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Bevezetés 
 

 

Ellen G. White neve a Hetednapi Adventista Egyház egyik hitelvében szerepel, mint 

akinek a szolgálatát ez az egyház az Isten népének küldött prófétai szolgálatként azonosítja. 

Az egyház 18. hitelve így szól: „A prófétaság a Szentlélek egyik ajándéka. Ez az ajándék a 

maradék egyház ismertetőjele, ami E. G. White szolgálatában nyilvánult meg. Mivel Isten 

hírnöke, írásai az igazság állandó, irányadó forrásai, amelyek az egyházat vigasztalják, 

vezetik, tanítják és eligazítják. Nyilvánvalóvá teszik, hogy a Biblia az a zsinórmérték, 

amellyel minden tanítást és tapasztalatot meg kell vizsgálni.”1 

Az egyház hivatalos oldalán így foglalják össze a személyével kapcsolatos álláspontot: 

„Ki volt Ellen G White és mi az oka annak, hogy milliók tartják írásait különleges értékűnek 

és nagy jelentősséggel bírónak? 
Csodálatos lelki ajándékokkal rendelkező asszony volt, aki bár életének nagy részét a 

19. században élte (1827-1915), az egész világon még mindig sok millió ember életére van 
óriási hatással. 

Élete során több mint 40 könyvet és 5000 újságcikket írt, de ma az 50 000 oldalnyi 
kézirataiból történt válogatásokkal együtt angol nyelven több mint 100 könyve jelent meg. Az 
irodalom története során ő a legtöbbet fordított írónő, és mindkét nemet számításba véve ő a 
legtöbbet fordított amerikai író. Írásai széles témakörűek: magukban foglalják a vallást, a 
nevelést, a társas kapcsolatokat, az evangélizálást, a próféciákat, a kiadói munkát, a 
táplálkozást és a vezetést. A Jézushoz vezető út című keresztényi életről szóló életeket 
megváltoztató remekműve, több mint 140 nyelven jelent meg.  

A hetednapi adventisták hiszik, hogy Ellen Gould White több volt, mint egy tehetséges 
író; hiszik, hogy Isten különleges küldötté jelölte ki őt arra, hogy a világ figyelmét a 
Szentírásra irányítsa és segítsen az embereknek felkészülni Jézus második eljövetelére. 
Tizenhét éves korától, hetven éven keresztül egészen haláláig Istentől több mint 2000 
látomást és álmot kapott. A látomások hossza különböző volt: ezek kevesebb, mint egy 
perctől körülbelül négy órán keresztül tartottak. E kijelentésekben kapott tudást és 
tanácsokat leírta, hogy azokat megossza másokkal. Ezért különleges írásait a hetednapi 
adventisták ihletettnek fogadják el, kiválóságukat a nem adventista olvasók is elismerik. 

A Hetednapi Adventisták 27 alapvető hittétele című kiadványban ez áll: 
"Ellen G. White írásai nem helyettesítik a Bibliát. Nem helyezhetők el ugyanazon 

szinten. A Szentírás kiemelkedik, egyedi mérce, amelynek minden más írást alá kell vetni, és 
általa megítélni." 

E figyelemreméltó asszony, aki az igaz próféta Szentírásban megadott 
követelményeinek minden próbáját kiállja, segített megalapítani a Hetednapi Adventista 
Egyházat.” 

 

Ellen Harmon (1827-1915) fiatal korában a metodisták közül a Miller-mozgalomhoz 

csatlakozott, akik 1844-re várták Jézus második eljövetelét Dániel próféciái alapján. 1844 

után a mozgalom szétszóródott, a maradék kis csoportok összefogásában, később egyházzá 

(Hetednapi Adventista Egyház) szervezésében úttörő szerepet vállalt férje, James White 

oldalán. Tanúsága szerint 1844 után kapott látomásokat az Úrtól, hamarosan – bár nem 

minden  ellenállás nélkül – az egyház a prófétai lelki ajándék megajándékozottjaként fogadta 

el őt. Hitelveket nem fogalmazott meg, klasszikus vezető szerepet sosem vállalt, bár az a 

dolgok természetes rendje szerint elvárható lett volna, hogy amennyiben Isten rajta keresztül  

üzenetet küld, azt elfogadják és figyelembe vegyék. Ezt a testület által elismert prófétai 

                                                 
1 http://adventista.hu/kik-az-adventistak/hitelveink/#toggle-id-18 
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vezetést azonban sem az ügyek különböző területein, sem a személyes üzenetekben nem 

vették mindig figyelembe. Egyértelmű, hogy ez a fajta, valamilyen formában mégiscsak 

vezető szerep egy irányban működött. Nyilvánvaló, hogy ha egy prófétát Isten vezet, ő pedig 

az egyház felé továbbítja az üzeneteket, ez visszafelé nem működik, vagyis hogy az egyház 

testületei vezethetnék a prófétát. 

Ellen G. White kapcsán az első, és a legfontosabbak közé tartozó kérdés az, hogy ő mit 

mond önmagáról, a szolgálatáról. A fő irány az, hogy mi az önmeghatározása, és miről 

tanúskodnak a művei, nem az, hogy mi minek szeretnénk látni őt – prófétának, tévedő 

embernek vagy valami sokkal rosszabbnak. A prófétai megítélésen belül is van némi szórás a 

„minden betűje tökéletes és ihletett”-től a „nagyjából prófétá”-ig, természetes módon, éppen 

azért mert bizonyos nehézségek elsőre is szembetűnnek írásait szemügyre véve. Azon pedig, 

hogy követői között előfordul a szelektív olvasás, vagyis hogy kiválogatjuk azt, ami nekünk 

tetszik, az emberi természetet ismerve nincsen semmi csodálkozni való.  

Miután megértettük White önvallomását, a bibliai, prófétákkal kapcsolatos alapelvek 

segítségével meg lehet, sőt szükséges vizsgálni, hogy „úgy vannak-e ezek” (Apcs 17:11). A 

Biblia a béreabelieket nemeslelkűeknek nevezi, mivel még Pál apostolt is megvizsgálták, 

illetve maga Pál szólít fel minden hívőt arra, hogy „A Lelket meg ne oltsátok, a prófétálást 

meg ne vessétek, mindent megpróbáljatok; ami jó, azt megtartsátok!” (1Thess 5:19-21).  

Hit dolgában az egyéni meggyőződés elengedhetetlen, az abban való hitben is, hogy 

vajon White prófétának nevezhető, joggal tulajdoníthatjuk neki ezt a tekintélyt, mindazzal 

együtt, ami ezzel jár, vagy pedig nem. Ez rendkívül komoly dolog. 

Mivel ez a tanulmány egyáltalán létezik, és a címe is utal rá, el kell mondanom mindjárt 

itt az elején, hogy e vizsgálatot elvégezve úgy találtam, hogy White NEM próféta. Hogy mi 

IGEN, az nem ennek a tanulmánynak a témája, ezt sem nem tudom, sem nem szeretném 

eldönteni. Sem az út, amin át eljutottam ide, sem a személyem nem bírhat ebben az ügyben 

semmilyen jelentőséggel, ezért nem is szeretnék erről írni, hanem csak a puszta tények 

számítanak, és a következtetések helytálló volta – ha azok. Annyit azért mégis el kell 

mondanom, hogy nem az ellenzők táborából indultam, magam is hetednapi adventista volnék, 

és másfél évtizeden keresztül semmilyen kétségem nem volt White prófétaságát tekintve. 

Azután lett. 

Amennyiben akaratlanul is tévednék, vagy elfogult lennék White-tal szemben, az az 

elfogulatlan olvasó számára úgyis nyilvánvaló lesz a tanulmányomat olvasva. Az igazság a 

vizsgálattal csak nyerhet, és ez igaz az általam itt prezentált tanulmányra is. Ha T. Olvasó úgy 

találja, hogy tévednék, dobja ki vagy törölje bátran e munkámat. 

Történelmi tény, hogy White prófétai szolgálatának (vagy amit annak hittek) kezdettől 

fogva voltak mind támogatói, mind ellenzői, és időről időre újra előkerül ez a téma. Vannak, 

akik azzal vélik nyugvópontra juttatni ezt a kérdést, hogy az egyház (Hetednapi Adventista 

Egyház) már egy egész nemzedéknyi (valójában több nemzedéknyi) teológusa vizsgálta ezt a 

kérdést, tehát ez valójában el van rendezve. Nyilván nem a legjobb érv lenne ezzel szemben, 

hogy az én diplomámban is a „teológus” szerepel. Tekintély nem döntheti el ezt a kérdést, 

csak az egyéni meggyőződés. Láttam már teológust tévedni, többek között, például ha a 

tükörbe nézek, sőt egy olyan teológust is ismerek, aki konkrétan hazudott, ő például teológiai 

doktor. Ha legalább egy-egy reprezentáns létezik mindkét típusból, az elemi logika azt 

mondatja velem, hogy létezhet más is, akit az érdekei vezethetnek a tényekkel szemben, vagy 

akár a legjobb szándékkal is tévedhet bárki, legyen az teológus vagy laikus hívő. Tévedés 

ellen senki sem immunis, a kérdés az, hogy be tudjuk-e ezeket a tévedéseket ismerni, vagy 

sem. De még az is lehet, hogy az illető(k)nek igaza van, és én tévedek, még ha alapos és 

elfogulatlan munkát is szerettem volna végezni. Tehát nem marad más, mint hogy együtt 

megnézzük, milyen mély a nyúl ürege, és mi van benne: Csodaország, vagy csak egy népes 

nyúlcsalád. 
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White önmagáról 
 

White könyveit, különösen a Bizonyságtételek kilenc kötetét olvasva nyilvánvaló, hogy 

többnek tekintette magát egy átlagos hívőnél – olyan embernek, akit az Úr az átlagtól eltérő 

módon használ. Isten valóban kiválasztott embereket minden korban arra, hogy 

közvetlenebbül szóljon a hívőkhöz, gondolatihletés, látomás vagy álom által, ezzel 

önmagában semmilyen probléma nincsen. A prófétaság vagy prófétálás mind az Ó-, mind az 

Újszövetségben felbukkan, sőt próféta prófétált a végidőben is megjelenő prófétálásról: „És 

lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok; 

véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat látnak. Sőt még a szolgákra és 

szolgálóleányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet.  És csodajeleket mutatok 

az égen és a földön; vért, tüzet és füstoszlopokat. A nap sötétséggé válik, a hold pedig vérré, 

minekelőtte eljő az Úrnak nagy és rettenetes napja.” (Jóel 2:28-31)  Igaz ugyan, hogy az 

Apostolok Cselekedeteiben és az újszövetségi levelekben megjelenő prófétálás nem teljesen 

ugyanaz, mint az ószövetségi prófétai intézmény, de az egyszerűség kedvéért a különbségek 

elemzésébe most mégse menjünk bele.  

Mit mondott tehát White a saját személyéről, szolgálatáról, írásairól? Ahogyan a 

bevezetőmben már utaltam rá, az önvallomás a döntő. 
„Az ősi időkben Isten látnokok és apostolok által szólt az emberekhez, 

Manapság Lelke bizonyságtételei által szól hozzájuk. Sohasem volt idő, mikor 
Isten komolyabban tanította volna népét akaratára, és arra az útra vonatkozólag, 
melyet követnünk kell. Hasznunkra lesz-e a tanítás? Elfogadják-e intéseit, 
engedelmeskednek-e figyelmeztetéseinek? Isten nem fogad el részleges 
engedelmességet, nem szentesit semminemű önzésünkkel való megalkuvást. ”  
{BT4 18.14} Ugyanezt a gondolatot megismételte, idézte White a nyolc évvel 
később, 1889-ben megjelent 5. Bizonyságtétel kötetben: „Próféták és apostolok 
által szólt régen az Isten. Napjainkban pedig a Szentlélek bizonyságtételein 
keresztül szól hozzánk. Soha sem tanította komolyabban az akaratát és az 
akarata szerint követendő utat, mint ma.” (1876, 4. kötet, 188. oldal) {BT5 
104.1}  

A Bizonyságtételek legalább olyan komoly, de a szöveg szerint még komolyabb 

figyelmeztetései Istennek (White szerint) mint a próféták és apostolok munkája, intései. 
„Ifjú éveimben többször megkérdezték: Próféta vagy? Mindig azt 

válaszoltam, hogy az Úr hírnöke vagyok. Tudom, hogy sokan prófétának 
neveznek, de én nem tartottam igényt erre a címre. Megváltóm az Ő 
hírnökének nevezett. "Munkádnak - mondta, tanúskodnia kell szavaimról. 
Különös dolgok történnek majd, és én ifjúságodtól kezdve elválasztalak a 
bűnösöknek szóló üzenet hirdetésére, hogy szavamat a hitetlenek elé tárd, és 
hogy az Ige alapján tollal és szóval dorgáld a helytelen tetteket. Ints az Igével! 
Meg fogom nyitni előtted az Igét. Az nem lesz számodra idegen nyelv. Az 
általam adott üzeneteket olyantól fogják az ékesszólás hangján hallani és olvasni, 
aki nem iskolákban tanult. Lelkem és erőm lesz veled. Ne félj az emberektől, 
mert pajzsom védelmez! Nem te fogsz beszélni, az Úr szólja majd a 
figyelmeztetés és feddés üzeneteit. Soha, semmilyen körülmények között ne 
térj el az igazságtól! Add tovább a Tőlem kapott világosságot! Ez utolsó napok 
üzenetei könyvekbe íródnak meg és halhatatlanul állnak majd, hogy azok ellen 
tanúskodjanak, akik valaha örvendezve jártak az igazságban, de a gonosz 
csábításának engedve elfordultak attól."” {Szem1 4.45-6} 

 „Beszédemben azt mondtam, hogy nem állítom magamról, hogy 
prófétanő vagyok. Néhányan meglepődtek ezen a kijelentésen, és mivel olyan 
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sokat beszélnek erről, megpróbálok rá magyarázatot adni. Voltak, akik 
prófétanőnek neveztek, de én soha nem használtam ezt a címet. Nem feladatom, 
hogy így jelöljem magam. Azok akik vakmerően napjaink prófétáinak nevezik 
magukat, gyakran Krisztus ügyének meggyalázói. {Szem1 4.67} 

Munkám sokkal többet foglal magában, mint amit e név jelöl. Az Úr 
küldöttének tartom magam, aki népéhez szóló üzeneteit közvetíti (55. Levél, 
1905). {Szem1 4.68} 

Azt az eligazítást kaptam, hogy nem szabad, hogy munkámban 
megingassanak azok, akik feltételezésekbe bocsátkoznak tevékenységem 
természetéről, és akik oly sok körmönfont gonddal küszködnek a prófétai küldetés 
minősítését illetően. Küldetésem magában foglalja a prófétai munkát, de 
meghaladja azt. Sokkal több mindent ölel át, mint ahogy azt a hitetlenség magvát 
szórók elméje felfoghatná.” (244. Levél, 1906., a Battle Creek-i gyülekezet 
vénjeihez címezve). {Szem1 4.69} 

„Hogy miért nem állítottam, hogy próféta vagyok? - Mert napjainkban sokan, 
akik nagy bátorsággal prófétáknak vallják magukat, a Krisztus ügyének gyalázói. 
És azért, mert munkám sokkal többet foglal magában, mint amennyit a 
próféta szó jelöl. Amikor megkaptam e munkát, arra kértem az Urat, hogy 
helyezze a terhet valaki másra. A munka olyan hatalmas, átfogó és sokrétű volt, 
hogy attól féltem, nem fogom tudni bevégezni. De a Szentlélek által az Úr 
képessé tett arra, hogy teljesítsem a nekem kijelölt feladatot.” {Szem1 4.47-48} 

 

Ha White önmeghatározása szerint TÖBB mint próféta, akkor, ha prófétának nevezzük, 

nem követünk el hibát, és így az Ige prófétákra vonatkozó ismérveit alkalmazhatjuk rá és 

szolgálatára. Ha prófétának megfelel, adjuk meg a jóindulatot annak, hogy többnek is 

megfelel – bármire is gondolt –, ha azonban a prófétai igei ismérveknek nem felel meg, 

nyilvánvalóan többnek sem. Nem egészen világos számomra, mire gondolhat White, hiszen a 

Bibliában szereplő próféták is kaptak álmokat, látomásokat, továbbadták az Úr üzeneteit mind 

a népnek, mind pedig személyeknek. Mózesen keresztül is adott Isten egészségügyi 

útmutatásokat. Ami az egyházszervezést illeti, arra is van példa, méghozzá a legnagyobb 

próféta, Mózes személyében, aki színről színre láthatta Istent (4Móz 12:7). Hogy efölött mi 

lehetséges még, nem tudom elképzelni. Talán az egész világra kiterjedő egyház számára való 

