereplő hívek száma alapján számítják ki� Né-
hány hetednapi adventista komolyan fontolgatja, hogy kilép az adventista 
egyházból, azzal az indokkal, hogy nevük jelenléte az egyházi nyilvántar-
tásokban csak növeli a babiloni bukott egyházaknak juttatott összeget� Ez 
egy szörnyű dilemma, amelyet az egyházi adminisztrátoroknak nincs joguk 
Isten nyájára kényszeríteni�

Hasonlóképpen, azok a laikus munkások, akik házasságtörést követ-
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nek el, vagy bűnösek az Isten eszközeivel való visszaélésben, meggyalázzák 
elhívásukat, és a hitetlen felekezeti munkásokhoz hasonlóan alkalmatlanok 
az Úr pénzének elfogadására�

1980-ban az Ellen G. White Estate titkára a következő kérdésre vála-
szolt: „Hogyan értelmezhető a prófétaság lelkének a tizeddel kapcsolatos 
állásfoglalása, miszerint a tized csak a konferencia pénztárába gyűjthető?” 
Pozíciójából adódóan a titkárnak lehetősége volt arra, hogy a rendelkezésre 
álló legerősebb bizonyítékokra hivatkozzon� Így is tett, 1987� július 6-án 
egy cikket publikált a Pacific Union Recorder-ba� Az Ellen G. White Estate 
titkára kijelentette:

„1898� május 4-én a Generál Konferencia engedélyezte a Battle 
Creek-i szanatórium és a Generál Konferencia közötti «tizedet tizedért» 
cserét� Dr� Kellogg azzal fenyegetőzött, hogy visszatartja a szanatóriumban 
összegyűjtött összes tizedet, hogy abból fizesse az orvosi misszionáriusok 
bérét, ha a konferencia nem egyezik bele ebbe a megállapodásba� Ellen 
White akkoriban azt írta:

«Kérdezem tőletek (Uriah Smith-től és George Irwintől, a Review 
and Herald szerkesztőjétől, illetve a Generál Konferencia elnökétől) 
miért nem tettünk erőfeszítéseket annak érdekében, hogy egyházunk 
orvosimisszionáriusokat alkalmazzon? Dr� Kellogg meg fog tenni néhány 
lépést, és sajnálnám, ha arra kényszerülne, hogy egyedül tegye meg ezeket 
a lépéseket� Kellogg azt mondta, hogy amennyiben úgy döntenek, hogy 
az egyház nem különít el pénzt az orvosmisszionáriusok alkalmazására, 
akkor a Battle Creek-i munkások bérének tizedét visszatartja, nem küldi el 
a konferenciának, és a pénzből finanszírozza az orvosi missziómunkát� Meg 
kellene állapodnotok, és harmóniában dolgoznotok� Rettegek attól, hogy 
kénytelen lesz - mert a szükség rákényszeríti - visszatartani az alkalmazottak 
tizedét�»” (David Lee, Ellen White példái és tanításai a tizedről, 59� o�)

White testvérnő nem magyarázta el az általa említett rettegés okát� 
Minden bizonnyal nem jelenti azt, hogy megtiltotta volna a tized kezelését 
egy olyan egyházi intézménynek, amely nem volt közvetlenül az Generál 
Konferenciának alárendelve, nevezetesen az Orvosi Társaságnak, amely 
abban az időben minden orvosi tevékenységért felelős volt� Sajnos az Ellen 
G. White Estate titkára kihagyta a következő szavakat a fenti idézetből:
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„A konferencia kincstára megkapja ezeknek az egészségügyi dolgozók-
nak a tizedét, ezért kérdezem: miért ne lehetne arányos összeget fordítani az 
orvosi munkára?” (Uo�)

Sajnálatos módon a konferencia ritkán követte Ellen White tanácsát, 
hogy a laikus munka megfelelő végzéséhez szükséges pénzösszegeket elkülö-
nítse� Emiatt White testvérnő határozottan beszélt arról, hogy Dr� Kellogg 
„kötelességének érzi”, hogy egyedül cselekedjen a tized elfogadásával és az 
orvosi munka finanszírozásával kapcsolatban� Ezt a tizedet, nyilvánvalóan, 
az egyháznak önkéntesen kellett visszajuttatnia az egészségügyi szolgálatnak� 
Itt az ideje, hogy a konferencia-adminisztrátoraink megfelelően reagáljanak 
erre a problémára�

Tragikus, hogy az egyháztagokat valahogy félretájékoztatták a jó sá-
fárkodásról szóló isteni tanításokkal kapcsolatban� Nemcsak hogy a tizedet 
fizetők százaléka csökken, hanem a világmisszióra adott tizedadományok és 
azok aránya is� De rendelkezésünkre áll egy isteni gyógymód e betegségek 
ellen: (1) a lelkipásztorok szívből jövő megtérése, (2) a tagokhoz intézett 
felhívás a végidők üzenetének hirdetésére, (3) szent felhívás a Krisztus-köz-
pontú élet megélésére, és (4) bemutatni népünknek azt az önzetlen alapot, 
amely az igazi keresztény sáfárság mögött áll� A szent élet és az áldozatos 
sáfárság egymástól elválaszthatatlan fogalmak�
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A pénzügyi felelősség és következtetések

A laikus szolgálathoz kapcsolódó egyik legtöbbet tárgyalt téma a pénz-
ügyi felelősség� Nem ritkán feltételezik, hogy a felekezeti szolgálatban nagy 
a felelősség, nagy a pénzügyi szigor, míg a laikus szolgálatban mindenki azt 
csinál, amit akar� Az egyik ilyen vád például Cyril Miller testvér cikkében 
olvasható, melynek címe: „Az Unió elnökünk megosztja a nézeteit a függet-
len intézményeknek juttatott tizedről�” 

Közelebbről megvizsgálva azonban láthatjuk, hogy az igazság egészen 
más� Lehetséges, hogy egyes laikus intézmények lazák, sőt, pénzügyileg fele-
lőtlenek, de ez nem igaz számos jól ismert laikus intézményre, mint például 
a Hope International, a Remnant Ministries és a Hartland Institute; ezeket az 
intézményeket évente alaposan ellenőrzik országosan hitelesített független 
könyvvizsgálók� E könyvvizsgálók jelentései bárki számára elérhető, aki 
elkéri azokat az intézményektől� Vannak olyan irányító bizottságok, akik-
nek rendszeresen jelenteni kell, és a Hartland Intézet esetében az a szokás, 
hogy a pénzügyi helyzetről évente számot adnak - teljes részletességgel - egy 
bizottságnak�

A felekezeti könyvvizsgálat alapvető gyengesége, hogy a legtöbb 
könyvvizsgáló belső, a felekezet által kinevezett személy� A könyvvizsgálók 
több konferencia, unió és végül a Generál Konferencia felügyelete alatt 
állnak, akinek bérlistáján mindannyian szerepelnek, vagyis alkalmazottak� 
Ez teret enged annak, hogy a könyvvizsgálók kényszerítve legyenek bizo-
nyos problémák vagy szabálytalanságok figyelmen kívül hagyására, vagy 
rávehetők legyenek a jelentésük módosítására� Erre néhány könyvvizsgáló 
már panaszt tett, mint például Davis Dennis testvér, a Generál Konferencia 
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korábbi könyvvizsgálója� Ugyanakkor készek vagyunk elismerni, hogy nem 
mindenki ilyen, vannak a felekezeti alkalmazottak között nagyon becsüle-
tes emberek, legyen szó könyvvizsgálóról, könyvelőről, pénztárosról vagy 
ügyintézőről�

Végső soron a helyzet a következő: akár felekezeti, akár laikus in-
tézményt támogatunk tizedünkkel és adományainkkal, minden jogunk 
megvan ahhoz, hogy tájékoztatást kapjunk arról, hogyan kezelik a pénzt, 
mennyire felelősek pénzügyileg azok, akik tizedünket megkapják�

Úgy gondoljuk, itt az ideje, hogy néhány általános következtetést 
ismertessünk e könyv témájával kapcsolatban:

1� A Bibliában és a prófétaság lelkében található bizonyítékok össz-
hangban vannak, és nem hagynak kétséget afelől, hogy a pénzeszközök - be-
leértve a tizedet is - felhasználhatók a teljes munkaidős, hűséges munkások 
támogatására, mind a felekezeti, mind a laikus szolgálatban�

2� Szörnyű ítélet vár azokra, akik anyagilag támogatják a hitetlen 
munkásokat, legyenek azok felekezetiek vagy laikusok; ez azt jelenti, hogy 
egyéni felelősségünk van, de kollektív felelősségünk is�

3� Az Újszövetségben hirdetett elvek nem támasztják alá a tizedgyűjtés 
egyetlen elismert csatornájának létezését� Csak a katolikus egyháznak van 
ilyen igénye, hogy a hívek pénzét egyetlen engedélyezett erszénybe gyűjtsék�

4� Igen, arra buzdítanak bennünket, hogy ne hozzuk nyilvánosságra 
egyesek döntését, hogy tizedüket és adományaikat közvetlenül a lélekmentő 
munkásoknak ajánlják fel�

5� Hasznos megjegyezni, hogy a Hetednapi Adventista Egyház ad-
minisztrátorai több évtizeden át nem támogatták sem szóval sem tettel azt 
a gondolatot, hogy a tizedgyűjtésnek egyetlen elismert csatornája legyen� 
Az olyan laikus intézmények, mint a Quiet Hour, Amazing Facts, Adventist 
Frontier Mission, Weimar Institute, Hartland Institute, 3ABN, It is written, 
Faith for Today, Breath of Life és még sok más elismertek voltak, mint a tized 
és adományok helyes célpontjai� A konferenciák és a Generál Konferencia 
adminisztrátorai helyet foglaltak néhány laikus intézmény irányító testü-
letében, ezáltal hallgatólagosan kifejezve, hogy helyesnek tartják az akkori 
tizedgyűjtési gyakorlatot� 

Úgy tűnik, hogy azt az elvet, miszerint minden tizednek csak a kon-
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ferencia csatornáján keresztül kell érkeznie, akkor „fedezték fel”, amikor a 
laikus intézmények fellázadtak és tiltakozni kezdtek a hitehagyás, az egyre 
alacsonyabb keresztény normák, az ökumenikus közös összejövetelek és az 
istenkáromló istentiszteletek ellen� Ezt megelőzően a laikus intézmények és 
a média több millió dolláros tizedet fogadott el a beérkező adományokon 
kívül� Feltételezve, hogy ezek az intézmények hűségesek voltak az evangéli-
um üzenetének hirdetésében, akkor a tized elfogadása összhangban van az 
evangéliummal�

6� Úgy gondoljuk, hogy eljött az idő, hogy véget vessünk ennek a 
nem szerencsés ellenségeskedésnek és a hívők félretájékoztatásának a laikus 
szolgálatoknak juttatott tized témájában�

7� A Déli Missziós Társaság esete szilárd kiindulópontot kínál 
számunkra, hogy megkíséreljük legalább néhány együttműködési elv 
kialakítását a felekezeti és a laikus szolgálat közötti munkában a hármas 
angyali üzenet irdetésére összpontosítva� Ezt a célt azonban csak akkor 
lehet elérni, ha a felekezet képviselői teljes mértékben elkötelezik magukat 
az igazság és az igazságosság mellett� Hasonlóképpen a nem odaszentelt 
laikus intézmények sem tudják megvalósítani az isteni tervet� A Madison 
iskola tapasztalata mélyebb megértést nyújt a felekezeti és laikus munkások 
együttműködésének alapjául szolgáló isteni terv eredetéről�

8� Bárcsak összefognának a hűséges felekezeti és laikus munkások, 
hogy az örökkévaló evangélium üzenetét eljuttassák az egész világra� Végül 
is mindannyian laikus munkások leszünk, mielőtt a kegyelmi idő lezárul� 
Csakhogy közülünk egyesek egy kicsit korábban kaptak elhívást a laikus 
szolgálatra� A „sem nem adhatnak, sem nem vehetnek” rendelet időszaká-
ban, szinte lehetetlen lesz a felekezeti szolgálatot úgy végezni, ahogyan azt 
ma ismerjük� Bárcsak a Szentlélek vezetne minket abban, hogy egyesítsük 
ma céljainkat, amelyek segítenek siettetni Urunk és Megváltónk régóta várt 
eljövetelét�

9� A tized és az adományok szentség az Úrnak, tehát Istenünknek 
vannak szentelve� Ez a könyv tisztelettel, áhítattal íródott� Célunk nem 
az volt, hogy csökkentsük a tized szentségét, sem pedig az Istentől kapott 
személyes sáfárság fontosságát� Éppen ellenkezőleg, ennek a könyvnek az 
volt a célja, hogy bemutassa: hűségesebb sáfároknak kell lennünk Isten javai 
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felett, készségesebbnek az adakozásban és bölcsebbnek abban, ahogyan 
azokat használjuk� A föld utolsó napjaiban élünk� Folyamatosan bíznunk 
kell Isten parancsolataiban és tanácsaiban, óvakodnunk kell a nem szent-
írási alapelvek elfogadásától, megbizonyosodva arról, hogy befektetéseink 
valóban a mennyei bankban vannak�

A laikus intézmények és az egyházi szervezet is számot fog adni az 
Isten pénzéből elköltött minden egyes fillérről� Isten kegyelméből legyünk 
mindannyian méltók erre az elhívásra, hűségesen és bölcsen követve Isten 
tanácsát�

„Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a 
moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják; Hanem gyűjtsetek 
magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem 
emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják� Mert ahol van 
a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is�” (Mt 6:19-21)
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