útmutatás feladata volt nagyon nagy – bár a kezdet kezdetén világmisszióról még nem volt 

szó – vagy esetleg az a tény, hogy egyetlen bibliai próféta sem írt annyi személyeknek szóló 

bizonyságtételt, mint White. Másik oldalról viszont arra sincs bibliai példa, hogy egy-egy 

hétköznapi ember életébe olyan mélységben beleszóljon valaki, mint Ellen White, majd, ha 

név nélkül is, de közzétegye, hogy mások is okuljanak belőle, magukra vegyék. Bár a szöveg 

egyértelműen a sokrétűségről és a feladat nagyságáról szól, vessünk egy pillantást a 

gyakoriságra is. Két táblázat következik, valakik megpróbálták összegyűjteni White 

látomásainak számát, összevetve a bibliai próféták és apostolok látomásainak számával, 

beleértve Jézus Krisztust is. Nem jártam utána, hogy pontos számot mondhatnék, de az 

érdekesség kedvéért közlöm e táblázatokat. A Hetednapi Adventista egyház hivatalos 

honlapján az álmokat és látomásokat illetően a 2000-es szám áll, nyilván ez a hivatalosnak 

számító adat. 
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A másik táblázat White látomásainak tízszeres számát közli, de ha az előző a helyes, a 

nagyjából kettőszáz sem kevés, az összes bibliai szereplő látomásai száma együttesen is 

nagyjából a negyedét adja White-énak.  Ez nem érv semmi ellen vagy mellett, csak egy 

érdekesség. 
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No, de haladjunk tovább. 
„Ha olyanok hallgatják Isten intő, figyelmeztető vagy bátorító üzenetét, akik 

szíve hemzseg az előítélettől, akkor nem értik meg a valódi fontosságát, amit 
pedig éltető illatnak küldtek a számunkra. … Amikor az ember szíve megtisztul az 
önzéstől és önimádattól, akkor összhangba kerül az üzenettel is, amelyet Isten 
küld neki. Elméje életre éled, érzékenysége élesedik. Hasonló értékeli a hasonlót. 
„Aki Istentől van, hallgat Isten igéire.” (Jn. 8:47) Most pedig azt mondom az 
igazságra áhítozóknak: Ne higgyetek az ismeretlen szerzőtől származó, 
megbízhatatlan mendemondának afelől, hogy mit tett, mondott vagy írt White 
testvérnő. Ha tudni akarjátok mit jelentett ki általa az Úr, olvassátok el kiadott 
műveit. Ha olyan közérdekű pontok merülnek fel, amelyekről nem írt, ne üljetek fel 
a szóbeszédeknek, és ne adjátok mohón tovább azokat.” {BT5 114.13} 

„A jó és rossz között régóta folyó küzdelem jelenetei feltárultak a Szentlélek 
világosságának fényénél e lapok írója előtt. Időről időre bepillanthattam abba a 
nagy küzdelembe, amely Krisztus - az élet Fejedelme, megváltásunk szerzője -, 
valamint Sátán - a gonoszság fejedelme, a bűn szerzője -, Isten szent 
törvényének első áthágója - között folyt a különböző korszakokban. … Amikor 
Isten Lelke feltárta előttem Igéjének nagyszerű igazságait, valamint a múlt és a 
jövő jeleneteit, azt a parancsot kaptam, hogy mondjam el másoknak is, amit 
kinyilatkoztatott, és tárjam fel a letűnt korokban folyó nagy küzdelmet; főként úgy 
mutassam be, hogy megvilágítsa a jövő gyorsan közeledő harcát.”[GC, 14. o.] 
(Bevezetés) 

„Senki ne gondolja, hogy megbántam vagy visszavonnám bármelyik, 
egyéneknek vagy a közösségnek tett szókimondó bizonyságtételemet! Ha 
valamiben tévedtem, akkor abban, hogy nem határozottabban és szigorúbban 
róttam meg a bűnt. Vannak testvéreink, akik bírálják a munkámat, s azt ajánlják, 
hogy enyhébben lépjek fel a helytelenségek ellen. Nekik azt mondom, hogy Isten 
útját követem, nem az övékét. Sohasem fejeztem ki magamat túlságosan élesen 
a szóbeli vagy leírt bizonyságtételekben. Isten szabta ki rám ezt a kötelességet, s 
felelnem kell érte az ítélet napján. Akik a maguk útját választották, akik fellázadtak 
a nekik szóló határozott bizonyságtétel ellen, s mások hitét is igyekeztek 
megingatni, azoknak is Istennel kell rendezniük engedetlenségüket. Nem vonok 
vissza semmit, nem enyhítek semmin csak azért, hogy az ő szájuk íze szerint 
való legyen, és mentegessem jellemük hibáit. Sőt inkább nem szóltam elég 
élesen, úgy, ahogyan az esetek megkövetelték volna. Akik bármiképpen 
csökkentik az Istentől rám bízott feddések erejét, azok az ítéletkor találják 
szemben magukat e tettükkel.{” {BT5 3.10-11} 

„Isten bízta ránk, mint szolgáira! a föladatunkat. Üzenetet közöl velünk, hogy 
adjuk át népének. Harminc éve már, hogy egyre kapjuk Isten szózatait, s azóta 
hirdetjük azokat népének. Reszkettünk a felelősségtől, melyet sok imával és 
elmélyüléssel fogadtunk el. Isten követeiként állunk, Krisztus helyében, hogy 
kérleljük az embereket, béküljenek meg Istennel. … Vagy tanítja Isten a népét, 
megintve helytelenségeiket és erősítve hitüket, vagy sem. Az elmúlt harminc 
évben végzett munkásságom vagy Isten pecsétjét viseli, vagy az ellenségét. Nem 
lehet félút ez ügyben. A bizonyságtételek vagy Isten Lelkétől származnak, vagy 
az ördögtől. ” {BT4 30.7} Ugyanez a gondolat felbukkan az 5. kötetben is: „A 
bizonyságtételek vagy Isten jelét viselik magukon, vagy Sátánét. Jó fán nem 
terem romlott gyümölcs, és romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt. Gyümölcséről 
ismeritek meg a fát. Isten szólt. Ki az, aki megreszket szavának hallatára?” {BT5 
12.12} 

„Sok könyvet írtam és azok sokfelé elterjedtek már. Magamtól nem lettem 
volna képes a könyvekben megírt igazság hirdetésére, de az Úr megajándékozott 
Szentlelkével. E könyvek azokat a tanításokat tartalmazzák, amelyeket az elmúlt 
hatvan évben adott nekem az Úr. Mennyei világosságot tartalmaznak és ki fogják 
állni a vizsgálat próbáját.” [1SM 35. o.]  
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„Most mégis, amikor figyelmeztető bizonyságtételt küldök nektek, sokan 
csupán White testvérnő véleményének tartják azokat. Pedig ezzel Isten Lelkét 
bántják meg. Nagyon jól tudjátok, hogyan jelentette ki magát Isten a jövendölés 
Lelkén keresztül. Elvonult előttem a múlt, a jelen, a jövő. Arcokat mutatott meg 
nekem, akiket soha nem láttam, s csak évekkel később ismertem rájuk, amikor 
találkoztam velük. Az előzőleg tudomásomra hozott információk élénk képzetei 
gyakran álomból ébresztettek fel. Éjszakákon át írtam a leveleket, amelyek 
országunk másik felébe a válság idejére érkeztek meg és súlyos veszedelemtől 
óvták meg Isten ügyét. Évek óta ez volt a kötelességem. Hatalom késztetett, hogy 
megrójak gonoszságokat, amelyeket azelőtt elképzelni sem tudtam. Felülről vagy 
alulról származik-e hát az elmúlt harminc év munkássága?” {BT5 10.10} 

„Amikor Coloradóba utaztam, annyira átéreztem felelősségemet, hogy 
gyengeségem ellenére is jó néhány oldalt vetettem papírra a tábori összejövetel 
számára. Reszketegen, mégis hajnali háromkor keltem, hogy írjak nektek. Isten 
szólt rajtam keresztül. Igen, levél volt csupán, de Isten Lelke ihlette, hogy 
közöljem veletek, amit a tudtomra adott. Egyetlen cikket sem írok a folyóiratba 
csak azért, hogy a saját nézeteimet kifejtsem. Azt írom meg a cikkekben, amit 
látomásban mutatott meg nekem az Úr – a trónról ragyogó fény értékes sugarait.” 
{BT5 10.16} 

 
„Amíg a férjem élt, ő segített és tanácsolt a nekem adott üzenetek 

terjesztése ügyében. Nagyon sokat utaztunk. Néha éjjel kaptam a világosságot, 
néha pedig nappal, nagy összejövetelen. A látomásban kapott utasítást hűséggel 
vetettem papírra, amennyire csak időm és erőm engedte. Az írásokat férjemmel 
együtt néztük át. Ő javította ki a nyelvtani hibákat és húzta ki a szükségtelen 
ismétléseket, majd szépen lemásolva küldtük el a címzetteknek vagy a 
nyomdának. A munka növekedésével mások is a segítségemre voltak a 
nyomtatásra váró anyag előkészítésében. Férjem halála után hűséges segítők 
csatlakoztak hozzám, akik fáradhatatlanul másolták a bizonyságtételeket és 
készítették elő a cikkeket nyomtatásra. Nem igaz azonban az a szóbeszéd, 
miszerint bármelyik segítőm hozzáadhat az általam leírt üzenetekhez, vagy 
megváltoztathatja azok értelmét.” {Szem1 6.10-12} 

„A bizonyságtételek kapcsán semmi nem tehető félre, semmi nem hagyható 
figyelmen kívül, de el kell gondolkozni a közzétételre alkalmas időről és helyről. 
Nem szabad rosszul időzíteni. Néhány dolgot vissza kell tartani, mert néhányan 
rosszul alkalmazzák a kapott világosságot. Minden jóta és vessző szükséges, és 
azoknak a megfelelő időben elő is kell kerülniük. A múltban a bizonyságtételeket 
gondos tanulmányozásnak vetettük alá, mielőtt nyomtatásra kerültek. Mindez ma 
is ugyanúgy történik.” {Szem1 6.53} 

 

Összegezzük, mit láttunk eddig. White tanúságtétele a szolgálatáról a következő az 

általános érvényű idézetek alapján: 

- Isten szól bizonyságtételei által, 

- könyvei tartalmazzák a bizonyságtételeket, mindazt, és csakis azt, amit az Úr mutatott 

meg neki valamilyen formában – a  múlt, jelen és jövő jeleneteit, s pontosan azt tartalmazzák 

írásai, amit a Szentlélektől kapott, és csak azt, továbbá (és ez rendkívül fontos) minden 

könyvére vonatkozik ez, 

- semmi nem hagyható ki a bizonyságtételeiből, könyveiből, nincs megengedve a 

válogatás, 

- amit bármely könyvében leír, Istentől kapta, és nem a saját véleményét tartalmazza, 

- bármely könyve kiállja a vizsgálat próbáját, 

- segítői munkája nem torzította el soha az üzenetet, melyet a könyvei tartalmaznak, 

- szolgálata vagy Istentől, vagy Sátántól származik, nincs harmadik lehetőség. 
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Ha valaki próféta, természetes módon ezeknek igaznak kell lenniük, kivéve az utolsó 

pontot, amire még visszatérünk, t.i. a Biblia nem csak két, hanem három lehetőségről is beszél 

egy magát prófétának mondó személy esetében. Nyilvánvaló, hogy White biztos volt önnön 

elhivatásában és szolgálatában: ha nem Isten szól rajta keresztül, akkor nem próféta – ha Ő 

szól, akkor az. Fontos bármilyen próféta szolgálatában, akár White legyen az, akár más, hogy 

ne szűrődjön bele semmi emberi, mert az hiteltelenné tenné az egész munkáját. Természetes, 

hogy az Isten üzeneteiből való válogatás nincs megengedve az embernek. S örvendetes 

módon egyszerű dolga van az Olvasónak, nem kell és nem is lehet válogatnia White 

kijelentései közül, mivel azok forrása önvallomása szerint teljesen egységes: bármely könyve 

összes kijelentései ugyanabból a forrásból származnak. Természetes, hogy aki prófétának 

mondja magát, nem kételkedik abban, hogy bármi, amit Isten általa mondott, az kiállja 

bármely vizsgálat próbáját. Ezekre a szempontokra később még visszatérünk. 

 

Mindazonáltal itt meg kell állnunk egy pillanatra. Az előzőekben már említettem, hogy 

az önvallomás döntő kérdés, White esetében pedig különösen. Ha ő azt mondja magáról, hogy 

próféta, és minden sora ihletett, akkor kettő és csakis kettő lehetőségünk van. Az egyik az, 

hogy ezt elfogadjuk és elismerjük maradéktalanul. A másik az, hogy elvetjük, és nem 

tekintjük sem prófétának, sem ihletettnek a teljes életművét. Arra azonban nem vagyunk 

felhatalmazva, hogy válogassunk: most próféta, most nem, ez az oldal tetszik az írásaiból, ezt 

elfogadom, véleményem szerint ez prófétai tekintéllyel bír, az pedig nem. Vagy próféta, vagy 

átlagos bibliai író – nincs harmadik opció. Ő maga zárja ki ezt. 

A félig próféta, félig nem, vagy másként megfogalmazva: most rajta van a prófétai 

kalap, most pedig nincsen - ez az álláspont valójában Ellen White prófétaságának 

megtagadása – csak éppen nem egyenes és becsületes megtagadása. Ha ő azt mondja: 

mindenkor próféta vagyok, te pedig azt: most igen, most nem – a két álláspont vajon 

megegyezik? Egyértelműen nem. Ellentmondtál a saját prófétádnak.  

Ha ezt megengedjük magunknak, milyen alapon várjuk el valaki mástól, hogy a 

Bibliából ne szelektáljon? Nekem ez tetszik Jézus beszédeiből, az meg nem tetszik. 

Elfogadom a példázatait, meg a hegyi beszédet, de azt, hogy meg kellene térnem, vagy hogy 

legfelsőbb tekintélyként kellene elfogadnom őt a saját szavai szerint, az nem tetszik. Nagy 

tanító, az rendben van, de hogy Isten lenne, az nincs rendben. Elfogadható ez? Aligha.  

Esélyünk sincs megismerni az igazságot, a valóságot, ha válogatunk, aszerint hogy 

éppen mi tetszik, vagy mi az érdekünk, mi kényelmes vagy kényelmetlen. Jézus azt mondta, 

hogy „megismeritek az igazságot és az igazság szabaddá tesz titeket” – a válogatás 

megakadályozza azt, hogy megismerhessük az igazságot a maga valóságában. 

 

 

Egy kérdéskör még maradt, amelyet érintenünk kell: mit tartott White a maga 

munkássága és a Biblia viszonyáról? Melyik van a másikhoz képest alárendelt viszonyban, 

vagy talán mellérendelésről lenne szó? A következő idézetek megadják a választ. 
„R. testvér csak megzavarná az emberek gondolkodását azzal, hogy úgy 

tünteti fel a bizonyságtételekben nyújtott világosságot, mintha az Isten 
szavának kiegészítése lenne. Pedig ezzel hamis fényt vet az ügyre. Isten 
jónak látta, hogy ezen az úton terelje népe figyelmét az Igére, hogy 
világosabb magyarázatát adja annak.” (1876, 4. kötet, 246. oldal)  

„Isten szava elégséges a leghomályosabb értelem bevilágítására, 
megértheti, aki akarja. Ennek ellenére akadnak, akik állítják ugyan, hogy 
tanulmányozzák Isten Igéjét, mégis szöges ellentétben élnek annak legérthetőbb 
tanításaival. Azért, hogy férfiak és nők kifogás nélkül maradjanak, világos és 
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éles bizonyságtételeket ad, visszatereli őket az Igéhez, melynek követését 
elhanyagolták.” (1870, 2. kötet, 455. oldal)  

„Isten szava bővelkedik az olyan általános elvekben, melyek helyes 
életszokásokat alakítanak ki. Az általános és egyéni bizonyságtételek azzal a 
szándékkal jöttek létre, hogy az emberek figyelmét még inkább ezekre az 
elvekre tereljék.” (1879, 4. kötet, 323. oldal) 

„Felvettem a drága Bibliát, körülraktam néhány kötet bizonyságtétellel a 
gyülekezet számára, amit Isten adott népének. Tessék, mondtam, majdnem 
minden esetre bennük a válasz. Rámutatnak az elkerülendő bűnökre. A tanács, 
melyért esedeztek, itt van ezekben, másoknak címzetten, akik hasonló 
helyzetben voltak. Isten jónak látta, hogy elétek tárja, sort sor után, elvet elv után. 
Mégis alig akad valaki köztetek, aki valóban tudná, hogy mit is tartalmaznak a 
bizonyságtételek. Nem vagytok járatosak a Bibliában. Ha tanulmányoztátok volna 
szavát, azzal a kívánsággal, hogy megüssétek a Biblia mértékét, hogy keresztény 
tökéletességre tegyetek szert, akkor nem lett volna szükség a bizonyságtételekre. 
De, mert elhanyagoltátok közelebbről megismerni Isten ihletett könyvét, 
ezért egyszerű, közvetlen bizonyságtételekkel akart elérni titeket. Ezzel hívja 
fel figyelmeteket az ihletett Igére, melynek nem engedelmeskedtetek. Ezért 
sürget, hogy hozzátok összhangba életeteket a Szentírás kristálytiszta és 
emelkedett tanításaival. Az Úrnak az a terve, hogy a bizonyságtételekkel 
figyelmeztessen, rójon, tanácsoljon és vésse elmétekbe Igéje igazságának 
fontosságát. Az írott bizonyságtételek célja nem új világosság, hanem az, 
hogy elevenen a szívetekbe vésse a már kijelentett igazságokat. Az ember 
Isten és felebarátai iránti kötelességeit világosan kijelenti az Ige, mégis 
kevesen engedelmeskedtetek a világosságnak. Új igazságot nem jelentett ki a 
bizonyságtételekben, de egyszerűbben fogalmazta meg a már kijelentett 
igazságokat. Választott útján népe elé tárja, hogy felébredjenek, és elméjükbe 
véssék azokat, s hogy senkinek se maradjon kifogása. A bizonyságtételek célja 
nem az, hogy lekicsinyeljék Isten szavát, hanem hogy felmagasztalják. 
Céljuk, hogy a Bibliához vonják gondolatainkat, hogy az igazság gyönyörű 
kézzelfoghatósága hasson mindenkire. ”{BT5 105.4-6} 

White önértelmezése szerint a szolgálata nem a Biblia mellé, sem nem a Biblia helyett 

adatott, hanem arra, hogy az Igéhez, a Szentíráshoz vezesse olvasóit. Ez a helyes sorrend, 

hogy a Biblia van felül, az Ige a legnagyobb tekintély. Valahogyan mégis nagyon szoros 

kapcsolat van White Bizonyságtételei és az Ige között, amin részben nem csodálkozhatunk ha 

a forrásuk ugyanaz, részben mégis van némi furcsaság – amit a következő részben, azon 

idézetek fényében érdemes megvizsgálnunk, amelyeket a Bizonyságtételek ellenzőinek, 

elvetőinek írt. 

 

 

 

 

A Bizonyságtételek elvetése 
 

 

Mivel kezdettől fogva voltak ellenzői Ellen White szolgálatának, látomásainak, 

bizonyságtételeiben beszél azokról is, akik nem fogadják el Őt az Úr szócsövének. Figyeljük 

meg az idézetek szövegét azzal a szemmel is, hogy általánosan fogalmaz, vagy kifejezetten 

egy-egy ember sajátságos hozzáállását illeti-e kritikával? Mit mondott White azok 

indítékairól, akik nem fogadták el őt, szolgálatát, és milyen következményeket vetített előre 

kritikusai és ellenfelei számára? 
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Elvetésének okai 
 
 

„Óriási változások történnek majd a világon, ezért mindenkinek 
tapasztalatból kell megismernie Isten dolgait. Sátán arra törekszik, hogy kedvét 
szegje Isten népének és megingassa hitét. Megkísérel mindent, hogy 
kételyeket sugalljon, és megkérdőjelezze azok hitét és terveit, akikre Isten 
rendkívüli feladatokat bízott, s akik buzgón végzik ezt a munkát. Bár a 
gonoszt újra meg újra legyőzik, mégis megújítja támadásait, és azokat 
felhasználva végzi ártó munkáját, akik alázatosnak és istenfélőnek vallják 
magukat, s látszólag érdeklődnek a jelenvaló igazság iránt, vagy hisznek is 
benne. Az igazság védelmezői parázs, elkeseredett ellenállást váltanak ki 
azokból, akik nyíltan ellenségei Isten beszédének, ez azonban sokkal kevésbé 
veszélyes, mint azok titkos kételye, akik előjoguknak tartják megkérdőjelezni Isten 
szolgáinak munkáját s hibát találni benne. Alázatosnak látszanak, mégis 
megcsalják magukat, sőt másokat is. Szívükben irigység lappang és gonosz 
gyanúsítgatás. Megzavarják azok hitét, akikben bízniuk kellene s akiket Isten 
választott munkájának elvégzésére. És ha valaki megfeddi őket e 
viselkedésükért, ezt személyeskedésnek tekintik. Bár vallják, hogy Isten munkáját 
végzik, valójában az ellenségnek nyújtanak segítő kezet.” {BT5 36.4} 

„Érzem és látom azoknak a súlyos helyzetét, akik időnként azzal 
veszélyeztetik lelküket, hogy félrevezető magyarázatokat hallgatnak az Istentől 
jövő üzenetekre vonatkozólag. Az ilyenek saját hitelességüket próbálják igazolni a 
sok csűrés-csavarás és az írásaim ellen irányuló cáfolatok által. Sajnálom azokat 
a testvéreimet, akik a gyanú, a hitetlenség és a hamis bölcselkedés 
homályában járnak. Tudom, ha a lelki látásukat elhomályosító felhőket el 
lehetne oszlatni, hogy így világosan lássanak, akkor a tanácsadó üzenetek 
némelyikük áldására válnának. De nem látnak tisztán, s így nem merek beszélni 
velük. Amikor Isten Lelke eloszlatja a homályt, akkor majd éppolyan teljes vigaszt, 
hitet és reményt nyújtanak az Úr általam adott üzenetei, mint amilyet az elmúlt 
években nyújtottak.  Krisztus életének tanulmányozása értékes leckére taníthat 
bennünket. Az irigy farizeusok félremagyarázták Krisztus szavait és tetteit, 
melyek, ha azokat helyesen fogadják, lelki megértésük hasznára lehettek volna. 
Ahelyett, hogy jóságát csodálták volna, istentelenséggel vádolták tanítványai 
jelenlétében: "Miért eszik ez a ti Mesteretek a vámszedőkkel és bűnösökkel 
együtt?" (Mt 9:11). Ha szavaikat magához az áldott Megváltóhoz intézték volna, 
válasza rögtön meggyőzte volna őket rosszindulatukról. Ők azonban inkább a 
tanítványokhoz szóltak, ott nyújtván be vádjaikat, ahol - gonosz kovászként - a 
legtöbbet árthattak. Ha Krisztus valóban istentelen lett volna, akkor elvesztette 
volna hívő követői ragaszkodását. De Krisztusba helyezett bizalmuk miatt a 
tanítványok nem figyelmeztek gonosz vádolóinak gyanúsításaira. A tanítványok 
megdorgálását próbálván kieszközölni, e gonosz vádolók újra és újra Krisztushoz 
tértek a kérdéssel: Miért tesznek olyat a tanítványaid, ami törvénytelen? Amikor 
pedig Urukat vádolták a törvény áthágásával, nem egyenesen hozzá szóltak, 
hanem tanítványaihoz, hogy ezáltal a hitetlenség magját ültessék az Őt követők 
szívébe. Így akarták közéjük hozni a kétkedés és széthúzás lelkületét. 
Minden módszert kipróbáltak annak érdekében, hogy a kicsiny nyáj szívében 
kételyt támasszanak, s így valami olyan keresésére buzdítsák őket, mely a Jézus 
Krisztus evangéliumának jóságos és kegyelmes munkáját befeketítené. Hasonló 
jellegű ügyködés vár a ma élő igaz hívőkre is. Az Úr Jézus olvas a szívekben. 
Tisztán látja minden ember Reá és hívő tanítványaira vonatkozó gondolatainak 
komolyságát és célját. A gáncsoskodók gondolataira így felel: "Nem az 
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egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek" (Mt 9:12). A 
pökhendi farizeusok, miközben készen voltak mások életének bírálgatására, 
azt gondolták magukról, hogy kegyesek és szentek (206. Levél, 1906). 
{Szem1 4.32,34-38} 

„Akadnak néhányan a városban, akik soha nem vetették alá magukat 
teljesen a megrovásnak. A maguk elgondolása szerint választottak utat. Többé 
vagy kevésbé mindig azok ellen voltak, akik kiálltak amellett, ami helyes, a 
helytelenséget pedig megrótták. Nagyon rossz hatással voltak azokra, akik ide 
látogatnak és akikkel érintkeznek. Teletömik az újonnan jöttek fejét az Isten 
Lelke bizonyságai iránti kétkedéssel. Hamis megvilágításba helyezik a 
bizonyságtételeket. Ahelyett, hogy az Istennek való odaszentelődésre 
vezetnék az embereket, s arra, hogy hallgassanak a gyülekezet szavára, 
önállóskodókká nevelik őket, és arra, hogy ne törődjenek mások 
véleményével és ítéletével. Ez a csoport titokban működik. Némelyek nem 
tudják, milyen kárt tesznek, mások azonban, akik megszenteletlenek, 
büszkék és lázadók, a helytelen vágányra terelnek embereket. Ezek a 
megszenteletlenek mérgező légkört árasztanak. Ember vére tapad a 
ruhájukhoz, ezért Krisztus így szól majd hozzájuk a végső elszámolás napján: 
Távozzatok tőlem, ti gonosztevők! Meg fognak lepődni, az bizonyos, mert 
keresztény életük csupa félrevezetés, csupa csalás volt.” (4. kötet, 513–514. o.) 
{BT5 108.4} 

„Testvéreim, óvakodjatok a hitetlenségre hajló gonosz szívtől! Isten szava 
világos. Azért nem engedelmeskedtek neki, mert szemetekre veti 
önelégültségeteket. Nem követitek a Szentlélek bizonyságtételeit, mert 
felhívják figyelmeteket az Írásokra, rámutatnak jellemetek hibáira, 
megfeddik bűneiteket. S hogy igazoljátok érzéki, kényelemszerető 
útjaitokat, kétkedni kezdtek abban, hogy Istentől származnak. Ha 
engedelmeskednétek tanításainak, meg is győződnétek isteni eredetéről. Ne 
feledjétek, hogy kétkedésetek nem változtat azok igaz voltán. Ha Istentől 
származnak, megállnak.” (5. kötet, 230. o.){BT5 108.8} 

„Miután az emberek egyszer hangot adnak a bizonyságtételekre vonatkozó 
kételyeiknek és hitetlenségüknek, erős kísértésük lesz arra nézve, hogy 
kitartsanak a mások előtt megvallott véleményük mellett. Elméletük és 
elképzelésük homályos ködként borulnak elméjükre, elzárva előlük az igazság 
mellett szóló bizonyítékok minden sugarát. A tudatlanságból, a büszkeségből 
vagy a bűnök szeretetéből fakadó kételyek olyan láncra verik a lelket, amely 
ritkán törik meg. Egyedül Krisztustól származhat olyan erő, mely ezt lehetővé 
teszi.” {Szem1 5.35} 

 

 

Meglehetősen komoly súly helyeződik a kritikával kacérkodók vállára. Az ellenzők 

Sátán eszközei, akiknek szennyes indítékaik vannak, még ha színleg alázatosnak is látszanak. 

Gonosz gyanúsítgatás és irigység lappang bennük, a hitetlenség és álbölcselkedés homályában 

járnak. Szándékosan széthúzást szítanak (nyilván valamilyen érdek mentén), pökhendiek, 

magukat szentnek és igaznak gondolják, de nem veszik észre az igazi szentséget, még akkor 

sem, ha az orruk előtt van. Tudatlanok, büszkék, lázadók, megszenteletlen légkört árasztanak, 

és önállóskodásra nevelnek (erre még visszatérünk mindjárt). Szívük mélyén a bűnükhöz 

ragaszkodnak, mivel érzékiek és kényelemszeretők. Ilyen minősítések után ki nyújtaná fel 

szívesen a kezét, hogy kritikát szeretne megfogalmazni? Nekem csak egy kérdésem van: miért 

az a kérdés, hogy a kritikusok milyenek, és miért nem az, hogy milyen érveik vannak? Miért a 

személy az elsődleges probléma, és nem az, hogy mit mond, mi zavarja, milyen eszmei ok 

miatt ellenkezik? Ha a teológia is tudomány, márpedig az, akkor érv-e a relativitás elmélete 
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ellen, hogy Einstein indulatos volt, vagy esetleg időnként felöntött a garatra? (Fogalmam 

sincs a magánéletéről, ez csak egy példa.) 

 

Elvetésének következményei 

 

White azt is vázolja, hogy látása szerint milyen sors vár azokra, akik 

szembehelyezkednek a bizonyságtételekkel. 
„Ha elveszíted a bizonyságtételekbe vetett hitedet, el fogsz sodródni a 

Biblia igazságától. Félek, hogy sokan kérdésekkel tűzdelt, kételkedő álláspontra 
helyezkednek, ezért üdvösségetekért érzett szorongásomban figyelmeztetlek. 
Hányan hallgatnak az intésre? Ha mostani látásotokkal nézve a 
bizonyságtételeket, olyat kapnátok, mely keresztezi utatokat, hibátokat 
helyesbítve, megengedhetőnek tartanátok-e, hogy akár elfogadjátok azt, akár 
részben vagy egészében elvessétek? Amelyik részt a legkevésbé vagy hajlandó 
elfogadni, pontosan arra van a legnagyobb szükséged!” (5. kötet, 94. o.) {BT5 
108.7} 

Hogy ez szerinte nem csak egyetlen ember speciális útja és végzete, azt a következő 

sorok tanúsítják: 
„Az ellenfél terve, hogy gyöngítse Isten népe bizonyságtételekbe vetett 

hitét. Ezt követi hitünk legfőbb pontjai, álláspontunk oszlopai iránti 
hitetlenség, majd kételkedés a Szentírásban, s lefelé menetelés a 
kárhozatba. Amikor kétségbe vonják és föladják a bizonyságtételeket, melyekben 
azelőtt hittek, az ördög tudja, hogy a magukat megcsalók nem állapodnak meg 
ennél, ezért megkettőzi erőlködését, míg csak nyílt lázadásra nem szítja őket, ami 
azután már gyógyíthatatlanná válik, s a vége pusztulás.” {BT4 27.41} 

„Ismerem a rátok leselkedő veszélyt. Ha kételkedni kezdtek a 
bizonyságtételekben, el fogtok sodródni a Biblia igazságától.” {BT5 12.12} 

„Sátán képes arra, hogy kétségeket sugalljon az Isten küldte 
bizonyságtételekkel szemben. Sokan erélynek tartják, az értelem jelének, ha 
hitetlenek, kételkedők s a szavak értelmének kiforgatói. Aki kételkedni akar, 
bőségesen talál rá alkalmat. Istennek nem szándéka, hogy eltávolítsa a kétely 
utolsó árnyékát is. Bizonyítékot ad, amelyet körültekintően, alázatos és tanítható 
szívvel kell megvizsgálnunk. Mindenki döntsön a bizonyíték súlya szerint. Az 
őszinte gondolkodású embernek Isten elég bizonyítékot szolgáltat, de aki elfordul 
a bizonyítékoktól, mert véges értelme nem foghat fel néhány dolgot, az a 
hitetlenség, a kérdéseken rágódás, a kételyek hideg légkörében marad, hite 
pedig hajótörést szenved.” (4. kötet, 232–233. o.) {BT5 108.11} 

A White-tal szembeszállók valójában Istennel szállnak szembe, a prófétanő állítása 

szerint. 
„Ha Isten üzenetet bíz rám, hogy közvetítsem népéhez, akkor azok, akik 

akadályozzák munkámat és aláássák népünknek az üzenet igazába vetett hitét, 
nem az eszköz ellen harcolnak, hanem Isten ellen. „Nem az eszközt vetitek 
meg, nem őt bántjátok, hanem Istent, aki ezeken a figyelmeztetéseken és 
feddéseken át hozzátok szól… Az ember aligha sértheti meg borzalmasabban 
az Istent, minthogy lenézi és elveti azokat az eszközöket, melyeket a 
vezetésükre rendelt.” (5. kötet, 231., 235. o.) {BT5 110.5} 

 „Ezekben az utolsó időkben akadnak emberek, akik ezt kiáltják: Ne 
jövendöljetek nekünk igazat! Mondjatok inkább hízelgő dolgokat, prófétáljatok 
csalárdságot! Nekem mégsem ez a kötelességem. Isten arra rendelt, hogy 
figyelmeztessem és intsem népünket. S ugyanolyan bizonyosan, mint ahogyan 
rám hárította ezt a súlyos terhet, felelőssé teszi őket is, hogy miként fogadják az 
üzenetet. Isten nem hagy magából gúnyt űzni, s akik megvetik munkáját, tetteik 
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szerint kapják majd jutalmukat. Nem magam választottam ezt a kellemetlen 
kötelességet. Nem olyan munka ez, ami dicséretet aratna az embereknél. Alig 
akad, aki megbecsüli. De akik a rosszhiszeműséggel, sanda gyanakvással, 
kétségbevonással teszik kétszeresen terhessé munkámat, így előítéletet keltve 
Istentől jövő bizonyságtételeim ellen, s akik szűk keretek közé szorítják 
munkámat, azoknak Istennel kell elszámolniuk, én pedig haladok egyre előre, 
amint a gondviselés és testvéreim utat nyitnak előttem. Megváltóm nevében és 
erejével megteszem, amit bírok… Nem az a kötelességem, hogy azt tegyem, ami 
nekem tetszik, hanem hogy mennyei Atyám akaratát cselekedjem.” (1876, 4. 
kötet, 231–232. o.) {BT5 110.4} 

„Ha ti, testvéreim, bár évek óta ismertek engem és munkámat, mégis azt 
állítjátok, hogy tanácsom nem értékesebb, mint azoké, akiket nem neveltek külön 
erre, akkor ne kérjétek, hogy együtt dolgozzak veletek. Mert ameddig ezt az 
álláspontot tartjátok, elkerülhetetlenül ellensúlyozni fogjátok munkámat. Ha 
ugyanolyan biztonságosnak tartjátok a magatok ötleteit, mint Isten megbízott 
szolgája tanácsának követését, akkor a veszedelem útját egyengetitek. El fognak 
ítélni titeket, mert elvetettétek a mennyből küldött fényt.” {BT5 113.13} 

„Ha igyekeztek elvetni Isten tanácsát, ha aláássátok Isten népének a 
bizonyságtételekbe vetett hitét, akkor ugyanúgy Isten ellen lázadtok, mint 
Kóré, Dátán és Abirám. Ismeritek a történetüket, tudjátok, milyen csökönyösen 
ragaszkodtak nézeteikhez. Jobbnak tartották az ítélőképességüket, mint Mózesét, 
s szerintük Mózes csak ártott Izraelnek. A hozzájuk csatlakozott emberek is 
annyira ragaszkodtak e véleményhez, hogy amikor Isten a nép szeme láttára 
elpusztította a vezetőket és a fejedelmeket, azok, akik túlélték a büntetést, 
másnap mégis rátámadtak Mózesre: „Megölted az Úr népét!” Ebből láthatjuk, 
milyen félelmetesen megcsalhatja az embert az értelme. Milyen nehéz 
meggyőzni azokat, akiket olyan lélek itatott át, amely nem Istentől 
származik. Mint Krisztus követe szólok hozzátok: gondoljátok meg jól, milyen 
álláspontra helyezkedtek! Isten ügyéről van szó, s el kell majd számolnotok vele, 
hogyan fogadtátok üzenetét.” {BT5 10.14} 

„Isten Lelkének bizonyságtételei az Ő elhanyagolt Igéjére irányítják az 
emberek figyelmét. Aki nem figyelmez ezekre az üzenetekre, annak szívéből 
eltávozik a Szentlélek. Milyen más eszköze van Istennek arra, hogy elérje a 
tévelygésben járókat és megmutassa valódi állapotukat?” {Szem1 5.36-37}  

Az a gondolat fogalmazódott meg bennem, e bizonyságtétel kapcsán, hogy két lehetőség 

van: vagy az előző korokban nem hanyagolták el a Bibliát, ezért nem volt szükség korábban a 

bizonyságtételekre, vagy a másik lehetőség az, hogy Isten valahogyan megoldotta a problémát 

másként – és bárhogyan is oldotta meg, ugyanaz az eszköz most is a rendelkezésére áll. A 

Földön ma élő hétmilliárd embernek csak elenyésző része ismeri a bizonyságtételeket és/vagy 

hisz benne. Feltehetőleg a gondviselés nem hagyja őket magukra. 

Itt térnék vissza arra, amit az előző részben furcsaságnak neveztem: ez pedig az, hogy 

miért van az, hogy ha valaki a bizonyságtételeket elveti, az a Bibliát is el fogja? Miért 

egyenesen a kárhozatba vezető út a bizonyságtételek elvetése? Nem lehetséges, legalább 

elméletben olyan, hogy valaki nem tud azonosulni a bizonyságtételekkel, de a Bibliához és 

Istenhez ragaszkodik? Van erre történelmi példa is: D. M. Canright, az egykori adventista, 

White egyik legnagyobb ellenzője keresztény maradt élete végéig. A statika törvénye azt 

mondja, hogy ha egy épület tartópillérét kiütjük, az épület összeomlik. De ha a 

bizonyságtételek a Biblia alatt vannak, miért azok a tartópillérek egy ember életében, és azok 

kivonása a képletből miért eredményezi törvényszerűen a hit teljes összeomlását, a Biblia 

elvetését is? Miért a kis világosság elvetése dönti meg a nagyot és hozza el a sötétséget, és 

nem fordítva? Elolvastam mind a kilenc bizonyságtétel kötetet, de olyan gondolatot nem 

találtam, hogy valaki (legalább a maga szempontjából) becsületesen mondhatná azt: nem 

tudom elfogadni a bizonyságtételeket. Egyértelműen gazember, lázadó, Kóré, Dátán és 
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Abirám minden kritikus és ellenző, szégyenfoltok a kereszténység tiszta szövetén. Sátán 

lelkének befolyása alatt nyílegyenesen robognak a kárhozatba – White szerint. Ha próféta 

volt, komoly bajban vagyok. Ha már így meg lettem személyemben szólítva White által, hadd 

mondjam el, hogy nem gondolom magam szentnek és hibátlannak, így nem ezért vonom 

kétségbe a prófétanő szolgálatát. Nem szeretnék Sátán eszköze lenni semmiben – ki szeretne? 

(Leszámítva persze Anton Szandor LaVey-t és baráti körét.) A lehető legőszintébben 

mondom, hogy cseppet sem irigylem White-ot, sem a HNA egyházban élvezett tekintélyét. 

Semmilyen érdekem nem fűződik a prófétanő kritizálásához, sem anyagi, sem erkölcsi (ha 

népszerű szeretnék lenni a saját egyházamban, egy sort sem írtam volna e témában). Eszem 

ágában nincs embereket gyűjteni magam köré, vagy bármiféle mozgalmat indítani. Annak 

örülök a legjobban, ha békén hagynak, és én is békén hagyhatok másokat. Ám a 

lelkiismeretem nem hagyja jóvá, hogy hallgassak, mivel vannak kételyeim – erős kételyeim. 

 

Mit tegyünk a kételyeinkkel? 

 

Gondolhatnánk, hogy ha kételyeink támadnak, járjunk utána, vessük össze egymással az 

Igét és a bizonyságtételeket, a bizonyságtételeket egymással, s ha valóban az igazság 

keresésének vágya vezet, és Isten Lelke segítségével megpróbálunk objektívek lenni, 

bizonyára meg fogjuk találni a pozitív választ. A Biblia esetében nagyon sokan indultak úgy, 

hogy nekiálltak hibákat és történelmi anomáliákat keresni a Szentírásban, és végül megtértek, 

elfogadták az Igét, mint Isten igazságát és tévedhetetlen szavát. Isten együttműködött e 

keresőkkel, még ha nem is volt a lelkületük megfelelő a vizsgálódás kezdetén.  

Miket olvashatunk e kérdéskör kapcsán a bizonyságtételekben? 

 

1. White szerint legelőször is legyünk tisztában azzal, hogy a kételkedés 

álokoskodásból származik (ha adventisták vagyunk, a szövegből ítélve). 
„Testvéreim, kérlek, ne álljátok el a népünknek küldött világosság útját, 
gáncsoskodásotokkal ne fosszátok meg a bizonyságtételeket minden erejüktől! 
Ne higgyétek, hogy Isten olyan képességgel ruházott fel benneteket, amelynek 
segítségével meg tudnátok különböztetni, melyik származik a mennyből, s melyik 
csupán emberi bölcsesség szülötte. Ha a bizonyságtételek nem Isten Igéje szerint 
szólnak, vessétek el azokat. Krisztus és Béliál nem egyesül soha. Krisztus 
szeretetére kérlek, ne zavarjátok meg emberi álokoskodásokkal és kételyekkel a 
testvérek elméjét, s ne tegyétek hatástalanná a munkát, amelyet az Úr el akar 
végezni. Lelki ítélőképességetek hiánya miatt ne tegyétek Istennek ezt az 
eszközét botránykővé, amely miatt sokan elessenek, „tőrbe jussanak és 
megfogassanak” (Ésa. 8:15). {BT5.19}  

2. Ha vannak is kételyeink, ne hangoztassuk azokat, mert Isten elítél ezért. „Senkihez 

nem méltó, hogy a kétkedés szavait vesse el itt-ott, hogy azok méregként 
hatoljanak mások elméjébe, s így meggyengítsék az Isten üzeneteibe vetett 
bizalmukat. Ezek az üzenetek segítették lerakni a mű alapjait; és feddés, 
figyelmeztetés, helyesbítés és bátorítás útján a mai napig kísérik 
tevékenységünket. Azt mondom mindazoknak, akik a bizonyságtételek útjába 
állnak, hogy Isten üzenetet küld népének, és ez az üzenet hangzani fog, akár 
akarjátok, akár nem. Ellenszegülésetek nem ártott nekem, de elszámolással 
tartoztok a menny Istenének, aki ezeket a figyelmeztetéseket és tanításokat 
küldte, hogy általuk népe megmaradjon az igaz úton. Felelnetek kell majd 
vakságotokért és azért, hogy botránykőként álltatok a bűnösök útjába. A tanításra 
és a bizonyságtételre hallgassatok! Ha nem ekként szólnak azok, akiknek nincs 
hajnalok" (Ésa 8:20). Még a Szentléleknek a szíven végzett munkáját is meg kell 
próbálni Isten Igéje alapján. A Szentírást ihlető Lélek mindenkor a Szentírás felé 
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irányítja az embert (General Conference Daily Bulletin, 1891. április 13). {Szem1 

5.18-20} (Csak egy megjegyzés: ugye nem gondolja senki azt, hogy Ésaiás próféta, 

amikor a könyvét írta, a 8. fejezet lejegyzése során Ellen G. White-ra gondolt? Ha 

én leírok bármit, és elnevezem bizonyságtételnek, attól még nem vonatkozik rá 

okvetlenül az Ésaiás 8:20. Annál is inkább, mivel ha megnézzük a fejezet végét, a 

20. vers előtt is, és utána is a halottidézőktől való tudakozódás ellen szól Ésaiás, 

közben pedig azt mondja, hogy ezek helyett Istent kérdezzük, és az Igéből 

tudakozunk. Az, hogy ezt az igét egy csaknem háromezer évvel később élt 

személy a maga szolgálatára vonatkoztassa, mint üdvösségkérdésre, számomra 

meglehetősen problémás.) 

3. Olvashatjuk egyáltalán kritikus szemmel a bizonyságtételeket? „Biztosak lehettek 

abban, hogy Isten nem munkálkodik olyan emberek által, akik hibát keresnek a 
bizonyságtételekben, valamint megkérdőjelezik azokat, és másokat is ki akarnak 
vonni azok hatása alól. Kétséget és hitetlenséget melengetnek azok, akik nem 
járnak körültekintően. Fájdalmas tudatában vannak annak, hogy életük nem állja 
ki Isten Lelkének próbáját, jöjjön az akár az Ő Igéje, akár bizonyságtételein 
keresztül. Ahelyett, hogy saját szívük állapota érdekében legelőször is az 
evangélium tiszta alapelveivel kívánnának összhangba jutni, ők inkább hibát 
keresnek, és azokat az isteni eszközöket kifogásolják, melyeket Ő azért adott, 

hogy népe általuk felkészüljön az Úr napjára.” {Szem1 5.29} A válasz 

egyértelműen nem, Isten nem munkálkodik a kritikusokkal együtt (vagy 

hibakeresőkkel). 

4. A megoldás felé mutat, ha semmilyen kételynek nem adunk helyet, mivel annak 

vége a teljes pusztulás. Legjobb mindjárt a kezdetnél elejét venni a 

folyamatnak. „Sátán terve az, hogy aláássa Isten népének a bizonyságtételekbe 

vetett hitét. Jól tudja, hogyan vezesse támadásait. Féltékenységet és 
elégedetlenséget támaszt a vezetőkkel szemben. Azután a lelki ajándékokat 
kezdi ki. Akkor persze ezeknek kevés súlyuk lesz, ezért az emberek nem tartják 
magukat a látomásban adott utasításokhoz. Ezután következik a hitünk 
legfontosabb pontjaiban való kételkedés, amit a Szentírás kétségbe vonása 
követ, majd a kárhozat felé menetelés. Az ellenfél tudja, hogy miután a 
megcsaltak kétségbe vonják és feladják a bizonyságtételeket, amelyekben 
valamikor hittek, akkor már nem állnak meg itt. Megkétszerezi támadásait, míg 
nyílt lázadásra veszi rá őket, ami pusztulással végződik. Akik Isten munkájával 
kapcsolatban helyet adnak a kételyeknek és a hitetlenségnek, s melengetik a 
bizalmatlanság és a féltékenység gondolatait, azok a teljes megcsalatásuk előtt 
egyengetik az utat. Keserűen azok ellen támadnak, akik a tévedéseikről mernek 
beszélni és szóvá teszik bűneiket.”{BT5 108.1} 

5. Alázzuk meg magunkat és maradjunk csendben. „Tudomásomra hozták, hogy 

némelyekben olyan kevés a lelki gondolkodás, hogy nem fogják fel a 
bizonyságtételek értékét, sem azok valódi célját. Szemtelenül beszéltek a 
bizonyságtételekről, melyet pedig Isten adott népének épülésére. Ítéletet mondtak 
felette, véleményeket hangoztattak, bírálva ezt, meg azt, holott jobb lett volna, ha 
kezüket szájukra tapasztva alázták volna porba magukat. Nem értékelték a 
bizonyságtételek lelkületét, mert annyira keveset tudtak Isten Lelkéről.” {BT5 
108.3} 

6. Fogadjuk el, egyrészt, hogy mivel régóta léteznek a bizonyságtételek, ez már érv 

mellettük, másrészt pedig, hogy jó gyümölcsöket hoztak. „Gyümölcseiről 

ítéljétek meg a bizonyságtételeket. Milyen szellemben tanítanak? Mi az 
eredménye a hatásuknak? „Aki meg akar győződni, ismerkedjék meg a látomások 
gyümölcseivel. Isten jónak látta, hogy Sátán erőlködései és aknamunkáját segítő 
emberi ügynökök tevékenysége ellenére 17 éve éljenek és erősödjenek.” (1862, 

1. kötet, 330 o.) {BT5 107.1} Valóban szerepel Krisztus tanításai között az, hogy 
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gyümölcseikről lehet megismerni a prófétákat, erre még visszatérünk. Ez az egyik, 

de nem az egyetlen dolog, amit meg kell vizsgálni egy próféta kapcsán. 

7. Végül is van szó arról, hogy vizsgálódjunk, de hittel tegyük, ami azt jelenti, hogy 

ha problémánk támad, annak csak az az oka, hogy véges az elménk, így nem 

érthetjük meg a magasabb dolgokat. Tehát minden rendben van, Sátán 

sugallja a kételyeket, s ha ezekben megmaradunk a hitünk hajótörést 

szenved. ”Sátán képes arra, hogy kétségeket sugalljon az Isten küldte 

bizonyságtételekkel szemben. Sokan erélynek tartják, az értelem jelének, ha 
hitetlenek, kételkedők s a szavak értelmének kiforgatói. Aki kételkedni akar, 
bőségesen talál rá alkalmat. Istennek nem szándéka, hogy eltávolítsa a kétely 
utolsó árnyékát is. Bizonyítékot ad, amelyet körültekintően, alázatos és tanítható 
szívvel kell megvizsgálnunk. Mindenki döntsön a bizonyíték súlya szerint. Az 
őszinte gondolkodású embernek Isten elég bizonyítékot szolgáltat, de aki elfordul 
a bizonyítékoktól, mert véges értelme nem foghat fel néhány dolgot, az a 
hitetlenség, a kérdéseken rágódás, a kételyek hideg légkörében marad, hite pedig 
hajótörést szenved.” (4. kötet, 232–233. o.) {BT5 108.11}  

„Közölték velem, hogy a legsúlyosabb ok, amiért Isten népe lelki 
vakságban vesztegel, hogy nem veszik magukra a megrovást. Sokan 
megvetik a nekik nyújtott intéseket és figyelmeztetéseket. Az igaz tanú elítéli 
Isten népének langymeleg állapotát, ami miatt a várakozásnak és 
virrasztásnak ez időszakában az ördögnek nagy a hatalma felettük. Az önző, 
a büszke, a bűn szerelmese folyton kételyek rohama alatt áll. Sátánnak 
hatalmában áll kételyeket támasztani, s kifogásokat szerkeszteni az Isten-
küldte, szókimondó bizonyságtételek ellen. Sőt, sokan erénynek, az értelem 
jelének tartják, ha kételkednek, ha kérdésessé tesznek, ha csűrnek-
csavarnak. Aki csak kételkedni akar, ezernyi lehetősége lesz. Isten nem 
szándékozik eltávolítani a kételkedés összes lehetőségét. Bizonyítékokat 
nyújt, amit gondosan, alázatos és tanítható szellemben kell kutatnunk, s a 
bizonyíték súlya szerint döntenünk.” {BT3 §1.7} 

8. Nézzünk szembe azzal, hogy erkölcsileg alantasak vagyunk, ezért kételkedünk és 

ellenkezünk. Sátán befolyásol. Büszkék és önzők, akadékoskodók és vakok 

vagyunk, és nem vesszük észre mások tisztaságát (az üzenet közvetítőiét). 
„Semmi rosszat nem kívánok azoknak, akik Isten feddő, figyelmeztető és 

bátorító üzenetének hatástalanításán fáradoznak. De Krisztus küldötteként az 
igazság védelmezésébe kell állnom. Kik azok, aki oly lelkesen sorakoznak fel 
ellenem? Talán a hit tiszta és szent gyermekei? Az újjászületettek? Az isteni 
természet részesei? Szeretik-e Jézust, és képviselik-e az Ő alázatos és szelíd 
lelkületét? "...az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket" (Mt 7:20). Az első 
tanítványokhoz hasonlítanak, vagy inkább azokhoz az írástudókhoz és 
farizeusokhoz, akik szüntelen azon voltak, hogy szavai által csapdába ejtsék 
Krisztust? Figyeljük meg a hit ősi ellenzőinek lelkiismeretlen eljárását! 
Törvényismerők, papok, írástudók és vezetők fogtak össze, hogy találjanak 
valamit a világ világossága ellen. Miért akarták ennyire elítélni Krisztust? - Mert 
nem szerették tanításait és parancsolatait, és mert nem nézték jó szemmel, hogy 
az emberek elfordultak addigi vezetőiktől, s figyelmük feléje irányult. Az emberi 
természet azóta sem változott. Senki se áltassa magát azzal, hogy utamba áll, és 
szavaim hatását próbálja lerombolni. Az ilyenek egy másik urat szolgálnak, s 
majd el fogják nyerni munkájuk méltó jutalmát. Az ellenszegülés mindaddig 
létezni fog, amíg Sátán él. Akiket az ő lelke vezérel, mindaddig nem fogják 
felismerni a Szentlélek hangját, amíg a kijelentés elhangzik: "Aki igazságtalan, 
legyen igazságtalan ezután is; és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és a ki 
igaz, legyen igaz ezután is; és aki szent, szenteltessék meg ezután is" (Jel 22:11). 
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Az a szándékom, hogy semlegesítsem azok rosszindulatát, akik elvetik azt a 
világosságot, amit Isten jónak látott elém tárni.” {Szem1 7.80-81} 

„Isten terve, hogy munkájának isteni jellegéről elegendő bizonyítékot adjon, 
hogy így mindazokat meggyőzze, akik őszintén vágynak az igazság 
megismerésére. Isten azonban soha nem szünteti meg a kételkedés lehetőségét. 
Aki akar, talál okot a kétkedésre és az akadékoskodásra.  Sajnálom azokat, akik 
a kétkedés és hitetlenség talajára léptek. Örömmel lennék segítségükre, ha 
tudnék, de a múlt tapasztalata nem sok reménnyel biztat arra nézve, hogy az 
ilyenek valaha is vissza fognak térni a világossághoz. Semmilyen bizonyíték nem 
győzheti meg az embert az igazságról, ha nem kész feladni büszkeségét és testi 
természetét, hogy Krisztus iskolájának tanulójává váljék. Az önző akarat és 
büszke véleményhordozás sokakat vezet a mennyből jövő igazság 
megtagadásához. Sajátos elgondolásokhoz, tetszetős bibliamagyarázatokhoz és 
veszélyes tévtanokhoz ragaszkodnak, de mihelyt egy bizonyságtétel helyesbíteni 
kívánja őket, mint Krisztus napjaiban sokan, ők is haraggal mennek tovább. 
Semmit nem számít, hogy az Isten szavát közvetítők élete és jelleme mennyire 
feddhetetlen! Ez nem ad nekik semmilyen hitelt. Miért van ez így? Azért, mert az 
igazságot szólják. Testvérek, ez az én vétkem. De amikor hazug beszéd jár körül, 
amikor Krisztus követének jellemét alaptalan feltevésekkel és célzásokkal 
támadják, akkor azokat milyen képtelen hitelességgel fogadják! Mily sokan állnak 
készen a rágalom felnagyítására és terjesztésére! Az ilyenek megmutatják valódi 
jellemüket. "Aki az Istentől van, hallgatja az Isten beszédeit; azért nem 
hallgatjátok ti, mert nem vagytok az Istentől valók (Jn 8:47).  Rágalom és 
szemrehányás lesz a Jézusban való igazság mellett állók jutalma. "De mindazok 
is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak" (2Tim 3:12). 
A bűn ellen világosan felszólalókat éppolyan biztosan gyűlölni fogják, mint 
Mesterüket, akitől - az Ő nevében végrehajtandó - feladatukat kapták. Miként 
Krisztus, őket is a vallás és a gyülekezet ellenségeinek tartják majd, és minél 
komolyabb és igazabb igyekezettel dicsérik Istent, annál keserűbb ellenállásba 
ütköznek majd az istentelenek és képmutatók részéről. De nem szabad 
elcsüggednünk, amikor ilyenben van részünk.{Szem1 7.83-87} 

„Akiket a szembeszegülés szelleme mozgat a tevékenység ellen, amelyre 
Isten Lelke huszonhat éve sarkall minket, s akik cafatokra szeretnék szaggatni 
bizonyságtételünket azok – láttam – nem ellenünk hadakoznak, hanem Isten 
ellen, aki oly kötelességeket hárított ránk, amilyet másra nem bízott. Akik 
kérdésekkel és kételyekkel állnak elő, akik erénynek tartják a hitetlenséget, akik 
csak csüggeszteni szeretnének, akik arra szolgálnak eszközül, hogy 
megnehezítsék munkánkat, kikezdjék hitünket, reményünket és bátorságunkat, 
bennük támad aljas gyanú, ők célozgatnak gyanakvó vádakra, ezek figyelnek 
minket féltékeny sasszemmel, hogy belénk kössenek. Magától értetődőnek tartják 
a következtetést, hogy mert emberi gyengeségeink vannak, az kétségkívül 
bizonyítja, hogy nem nekünk, hanem nekik van igazuk. Ha bármi porszemet 
találnak, melyből fegyvert kovácsolhatnak ellenünk, kárörvendve meg is teszik. A 
botlások elleni intéseinket s a bűn kárhoztatását készek kíméletlen, kényúri 
lelkületnek nevezni.” {BT3 §3.1} 

„Sok szerény lélek nem tudja, mit cselekszik. Összefognak Sátán 
seregeivel, és az ő tevékenységét segítik elő. Igen buzgók és komolyak vak 
ellenzésükben, mint akik a látomások elleni harccal Isten szolgálatát végeznék. 
Aki akar, megismerheti a látomások gyümölcseit. Az Úr tizenhét éve jónak látja, 
hogy erősödjenek, s túléljék Sátán seregeinek támadásait, és a Sátán 
tevékenységét támogató emberi eszközök áldatlan hatását.” {BT1 §66.11} 

 

9. Tegyük félre a magunk látását a testület látása kedvéért. „G. testvér, nem sokáig 

vesztegelsz ott, ahol állsz. Az ösvény, melyen elindultál, eltér az igaz ösvénytől, el 
fog választani a néptől, melyet Isten most tesz próbára, hogy megtisztítsa őket a 
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végső győzelem számára. Vagy egységre lépsz e testülettel, s akkor 
lelkiismeretesen fáradozni fogsz eleget tenni Krisztus imájának, vagy egyre 
inkább hitetlenebbé válsz. Kérdőre veszel pontot pont után a testület 
megalapozott hitéből, egyre megrögzöttebb leszel véleményedben, egyre 
sötétebb és sötétebb az Isten mai időkre szóló munkája felől, míg fénynek nem 
teszed meg a sötétet, a sötétet meg világosságnak.” {BT4 30.10} „Akadnak 
néhányan a városban, akik soha nem vetették alá magukat teljesen a 
megrovásnak. A maguk elgondolása szerint választottak utat. Többé vagy 
kevésbé mindig azok ellen voltak, akik kiálltak amellett, ami helyes, a 
helytelenséget pedig megrótták. Nagyon rossz hatással voltak azokra, akik ide 
látogatnak és akikkel érintkeznek. Teletömik az újonnan jöttek fejét az Isten 
Lelke bizonyságai iránti kétkedéssel. Hamis megvilágításba helyezik a 
bizonyságtételeket. Ahelyett, hogy az Istennek való odaszentelődésre 
vezetnék az embereket, s arra, hogy hallgassanak a gyülekezet szavára, 
önállóskodókká nevelik őket, és arra, hogy ne törődjenek mások 
véleményével és ítéletével. Ez a csoport titokban működik. Némelyek nem 
tudják, milyen kárt tesznek, mások azonban, akik megszenteletlenek, 
büszkék és lázadók, a helytelen vágányra terelnek embereket. Ezek a 
megszenteletlenek mérgező légkört árasztanak. Ember vére tapad a 
ruhájukhoz, ezért Krisztus így szól majd hozzájuk a végső elszámolás napján: 
Távozzatok tőlem, ti gonosztevők! Meg fognak lepődni, az bizonyos, mert 
keresztény életük csupa félrevezetés, csupa csalás volt.” (4. kötet, 513–514. o.) 
{BT5 108.4} 

 

Ha valaki úgy gondolná, hogy kihagytam olyan lehetőségeket a felsorolásból, amelyeket 

White említ, tegye meg, hogy le is ellenőrzi: ezek szerepelnek a Bizonyságtételek 9 

kötetében, amelyeket a White házaspár az életükben rendezett sajtó alá, és amely kötetek a fő 

vonalat jelentik. 

A prófétanő egyfajta megoldásként, de inkább alapállásként arra hív fel az írásaiban, 

hogy olvassuk hittel a bizonyságtételeit, és ha problémánk van, azt tudjuk be elménk 

korlátozottságának. Kétségtelen tény, hogy az emberi elme valóban korlátozott, és sokszor 

részrehajló lehet a gondolkodásunk anélkül is, hogy azt észrevennénk. A Szentírásban is 

vannak olyan dolgok, amelyeket ésszel nem tudunk felfogni, vagy megmagyarázni, annyit 

tehetünk, és kell tennünk, hogy hittel elfogadjuk a tényeket – pl. hogy Isten a szavával 

teremtett, vagy hogy Krisztus emberként született meg. Ezekbe a titkokba nem tekinthetünk 

bele, leginkább azért, mert tényleg nem tudjuk felfogni, megérteni. Egy próféta megítéléséhez 

azonban Isten adott a Bibliában egyértelmű irányelveket, amiket alkalmaznunk lehet, sőt 

inkább kell. Egyéni véleményt, meggyőződést kell kialakítanunk vele kapcsolatban, akár 

pozitív, akár negatív legyen a végeredmény. Vannak problémák, amiket át lehet hidalni azzal, 

hogy az adott kérdést nem érthetjük meg, de korántsem igaz ez mindenre. 

 

Végighaladva a Bizonyságtételek kötetein többször is felbukkan az a szemlélet White 

részéről, amelyre a 9. pont utalt, hogy a gyülekezet szavára, a testület szavára kell hallgatni. 

Nézzünk meg még néhány ilyen bizonyságtételt tőle. 

 
„Nem kaphat világosságot az, aki semmit sem tesz azért, hogy elnyerje. 

Amikor láttad, hogy utad elszomorítja fivéreidet és nővéreidet, meg kellett volna 
állnod, fontolóra kellett volna venned a dolgokat, sokat kellett volna imádkoznod 
és tapasztalt férfiakkal beszélned a gyülekezetben, majd pedig hálásan 
elfogadnod a tanácsukat. De te azt mondod: Kövessem talán a testvéreim 
tanácsát, attól függetlenül, amit érzek? Azt felelem erre, hogy az egyház 
tekintélye az Úrtól való, Őt képviseli a Földön. Krisztus ezt mondta: „Amit 
megköttök a földön, kötve lesz a mennyben is, és amit feloldotok a földön, a 
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mennyben is feloldott lesz.” (Mt. 18:18) Nagyon kevéssé tiszteljük 
gyülekezeteink tagjainak véleményét. A gyülekezet nézetei iránti tisztelet 
hiánya sok bajt okoz a testvérek között. A gyülekezet felismerheti az egyes 
tagokban azt, amit maga a tévelygő talán soha meg nem lát. Egyesek ugyanolyan 
vakok lehetnek, mint maga a vétkező, de a gyülekezet többsége olyan 
hatalom, amelynek irányítania kellene az egyéneket. Péter apostol így 
tanácsol: „Ti fiatalabbak, fogadjatok szót az idősebbeknek. Egymással szemben 
mindnyájan alázatosságot öltsetek magatokra, mert Isten a kevélyekkel 
szembeszáll, az alázatosoknak viszont kegyelmet ad.” (I. Pt. 5:5) Pál is int 
bennünket: „Ami a testvéri szeretetet illeti, legyetek gyöngédek, tiszteletadás 
dolgában előzékenyek!” (Rm. 12:10) „Engedelmeskedjetek egymásnak Isten 
félelmében!” (Ef. 5:21) „Semmit se tegyetek vetélkedésből vagy hiú 
dicsőségvágyból. Tekintse inkább alázatosan egyik a másikat magánál 
kiválóbbnak.” (Fil. 2:3) Ha nem fogadjuk meg a gyülekezet tanácsát és 
javaslatait, akkor a testvéri közösség valóban tehetetlen lesz. Ha azt akarod, 
hogy az igazság vezessen, s ne a tévelygés, akkor engedelmeskedj a szüleidnek, 
és tartsd szentnek a gyülekezet véleményét! Mielőtt imádkoztál, előre 
eltökélted magadban, hogy azt teszed, amit jónak látsz, függetlenül szüleid és a 
gyülekezet véleményétől. Egész életedben többnyire az önzés uralt. Azonban 
életünk során gyakran fel kell áldoznunk érzelmeinket, hogy eleget tehessünk az 
Isten igéjében meghatározott követelményeknek. Elvből kell cselekednünk. {BT5 
13.4-6} 

 „Sok nyugtalan lélek nem hajlandó alávetni magát a fegyelemnek, a 
rendszerességnek és a rendnek. Azt hiszik, hogy szabadságuk lenne korlátozva, 
ha félretennék véleményeiket, és alávetnék ítélőképességüket a 
tapasztaltaknak. Isten műve nem fejlődik, ha nincs bennük készség alávetni 
magukat a rendnek, és kiűzni összejöveteleikről a vakbuzgóság nyugtalan, 
rendbontó lelkületét. Benyomások és érzések nem csalhatatlan bizonyítékai arra, 
hogy valakit az Úr vezet. Ha gyanútlanok vagyunk, Sátán ad érzéseket és 
benyomásokat. Ezek azonban megbízhatatlan vezetők. Valamennyiüknek 
alaposan meg kell ismerni hitünk bizonyítékait, és azt kell komolyan kutatniuk, 
miként ékesíthetik hitvallásukat, s hogyan teremhetnek gyümölcsöt Isten 
dicsőségére. Senki se viselkedjék úgy, hogy megutáltassák magukat a 
hitetlenekkel. Legyünk erkölcsösek, szerények, beszéljünk emelkedetten, életünk 
is legyen kifogásolhatatlan. Meg kell rónunk a semmiségekkel foglalkozó, 
tréfálkozó, nyugtalan lelkületet. Nem bizonyítja, hogy Isten kegyelme munkálkodik 
valaki szívében, ha tehetségesen beszél, imádkozik az összejövetelen, de az 
összejövetel után közönséges és meggondolatlan beszédnek és tetteknek adja át 
magát. Az ilyenek siralmasan képviselik hitünket. Szégyenfoltjai Isten ügyének.” 
{BT1 §77.9} 

„Folyvást arra hajlasz, hogy függetlenséggel rendelkezz. Sehogy sem érted 
meg, hogy az önállóskodás szegényes valami, mikor arra visz, hogy 
túlzottan megbízz magadban, hogy inkább belátásodra támaszkodj, 
ahelyett, hogy tiszteletben tartsd, és nagyra becsüld testvéreid tanácsát, 
különösen az olyan hivatást betöltőkét, melyeket Isten rendelt el népének 
megmentésére. Isten rendkívüli tekintélyt és hatalmat ruházott 
gyülekezetére, melyet senki sem vehet semmibe, vagy vethet meg, mert 
ezzel Isten hangját veti meg.” {BT3 §34.11} 

„Veszélyes idők ezek Isten népe számára. Isten népet vezet, nem pedig 
itt-ott egy-egy személyt. Egyháza van a földön, mely igazságban jár. Amikor azt 
látjuk, hogy férfiakon kívül még fiatal lánykák is az egyház ellen emelnek szót – 
tartunk tőlük. Tudjuk, hogy Isten nem küldte őket, ők mégis ebbe az irányba 
haladnak. Mindazokat pedig, akik nem fogadják be hamis elgondolásaikat, az Úr 
Lelkével ellenszegülőknek bélyegzik. Sátán soraiban mindezek előfordulnak, de 
Isten műve továbbhalad, s közben mindig is lesznek olyanok, akik Krisztus 
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imájával ellentétben dolgoznak. A mű előrehalad, ők pedig lemaradnak sátáni 
találmányaikkal együtt…” {Szem2 10.34-35} 

„A felelőségeknek ez az áthárulása a kevesebb és korlátoltabb 
tapasztalatokkal rendelkezők vállaira, olyan veszélyt jelent, amely ellen 
védekeznünk kell. Az egész világon a hatalomért folyik a harc. A széthúzás 
lelkülete, a bomlasztás szelleme a levegőben van, belélegezzük. Vannak 
néhányan, akik minden szervezett rendet veszélyesnek tartanak, - személyes 
szabadságuk korlátozásának, tehát félnek tőle, mint a pápaságtól. Kijelentik, hogy 
senkitől sem fogadnak el utasítást, embernek nem tartoznak felelőséggel. Isten 
kioktatott arra nézve, hogy Sátán különleges igyekezete oda irányul, hogy 
elhitesse, miszerint Istennek tetsző, ha saját útjaikat választják, függetlenül 
hittestvéreik tanácsától. Ez komoly veszélye művünk fejlődésének. Óvatosan, 
értelmesen kell haladnunk, összhangban istenfélő tanácsosaink megítélésével, 
mert egyedül ez az eljárás helyes és biztonságos. Egyébként Isten nem 
dolgozhat velünk, általunk és érettünk. Mennyire örülne Sátán, ha sikerülne e nép 
közé lopóznia és bomlasztani a művet, éppen akkor, amikor lényeges az alapos 
szervezettség. Ez a szervezettség a legnagyobb erősségünk, hogy 
álmozgalmakat, lázadásokat távol tarthassunk. Visszavethessünk olyan 
állításokat, amelyeket Isten szava nem hagy jóvá! Tartsuk vonalainkat 
egyenletesen, nehogy megbomoljon szervezett rendszerünk, amelyet bölcs, 
gondos munkával kiépítettünk. Rendetlen elemeknek, melyek jelenleg a művet 
irányítani kívánják, ne adjunk szabadságot, lehetőséget.” {BTP 19.46-48} 

 
 

Ezek a gondolatok eléggé egyértelműek: Isten népet vezet, a vezetőknek vessük alá az 

ítélőképességünket, tartsuk szentnek a gyülekezet többségének véleményét, mert maga 

Krisztus szól általuk. Mindez egyértelmű és félreérthetetlen. 

Gondoljuk meg a következőket: van egy gyülekezet, ahová jön egy új ember, vagy van 

egy-két ember, aki új dolgokra jön rá. Nekik alá kell tehát rendelniük a gondolkodásukat a 

testületnek. Jön egy új ember, azután egy másik – az egyik nagy probléma ezzel a rendszerrel, 

hogy ők mindig is kisebbségben lesznek a testülethez képest, így a testület látása sohasem 

változik, hisz a dolgok természetes rendje szerint soha nincs és nem is volt olyan, hogy egy 

testület egy este lefekszik egy véleménnyel, látással, azután reggel MINDENKI egy másik 

látással kel fel. A második nagy probléma pedig az, hogy az így működő egyházban, 

gyülekezetben mindörökre megszűnt a reformáció lehetősége… A harmadik nagy probléma, 

hogy így az egyénben nem alakul ki személyes meggyőződés, felelősség. 

Isten azonban a Bibliában egyéni meggyőződésre és megtérésre hív, és az egyéni 

felelősségről is beszél: „S Noé, Dániel és Jób benne volna: élek én, az Úr Isten mondja, nem 

szabadítanának meg sem fiat, sem leányt; ők igazságukkal csak a magok lelkét szabadítanák 

meg.” (Ezék. 14.20.) 

 

 Itt jutunk viszont egy értelmezési problémához, White írásai kapcsán, amely szerint 

nem ellentmondások vannak írásaiban, hanem kiegészítések, mint ahogyan egyébként a 

Bibliában is vannak egymásnak látszólag ellentmondó, ám egymást kiegészítő szakaszok. A 

Bibliában valóban így van, White-tal kapcsolatban viszont a kategorikus kijelentéseket nem 

harmóniában látom egymással, hanem egymást kizárónak. Ebben lehet, hogy tévedek, 

megengedem bárkinek, hogy másként lássa. A következő idézet szerintem a fentieknek 

teljesen ellentmond: 

 
„Isten mint felelős lényekkel bánik az emberekkel. Szent Lelke által 

munkálkodni akar tőle kapott értelmünkön, ha nem álljuk el útját és fölismerjük 
tevékenységét. Isten terve, hogy mindenki önállóan használja értelmét és 
lelkiismeretét. Nem szándéka, hogy bárki bárkinek az árnyékává váljon, s csak 
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mások gondolatait szólja. A Biblia vallása nem ismer el sem osztályt, sem színt. 
Nem veszi figyelembe a rangot, gazdagságot, világi tisztséget. Isten az embert 
embernek tekinti. Előtte az ember értékét jelleme határozza meg. A magunk 
részéről ismerjük el Krisztus Lelkét, bárkiben nyilvánul is meg. Senki se 
szégyellje, ha becsületes feketével áll szóba, vagy fog kezet. Aki a Krisztus 
légkörben él, azt Isten tanítja, s megtanulja Isten mértékével mérni az 
embereket.” {BT9 113.12} 

 

Mi a feloldás White-nál? Egyszerre igaz a kettő: 
 

„Noha tény, hogy az Úr egyénenként vezet, ám az is igaz, hogy egy népet 
vezet ki, és pedig nem egy néhány elkülönült egyént itt és ott, akik közül az egyik 
ezt, a másik pedig azt hiszi. Isten angyalai végzik a rájuk bízott feladatot. A 
harmadik angyal kivezet és megtisztít egy népet, s ez a nép vele egyesülten 
cselekszik.” {BTP 19.44} 

 

Ha rosszul értelmezem az idézeteket, és mindenkinek magának kell meggyőződnie a 

dolgokról és bizonyosságot szereznie, akkor haladjunk tovább. 

Ha nem értelmezem rosszul, fel kell tennem néhány kérdést: 

Ha a vezetők és a gyülekezet véleménye a döntő, és mindenkinek ahhoz kell 

alkalmazkodnia, akkor 

- Ki dönti el, melyik az a gyülekezet és testület, amelyikre hallgatni kell? (Hiszen 

mindenki azt gondolja, neki van igaza, és egyetlen egyház sincs, aki ne tekintené 

magát az Isten egyházának, és ne igényelne tekintélyt magának e tényből. Erre a 

kérdésre nyilvánvalóan van egy kézenfekvő válasz.) 

- Mi lett volna Luther szolgálatával, ha ő is ezt az alapelvet követi? 

- Mi lett volna William Miller mozgalmából, ha Miller ellenzői testületének szavára 

hallgat? 

- Mi lett volna Ellen White szolgálatával, ha metodista vezetői és gyülekezete 

véleményét tartja szentnek? 

- Mi lett volna Jones és Waggoner üzenetével, ha a testületre hallgatnak mindjárt az 

elején? 

 

 

Feltételezem, bár nincs kifejtve, hogy White arra gondolhat, hogy ezt korábban nem volt így, 

hanem mostantól van így, amikorra már az a testület (Hetednapi Adventista Egyház) jött létre, 

ami – mondhatjuk így – készen van. Ettől kezdve kell erre a testületre hallgatni. Magam sem 

gondolom azt, hogy egy gyülekezet vagy egyház tekintélyét, tapasztaltságát teljesen semmibe, 

szavát hallatlanra kellene venni. De az egyház és a gyülekezet feladata szerintem nem az, 

hogy a lelkiismeretet irányítsa, hanem az, hogy segítse a tagokat az önálló meggyőződésben, a 

hitéletben való előrehaladásban. Máté 18. fejezete értelmében fontos feladata van abban, hogy 

a hibás, bűnös magatartást felismertesse, és ha nem tud ezekkel közösséget vállalni, tisztán 

tartsa magát a Jézus által lefektetett szabályok szerint. Pál nem arra buzdít, hogy tegyük félre 

a véleményünket, és rendeljük alá az ítélőképességünket akár egy embernek, akár egy 

testületnek, hanem hogy a meggyőződés egységére jussunk el. „Hogy vigasztalást vegyen az 

ő szívük, egybeköttetvén a szeretetben, és [hogy eljussanak] az értelem meggyőződésének 

teljes gazdagságára, az Isten és az Atya és a Krisztus ama titkának megismerésére, amelyben 

van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve.” (Kol 2:2-3)   

Remélem, hogy a fentiekkel egyetérthetünk, jobban mondva eleve egyetértettünk, talán 

még White is így gondolta, csak az értelmezésünkkel van probléma… 

 



 26 

 

 

Miben tévedhet egy próféta és miben nem? 
 

Hogy lehetséges-e a prófétai szolgálat az Újszövetségben, Pál apostol megadja az 

egyértelmű választ: „És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket 

evangyélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul: a szentek tökéletesbítése czéljából 

szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére:  Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában 

való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével 

ékeskedő kornak mértékére.” (Eféz. 4.11-13) Az, hogy nő legyen próféta, sem az 

Ószövetségben (Hulda próféta asszony), sem az Újszövetségben nem példa nélküli (Fülöp 

leányai). 

Ugyanakkor Jézus előre jelezte, hogy a végidőben „…sok hamis próféta támad, akik 

sokakat elhitetnek.” (Máté 24:11) A bibliai szempontok szerinti alapos vizsgálatnak kell tehát 

alávetnünk mindazok szolgálatát, akik prófétának vallják magukat, és/vagy kijelentik, hogy az 

Úr üzeneteit közvetítik. „Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a 

lelkeket, ha Istentől vannak-e; mert sok hamis próféta jött ki a világba.” (1Ján 4:1) 

 

White a bizonyságtételei hitelességét a következő területeken látja igazoltnak: 

- a bizonyságtételek jó gyümölcsöket hoznak, 

- a testület elfogadta őket, ezért ne önállóskodjunk, hanem fogadjuk el, 

- kiállják a vizsgálat próbáját. 

 

Az első kettő többször és hangsúlyosan van említve, a harmadik leginkább csak említés 

szintjén kerül elő, illetve úgy, hogy a vizsgálat eredménye csak a bizonyságtételek elfogadása 

lehet, ha nem Sátán befolyásolja az illetőt. A Biblia ennél több szempontot mond, nézzük 

meg, miket – értelemszerűen a bibliai lehetőségeket fogjuk követni, noha a vizsgálatunkban  

White-ét is elegendő lenne. Továbbá egy-két olyan szempontot is szeretnék figyelembe venni, 

amik a bibliai kijelentésekből következő természetes elvek, és White önvallomásából is 

következhetnek.  

 

Mit mond a Biblia egy próféta megítéléséről? 

 

1. A gyümölcsök 

 

Ezt mondta Jézus Máté 7:15-20-ban: „Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhoknak 

ruhájában jőnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. 

Vajon a tövisről szednek-e szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét? Ekképpen minden jó fa jó 

gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem teremhet jó fa rossz 

gyümölcsöt; romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt. Minden fa, amely nem terem jó 

gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik. Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket.” 

 

Természetesen szó van arról, amire White hivatkozik, hogy egy próféta munkájának 

eredménye jó gyümölcsöket hoz. Azonban nem egy prófétát látunk a Bibliában, a nemzeti 

sorskérdések környékén, akik munkája semmilyen jó gyümölcsöt nem hozott látszólag: 

ellenük álltak, legyilkolták őket. Nyilván rossz gyümölcsnek sem nevezhetjük a látszólagos 

sikertelenségeket, így a gyümölcsök ezen értelmezése egy lehetséges, de nem elégséges 
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feltétel. Ha rákeresünk a Bibliában a „gyümölcs” szóra, Pál beszél a Lélek gyümölcséről: 

szeretet, öröm békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. (Galata 

5.22.) Meggyőződésem, hogy Jézus elsősorban a próféta személye, mint fa minőségéről szól, 

hogy a Lélek gyümölcse is megnyilatkozik az életében. Ezt nevezzük belső gyümölcsöknek, 

míg munkája eredményét külső gyümölcsöknek. Egy próféta esetében a külső gyümölcs 

bizonyos mértékig elhagyható, nem releváns, a belső viszont mindenképp szükséges, de nem 

elégséges feltétel.  Ahogyan haladunk tovább a próféta megítélésének szempontjainál, látni 

fogjuk, hogy több ismérv egyidejű jelenléte szükséges. Magyarán attól, hogy valaki 

gyakorolja a szeretetet, még nem biztos, hogy próféta. Enélkül nem az, ezzel lehet, hogy az, 

de nem biztos. 

Érdekes, de olyan példát is látunk a Bibliában, hogy valaki Istenhez, az apostolokhoz 

küldi az embereket, az üdvösség útjához. Lélek által (valamilyen Lélek által), tehát nem a 

magáéból szól. 

„Lőn pedig, hogy mikor mentünk a könyörgésre, egy szolgálóleányka jöve előnkbe, 

kiben jövendőmondásnak lelke vala, ki az ő urainak nagy hasznot hajta jövendőmondásával. 

Ez követvén Pált és minket, kiált vala, mondván: Ezek az emberek a magasságos Istennek 

szolgái, kik néktek az üdvösségnek útját hirdetik. Ezt pedig több napon át művelte. Pál 

azonban megbosszankodván, és hátrafordulván, mondá a léleknek: Parancsolom neked a 

Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. És kiméne abban az órában.” (Apcs 16:16-18) 

Ha Pál nem lép közbe, akár az is megtörténhetett volna, hogy a lány beszédére sokan 

érdeklődtek volna az apostol iránt, és ebből a szemszögből jó gyümölcsként lehetett volna ezt 

értékelni. Voltaképpen az, hogy mi a külső jó gyümölcs ha nem is mindenben, de sok 

mindenben vélekedés kérdése. Ami az egyik embernek csodálatos áldozathozatal és a lelkiség 

megnyilvánulása, a másiknak fanatizmus lehet. Mindazonáltal nem kívánom személyében 

negatívan értékelni White-ot akár a külső, akár a belső gyümölcseit illetően. Vegyük úgy, 

hogy ezt a területet elfogadjuk, elfogadhatjuk. 
 

2. Kijelentések formája 

 

Mit mond a Biblia a kijelentések formájáról? 

 

„És monda: Halljátok meg most az én beszédeimet: Ha valaki az Úr prófétája 

közöttetek, én megjelenek annak látásban, vagy álomban szólok azzal. Nem így az én 

szolgámmal, Mózessel, aki az én egész házamban hív. Szemtől szembe szólok ő vele, és 

nyilvánvaló látásban; nem homályos beszédek által, hanem az Úrnak hasonlatosságát látja.” 

(4Móz 12:6-8/a) 

„A dicsekvés azonban nem használ nékem; rátérek azért a látomásokra és az Úrnak 

kijelentéseire. Ismerek egy embert a Krisztusban, a ki tizennégy évvel ezelőtt (ha testben-é, 

nem tudom; ha testen kívül-é, nem tudom; az Isten tudja) elragadtatott a harmadik égig. És 

tudom, hogy az az ember, (ha testben-é, ha testen kívül-é, nem tudom; az Isten tudja), 

elragadtatott a paradicsomba, és hallott kimondhatatlan beszédeket, a melyeket nem szabad 

embernek kibeszélnie.” (2 Kor. 12.1-4) 

„Én János, a ki néktek atyátokfia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedésében 

és királyságában és tűrésében, a szigeten valék, a mely Páthmósnak neveztetik, az Isten 

beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért. Lélekben valék ott az Úrnak napján, és 

hallék hátam megett nagy szót, mint egy trombitáét, amely ezt mondja vala: Én vagyok az Alfa 

és az Omega, az Első és Utolsó; és: A mit látsz, írd meg könyvben, és küldd el a hét 

gyülekezetnek, a mely Ázsiában van, Efézusban, Smirnában, Pergámumban, Thiatirában, 

Sárdisban, Filadelfiában és Laodiczeában.” (Jel. 1.9-11) 

 



 28 

Az álom és a látomás mellé felvehetjük a gondolatihletést is, amely által a Biblia 

jelentős része íródott, de a Bibliában olyan jelenet is van, amikor Isten hallható hangon is 

szól. White mind álmokat, mint látomásokat látott, illetve gondolatihletésben is részesült 

önértelmezése szerint és ezek a módok megfelelnek a Bibliában felsoroltaknak. 

 

3. A kijelentések teljesednek a jövőben 

 

5 Móz. 18.21-22-ben ezt olvassuk a prófétaság kapcsán: „Ha pedig azt mondod a te 

szívedben: miképen ismerhetjük meg az ígét, a melyet nem mondott az Úr? Ha a próféta az Úr 

nevében szól, és nem lesz meg, és nem teljesedik be a dolog: ez az a szó, a melyet nem az Úr 

szólott; elbizakodottságból mondotta azt a próféta; ne félj attól! 

 

A Biblia szerint tehát jövendölések nem csupán kettő forrásból (Úr vagy Sátán), hanem 

egy harmadikból is származhatnak: ez pedig a próféta saját gondolata, lelke. Egy prófécia 

lehet isteni, sátáni és pusztán emberi eredetű is. E harmadik viszont nem fog teljesülni. Egy 

jövendőmondó Sátán által ihletve mondhat olyat is, ami teljesül, ezért van még egy ismérv: az 

illető jövendöléseken kívüli tanítása egyezik-e a Bibliával – ld. a következő pontot. 

 

4. Még ha teljesedne is… 

 

„Mikor te közötted jövendőmondó, vagy álomlátó támad és jelt vagy csodát ad neked; 

ha bekövetkezik is az a jel vagy a csoda, amelyről szólott vala neked, mondván: Kövessünk 

idegen isteneket, akiket te nem ismersz, és tiszteljük azokat: Ne hallgass efféle 

jövendőmondónak beszédeire, vagy az efféle álomlátóra; mert az Úr, a ti Istenetek kísért 

titeket, hogy megtudja, ha szeretitek-e az Urat, a ti Isteneteket teljes szívetekből, és teljes 

lelketekből? Az Urat, a ti Isteneteket kövessétek, és őt féljétek, és az ő parancsolatait tartsátok 

meg, és az ő szavára hallgassatok, őt tiszteljétek, és ő hozzá ragaszkodjatok. (5Móz 13:1-4)   

 

„Erről ismerjétek meg az Isten Lelkét: valamely lélek Jézust testben megjelent 

Krisztusnak vallja, az Istentől van; és valamely lélek nem vallja Jézust testben megjelent 

Krisztusnak, nincsen az Istentől: és az az antikrisztus lelke, a melyről hallottátok, hogy eljő; 

és most e világban van már.” (1 Ján. 4.2-3) 
 

Nem elég tehát az, hogy teljesedjenek a jövendölések, a prófétának összhangban kell 

lennie a Bibliával. 

 

5. Még néhány szempont 

 

A magam részéről szeretném még idetenni azt, hogy ha a próféta jövendöléseinek meg 

kell felelnie a jövő eseményeinek (ld. 5 Móz. 18.21-22), akkor ugyanezt alkalmaznunk kell a 

jelenre és a múltra is. Tehát ha az Úrtól való kijelentése van, látomása vagy más módon 

elnyert kinyilatkoztatása a dolgok valóságáról vagy a történelemről, annak meg kell felelnie a 

tényeknek. Ha azt mondja, hogy az Úr azt mutatta nekem, hogy ez így van, vagy így volt, 

annak úgy kell lennie. Ha a próféta az Úr nevében szól a jövőről, a múltról vagy a jelen 

tényeiről, és nem úgy van, akkor nem Isten szólt általa, tehát nem Isten prófétája. 

Nyilvánvaló, hogy ha egy próféta a bibliai eseményekről, személyekről szól, az ilyen 

kijelentésnek is pontosnak kell lennie. Amikor a tudomány jelenlegi állásával vetjük össze 

(akár a régészetről, akár másról legyen szó) a próféta szavát, azért óvatosnak kell lennünk, a 

Biblia esetében is sok esetben a Szentírás volt pontos, és a tudomány csak később ismerte fel 
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a már abban foglalt tényeket. A tudomány lehet irányadó, de a kijelentés a 

megfellebbezhetetlen – már ha hiteles forrásból jön, természetesen.  

 

 

Összefoglalva a hitelesség ismérveit: 

- a gyümölcsök jelenjenek meg, 

- a forma legyen bibliai, 

- a jövendölések teljesedjenek, 

- a kijelentések egyezzenek meg a valósággal, 

- a Bibliával egyezzen a tanítás részleteiben is, 

…és mindez EGYÜTT legyen meg. 
 

 

 

Ellen White tévedhetetlen volt-e? Minek tartotta magát? 

 

Azt már láttuk, hogy a könyveiről azt írta, hogy az Úrtól kapta a tartalmukat, és csak 

továbbadta. Magáról, mint emberről ezt írta: 
„Soha nem állítottam, hogy tévedhetetlen lennék. Egyedül Isten 

tévedhetetlen. Az Ő szava igaz, és nála nincs változás vagy változásnak árnyéka 
.”(10. Levél, 1895). {Szem1 4.77} 

„Sok leckét kell még tanulnunk, és sokat, nagyon sokat elfelejtenünk. 
Egyedül Isten és a Menny tévedhetetlenek. Azok, akik úgy gondolják hogy soha 
nem kell feladniuk egy melengetett elgondolást, soha nem lesz szükség 
véleményük megváltoztatására, csalódni fognak. Mindaddig nem juthatunk el arra 
az egységre, amiért Krisztus imádkozott, ameddig elszánt kitartással 
ragaszkodunk saját elképzeléseinkhez és véleményünkhöz.” (The Review and 
Herald, 1892. július 26). {Szem1 4.76} 

„Ezt az üzenetet kaptam: Szenteld oda magad a legnagyszerűbb munkára, 
amiben halandó valaha is részesülhetett! Nagy igyekezetet és erőt adok neked és 
meg fogod érteni Krisztus munkájának valódi jellegét. Nem a magadé vagy, 
hiszen Isten Fia életének és halálának árán vétettél meg. Isten kéri tőled 
gyermeki szívedet és a Szentlélek megszentelő vezetése alatt végzett 
szolgálatodat.  Ahhoz, hogy mindenben engedelmeskedjek hívásának, teljes 
lényemet átadtam Istennek, és attól az időtől kezdve azzal töltöm életemet, hogy 
szóban vagy írásban sokakkal közöljem Isten üzenetét. Amikor ezt teszem, 
szavaimat és tetteimet nem én uralom Vannak azonban alkalmak, amikor köznapi 
dolgokról is beszélnem kell, vagy olyan felvilágosítást kell megírni, ami az egyik 
munkástól a másikig terjed. Az ilyen szavak és felvilágosítások nem viselik 
magukon Isten Lelke ihletésének jegyét. Néha olyan kérdések jönnek szóba, 
melyeknek semmi köze a valláshoz, de az ilyenekre is válaszolnom kell. 
Beszélgetünk házakról, földekről, üzletről, intézményeink elhelyezéséről és azok 
előnyeiről és hátrányairól. Sok különös téma kapcsán érkeznek hozzám 
kérdések, amikre a nekem adott világosságnak megfelelően adok választ. 
Vannak, akik újra és újra elvetik a hozzájuk intézett tanácsot. Ez azért van, mert 
nem akarják elfogadni az Istentől jövő világosságot. Ezek a tapasztalatok arra 
késztettek, hogy egyre odaadóbban keressem az Urat. (107. Kézirat, 1909). 
{Szem1 4.86-89} 
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Tévedhet-e egy próféta? 

 

A magam részéről úgy vélem, hogy igen – persze attól függ, miben. Tévedhet az élet 

hétköznapi dolgaiban, attól még, mint próféta, nagyszerű lehet. Elképzelhető, hogy rosszul 

írja meg a bevásárló listáját, lekési a buszt, sárgát vesz fel zöldhöz, odaégetheti a levest is. 

Mindez semmit sem befolyásol azon, hogy Isten tudja-e őt használni, vagy sem. Amennyiben 

nem áll ihletés alatt, adhat kevésbé jó vagy rossz tanácsot az élet dolgairól, attól még Isten 

prófétája lehet. Ha egyszer-egyszer dühös lesz, vagy időnként alkalmatlan módon forgolódik 

az élet dolgaiban – nos, hát emberek vagyunk, ilyen még egy prófétával is előfordulhat, amint 

Mózessel és a többi bibliai próféták közül néhánnyal is előfordult. A magam részéről még 

addig is hajlandó vagyok elmenni, hogy ha tanít egy gyülekezetben vagy bárhol, nem biztos, 

hogy mindent tűélesen és pontosan lát, vagy mond. 

Egy dologban viszont nem tévedhet. Ha azt mondja, hogy az Úrtól kapott valamit 

(álomban, látomásban, vagy bárhogyan), és az nem úgy van, volt, vagy lesz – akkor nem 

próféta. A kinyilatkoztatott dolgokban nem tévedhet, mert ha téved, akkor az NEM Istentől 

van. Akkor a forrás nem az Úr vagy a Szentlélek, hanem rosszabb esetben Sátán, jobb esetben 

a saját lelke és képzelete, ahogyan azt a vizsgálat szempontjainál láttuk. Isten szava igaz, 

mondta maga White – igaz, ha a Bibliában van, igaz, ha a prófétához szól. Ha nem igaz, akkor 

nem Isten van ott, hanem más forrás buzog fel, és ihatatlan a víz – ha mégis megisszuk, kárát 

valljuk. 

És, amint azt láttuk, könnyű helyzetben vagyunk White esetében, hiszen minden 

könyvét, annak minden kijelentését az Úrtól származtatja – amint mondta, abból egyetlen 

mondat vagy jóta sem hagyható el. Nincs tehát más dolgunk, hogy hitelességének kérdését 

nyugvópontra tegyük, mint hogy megvizsgáljunk írásait, hogy „úgy vannak-e ezek” (ApCsel 

17.11.). 

 

 

 

Be nem teljesedett próféciák Jézus eljöveteléről 

 
Sokunknak ismerős lehet Pascal gondolata a Biblia hitelességéről, amelyben a Mózes 

könyvéből már idézett gondolatra utal, mely szerint a beteljesedett jövendölések a hitelesség 

ismérvei. "Különféle, egymással ellentétes vallásokat látok, következésképpen mind hamis, 

kivéve egyet, amelyik nem az. Mindegyik a maga tekintélyére hivatkozva követeli, hogy 

higgyenek benne, és fenyegeti a hitetleneket. Ezen az alapon tehát nem hiszek bennük. Mert 

ezt bárki mondhatja, akárki kijelentheti, hogy ő próféta. Ám azt látom, hogy a keresztény 

vallásban beteljesedett jövendölések vannak, ezt pedig egyik sem mondhatja el magáról." 

(Blaise Pascal - Gondolatok) 

Hogyan állunk Ellen G. White jövendöléseinek beteljesedésével? Nyilvánvaló, hogy 

azok a jövőről tett kijelentései, amelyek a Biblia szövegén alapulnak (és így inkább tanítások, 

mint új jövendölések) természetesen be fognak teljesedni a maguk idejében. Beteljesedett az 

is, amit abban az időben mondott, amikor Battle Creekben, az advent-mű központjában rossz 

irányba kezdtek menni a dolgok, hogy a kiadóval és a szanatóriummal baj lesz – le is égett 

mindkettő. Lehet valakinek jó néhány beteljesedett jövendölése is, a kérdés az, vannak-e 

olyanok, amelyek – noha a próféta az Úr nevében szólt – mégsem teljesedtek be.  
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Jézus eljövetelének időpontja 

 

A prófécia, azaz a jövő eseményeinek előre történő elmondása általában két részből áll: 

az esemény leírása az egyik, a másik, hogy az mikor fog megtörténni. A Bibliában nem 

mindig van együtt a kettő: van, hogy az idő meghatározása hiányzik, vagy nem eléggé 

konkrét, viszont más bibliai szakaszok kapcsán nagyjából mégis meg lehet látni, mikorra 

várható. Mindenesetre, ha egy próféta, vagy magát annak valló személy ad egy jövendölést, és 

időpontot is köt hozzá, mindkettőnek be kell következnie. A prófécia akkor is hamisnak 

tekintendő, ha az esemény bibliai ugyan (tehát valós), de az időpont meghatározása hibás. Ha 

nem akkor következik be az eljövendő esemény, amikorra a próféta mondja, nem tekinthető 

az Úr prófétájának. 

 

Az időpontok meghatározásáról ezt írja Ellen White a Bizonyságtételek 1. kötetében, 

nyilvánvalóan egy későbbi visszaemlékezésként, magyarázatként: 
 „Az időpontok kijelölésére vonatkozó, itt következő megállapításom harminc 

éve jelent meg nyomtatásban, és e könyvek eljutottak mindenhová. Mégis 
akadtak igehirdetők, akik állítják magukról, hogy jól ismerik írásaimat, mégis azt 
híresztelik, hogy ismételten időpontot jelöltem ki az Úr eljövetelére, s mivel ezek 
eredménytelenül múltak el, látomásaim hamisak. Sajnálatos, hogy sokan elhiszik 
e hamis híreszteléseket. Aki ismer engem és munkámat, nem állíthatja 
becsületesen, hogy ez így lenne. Ide írom a tanúságot, melyet az 1844-es időpont 
elmúlása óta szüntelen hirdetek: „Különböző emberek különböző időpontokat 
fognak kijelölni, s ezek mind eredménytelenül múlnak majd el. Az időpontoknak 
ez a kijelölgetése ártani fog Isten népe hitének.” Ha láttam volna határozott 
időpontot látomásban, ha bizonyságot tettem volna erről, e bizonyság 
ellenem is szólna, mivel a nyomorúság idejének Krisztus eljövetele előtt kell 
bekövetkezni.” (BT1 - Bizonyságtételek 1. kötet (1T - Testimonies For The Church 

Volume One) / 10. fej: A DORGÁLÁS VISSZATARTÁSA / §4) 

 

Egyetérthetünk azzal, hogy az időpontok kijelölése, különösen, ha azok elmúlnak a várt 

esemény, azaz Krisztus eljövetel nélkül, valóban kárt okoznak a hívőknek. William Miller  is 

tévedett az általa meghatározott dátum tartalmában – Jézus nem jött el az ég felhőin 1844-ben. 

Ő azonban nem vallotta magát prófétának, hanem tanítónak és igehirdetőnek. Egy tanítónak 

joga van tévedni, még ha kellemetlen is. A Biblia megismerése, megértése sokszor kívánja az 

embertől, hogy ismerje be korábbi tévedését, és ezzel semmi baj nincsen. Ha azonban valaki 

prófétának mondja magát, és megjövendöli Krisztus második eljövetelét, és az nem 

következik be, nem nevezhetjük többé Isten prófétájának, hanem ki kell jelentenünk, hogy 

tévedett, és legjobb esetben is saját szíve vágya (még ha szent vágy is ez) szerint beszélt, és 

nem az Úr szólt általa. Nem arról van szó, hogy egy átlagos személy találgatott volna, hanem 

egy próféta azt mondta, hogy az Úrtól kapott valamit, de mégsem történt meg, amit jövendölt. 

Krisztus eljövetelének napját és óráját az Atya tudja (Máté 24:36) – és ha ő úgy dönt, hogy 

kinyilatkoztatja ezt valakinek, vagyis valóban az Úr szólt, az esemény feltétlenül be kell hogy 

következzék.  

Milyen eseményrendet mondott el Jézus Máté evangéliuma 24. fejezetében és a 

párhuzamos szakaszokban? Ezt fontos sorrendben látnunk. Nem idézem ide a teljes 

szövegeket, azt bárki megtalálhatja a Bibliában. 

Először is a történelem végén jönni fog egy időszak, amit nagy nyomorúságnak nevezett 

a Megváltó.  

1. Először említi azt, hogy sokan jönnek majd az ő nevében, és sokakat elhitetnek. 

Ez inkább egy általános jellemzőnek tűnik az egész végidőre nézve, mintsem 

egy első lépésnek, ami csak egy ideig tart, és amit más mozzanatok váltanak fel.  

http://white-konyvtar.hu/konyv/1-bizonysagtetelek-1-kotet/a-dorgalas-visszatartasa#4
http://white-konyvtar.hu/konyv/1-bizonysagtetelek-1-kotet/a-dorgalas-visszatartasa#4
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2. Háborúk lesznek és háborúk hírei, de ez még nem a vég. 

3. A vég kezdete az, amikor nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és 

lesznek éhségek és járványok, és földrengések mindenfelé. 

4. A nyomorúság ideje alatt „nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek 

titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És akkor sokan 

megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. És sok hamis 

próféta támad, akik sokakat elhitetnek. és mivelhogy a gonoszság 

megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig állhatatos 

marad, az üdvözül.” (Máté 24:9-13) 

5. A nyomorúság alatt, leginkább a végén lesz egy, az egész lakott földre kiterjedő 

evangéliumhirdetés minden ember számára bizonyságul, és ekkor jön el a 

lezárás, a történelem vége. „És az Isten országának ez az evangéliuma 

hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a 

vég.” (Máté 24:14) 

6. „Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem 

fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei 

megrendülnek.” (Máté 24:29) 

7. Közvetlenül ezután, ekkor történik a végső mozzanata a történelem 

lezárulásának: Jézus második, dicsőséges eljövetele.  „És akkor feltetszik az 

ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják 

az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel.” 

(Máté 24.30) 

Azt, hogy milyen hosszú lesz a teljes végidő, nem tudjuk, sem azt, hogy mennyi ideig 

tart a nagy nyomorúság, ezen belül a nagy evangéliumhirdetés hossza is ismeretlen. De annyi 

bizonyos, hogy az egek erősségeinek megrendülése és Jézus eljövetele a lehető 

legszorosabban összefonódik egymással – itt nem hogy évtizedekről vagy évekről, talán még 

hónapokról sem beszélhetünk. Minden kísérlet ingoványos terület, ami a nagy nyomorúság 

időtartamát akarná meghatározni, de azért a Bibliában van példa rá, hogy a Római 

Birodalomban nagyjából hatvan évbe telt (Jézus szolgálatától a Jelenések Könyve megírásáig) 

az evangélium elterjedése. Ezt vehetjük egy viszonyítási alapnak, bár valószínű, hogy az ez 

után ránk következő időszak ennél jóval rövidebb lesz. 

 

Mielőtt tovább haladnánk, térjünk vissza az időpontok kijelölésének témaköréhez, és 

tisztázzuk, hogy mit jelent az, hogy „egy időpont kijelölése”. Erre a nyelv többféle 

lehetőséget ad, amelyek mind azonos kategóriába esnek. Vegyük példaként azt, hogy 

véleményem szerint valami meg fog történni 2022-ben. Mondhatom úgy is, hogy 2022. 

novemberében, úgy is, hogy hat év múlva, de úgy is, hogy néhány éven belül. Ez mind-mind 

egy idő konkrét meghatározása. Bármelyik formát is használom, az előbbi példák mindegyike 

nagyjából azonos tartalmat hordoz, még az utolsó is, amely ugyan konkrét számot nem 

tartalmaz, mégis időmeghatározásként kell azonosítanunk. Természetes, hogy ha már húsz év 

eltelik 2016 óta, akkor bátran kimondhatjuk, hogy a kijelentésem nem felelt meg a 

valóságnak, néhány éven belül nem történt meg az általam mondott esemény. 

Határozott-e meg Ellen White konkrét időpontot Jézus második eljövetelére, amely 

azután nem teljesült volna? A válasz igen, többszörösen is. 

 

 

A föld (és az egek) erősségeinek megrendülése 1848-ban 
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”1848. december 16-án látomást adott nekem az Úr, amelyben 
megmutatta az ég erősségeinek megrázódását. Látomásomban meggyőződést 
szereztem róla, hogy midőn az Úr a végidők jeleinek megadásánál Máté, Márk 
és Lukács evangéliumában "eget" említ, akkor tényleg az eget is érti, és viszont 
ha "földet" említ, akkor ezalatt a földet érti. A menny erősségei: a nap, hold és a 
csillagok. Ezek uralják az eget. A föld erősségei azok, amelyek a földet uralják. 
Az ég erősségeit Isten szava rázza meg. Akkor a nap, a hold és a csillagok 
kimozdulnak helyükről. Nem semmisülnek meg, csak megrendülnek Isten 
szavára. Sűrű sötét felhők tornyosultak és egymásba ütköztek. A légkör 
kettévált és visszagördült; a kinyílt űrön át az Orionba tekinthettünk, ahonnan 
Isten szava hangzott felénk. E nyitott űrön át száll alá Isten szent városa is. 
Láttam, hogy a föld erősségei most rendülnek meg, s az események 
egymást követik. Háború, háborús hírek, fegyver, éhség és ragályok 
rendítik meg a föld hatalmasságait, majd Isten szava megrázza a napot, 
holdat, csillagokat, sőt magát a földet is. Azt is láttam, hogy az európai 
hatalmak megrendülése nem jelenti az ég erősségeinek megrázását, - mint 
néhányan tanítják - hanem ez a haragvó nemzetek lázongása. {TL §7.1-3} 
 

”1849. március 24-én a mainei Topshamban az ottani testvérekkel nagyon 
jó és érdekes összejövetelünk volt. Isten lelke kiáradt ránk és én lélekben 
elragadtattam az élő Isten városához.  […]{TL §8.1} Sátán az elpecsételésnek 
ebben az idejében minden ravaszságával azon van, hogy Isten népét 
eltántorítsa a korszerű igazságtól, és őket hitükben megingassa. Láttam egy 
takarót, amit Isten kiterített népére, hogy a szomorúság idején megvédje 
őket. Minden lelket, ki az igazság mellett dönt, és akinek szíve tiszta, betakar a 
mennyei Atya, a Mindenható oltalmával. {TL §8.5} […] Sátán minden úton-
módon megkísérelte, hogy ott tartsa őket, ahol éppen voltak, mindaddig, amíg 
az elpecsételés elvégeztetik, és a Mindenható kiteríti oltalmazó takaróját a 
választottak fölé, mert jól tudta, hogy odakünn védelem nélkül maradnak, 
kitéve Isten haragjának, amely a hét utolsó csapásban nyilatkozik meg. 
Isten máris megkezdte oltalmazó takarójának kiterjesztését népe fölé, és 
nemsokára bevonja vele azokat, akik a harc napján védelmet óhajtanak. 
Isten hatalmasan munkálkodik népéért és Sátánnak is megengedi, hogy 
hasonlóan dolgozzék. {TL §8.10} 

 

Bár Jézus csak az egek erősségeinek megrendüléséről beszél, de visszaidézi Jóel 3:14-

16-ot, ahol a föld és az ég erősségei megrendüléséről van szó, közvetlenül az Úr eljövetele 

előtt. „Tömegek, tömegek! az ítélet völgyében! Mert közel van az Úrnak napja az ítélet 

völgyében! A nap és hold elsötétednek; a csillagok bevonják fényüket;  az Úr pedig 

megharsan a Sionról és megzendül Jeruzsálemből, és megrendülnek az egek és a föld; de az 

Úr az ő népének oltalma és az Izrael fiainak erőssége!” Az egek és a föld erősségeinek 

megrendülése tehát egy időben történik, bármelyiket említjük, a másikról is szó van.  1848-

49-ben Ellen White látomásai szerint elkezdődött a végidő legutolsó szakasza, az egek 

erősségeinek megrendülése, s az, hogy Isten védelmében részesti az övéit közvetlenül a hét 

csapás kitölttetése előtt. Ez a Biblia szerint a földi történelem legutolsó, gyorsan lezajló végső 

szakasza. Több mint 160 éve történt mindez. Megrendültek a Föld erősségei? Kitölttettek a 

csapások a világra? A Megváltó által adott eseménysorrend szerint megvolt már a nemzetek 

lázongása, a hitért való globális üldözés, a nagy evangéliumhirdetés?  Egyértelműen nem, 

egyik sem. Az Úrtól volt ez a látomás az elemi logika szabályai szerint? Nem. Határozott-e 

meg White időt Krisztus második eljövetelére? Egyértelműen igen, 1848-49 közeljövőjébe 

helyezte ezt az eseményt, erre az időre tette a közvetlenül a Jézus eljövetele előtti záró 

szakaszt. 
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Megrendültek az erősségek 148-49-ben? Egyértelműen és nyilvánvalóan nem. Jézus 

sem jött vissza. Megáll tehát ez a látomás? Akkor sem állt meg, amikor született, mert a 

nemzetek lázongása nem a föld erősségeinek megrendülését jelentette már White szerint sem, 

annak pedig jóval meg kell előznie a föld és az ég erősségeinek megrendülését, amire a 

látomás azt mondja, hogy „most”. 

 

1850-56 környékén befejeződik az elpecsételés 

 

Nagyjából ebből az időből származik egy szakasz a Tapasztalatok és látomások című 

könyvből, pontosan nem tudtam meghatározni, hogy 1850 vagy 1856-e a dátuma. Ez így szól:  
 „Az Úr megmutatta nekem, hogy mily veszélyes dolog lelkünket földi 

gondokkal és gondolatokkal foglalkoztatni. Láttam, hogy izgató könyvek olvasása 
által sokan elfordulnak a korszerű igazságtól és a szent Biblia iránti szeretetük 
kihal. Mások amiatt nyugtalankodtak és aggódtak, hogy mit egyenek, igyanak, és 
hogyan öltözködjenek. Sokan úgy vélték, hogy még nagyon messze van az Úr 
eljövetele. Az idő már hosszabbra nyúlt, mint ők remélték, ezért azt hiszik, hogy 
még több év fog elmúlni s ily módon gondolataik elterelődnek a jelenkori 
igazságtól és a világ felé fordulnak. E dolgokban igen nagy veszélyt láttam; mert 
ha a lélek más dolgokkal telik meg, akkor a korszerű igazságot elveti s nincs 
többé hely homlokukon az élő Isten pecsétje számára. Láttam, hogy Jézus a 
mennyei szentek szentjében csakhamar befejezi szolgálatát. Testvérek, 
használjuk fel szabadidőnket a Biblia kutatására, amelynek alapján az utolsó 
napon megítéltetünk.  Kedves Testvéreim! Legyenek állandóan Isten parancsai 
és Jézus Krisztus bizonysága gondolataitoknak tárgyai, és ezek űzzék el a világi 
gondolatokat tőletek. Midőn lefekszetek és mikor felkeltek, ezekről elmélkedjetek. 
Életetek és eljárástok legyen összhangban az ember Fiának eljövetelével. Az 
elpecsételés ideje rövid, s csakhamar bevégződik. Most, amíg a négy angyal 
tartja a négy szelet, itt az ideje, hogy megerősítsük és biztosítsuk 
elhivatottságunkat és kiválasztottságunkat.” {TL §13.7-9} 

Ezek a sorok is 160 évesek. Befejezte Krisztus a szolgálatát a mennyei szentélyben? 

Nem. Bevégződött az elpecsételés? Nem. Megáll tehát ez a látomás? Nem.  

 

 

1850 környékén jön a hét utolsó csapás 

 

Egészen biztosan 1850-ből származik egy másik bizonyságtétel, amelynél konkrétabb 

megjelölést csak valóban az év-hónap-nap meghatározása adhatna Jézus második eljövetelére. 

Az idézett szakasz a Tapasztalatok és látomások c. kötet, Az állat jele c. fejezetből származik. 
„1850. június hó 27.-i látomásomban így szólt hozzám kísérő 

angyalom: "Az idő majdnem bevégződött. Vajon sugárzod e Jézus nyájas 
képmását kellőképpen?" Majd arra utasítottak, hogy a földre tekintsek s láttam, 
hogy azoknak, akik a harmadik angyali üzenetet elfogadták, készülődniük kellene. 
Az angyal így szólott: "Legyetek készen! Legyetek készen! Legyetek készen! 
Halljatok meg sokkal teljesebben a világ számára, mint eddig!" Láttam, hogy 
igen nagy munkát kell érettük elvégezni, de nagyon rövid idő alatt. Azután 
láttam, hogy a hét utolsó csapás nemsokára kiárad azokra, akik nem állanak 
Isten oltalma alatt, de a világ ezt csak annyiba vette, mintha ugyanannyi hullni 
készülő esőcseppről volna szó. Ezután erőt nyertem arra, hogy végignézhessem 
a rettenetes félelmes utolsó csapást, Isten haragjának kiáradását. […]Az angyal 
így szólott: "Tagadjátok meg önmagatokat; gyorsan előre kell haladnotok!" 
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Közülünk többeknek volt elég ideje az igazság elfogadására s arra, hogy lépésről 
lépésre haladhassanak folytonosan előre. Minden lépés erőt adott a további lépés 
megtételére. De az idő már-már lejár, és amit mi azelőtt éveken át 
tanulhattunk, arra nekik csak néhány hónapjuk lesz. Ezeknek nagyon sokat 
kell elfeledni, és sok új dolgot megtanulni. Azok, akik a rendelet kiadásakor nem 
akarják a vadállat jelét és képét felvenni, azoknak most kell határozniuk és 
kijelenteni: "Nem, mi nem tiszteljük az ő intézkedéseit!"” 

White szavai szerint a csapások nemsokára jönnek, és amit nekik évekig volt 

lehetőségük tanulni, azt másoknak hónapok alatt kell elsajátítaniuk. Néhány hónapon belül 

tehát várható volt Krisztus az ég felhőin. 

Nem tudom megállni, hogy fel ne tegyem a kérdést – már a bizonyságtétel 

közreadásakor nem ötlött az olvasók szemébe az, hogy Krisztus visszajövetelét megelőzően 

egy egész világot átfogó evangéliumhirdetés lesz minden nép között? Jézus ugyanis erről 

beszélt Máté evangéliuma 24. fejezetében. A Biblia tanúságtétele szerint a Római 

Birodalomban is évtizedekre volt szükség, hogy az evangélium elterjedjen – közvetlen 

apostoli jelenlét, és jelek, csodák sokasága mellett is. Hogyan jöhetett volna vissza Jézus csak 

néhány hónap múlva, amikor a fizikai feltételei és lehetőségei sem voltak meg az 

evangéliumhirdetésnek? Volt már vasút, de 1869-ben találkozott csak a keleti és nyugati 

vasútvonal még Amerikán belül is – nem sokkal volt könnyebb a közlekedés 1850 táján, mint 

Jézus idejében, s még az evangelizálandó terület is többszöröse volt a birodaloménak. Hogyan 

vihette volna végbe a nagy evangéliumhirdetést egy olyan egyház, amely 1863-ban, azaz 

tizenhárom évvel később háromezer taggal alakult meg? Hányan lehettek 1850-ben? Ezernél 

aligha többen, sőt, annyian sem, mindenféle világmisszió vagy egyáltalán a hatékonyságot 

biztosító bármiféle szervezet nélkül, különálló csoportokban élve. Jules Verne 1873-ban, tehát 

jó húsz évvel később jelentette meg a „80 nap alatt a Föld körül” c. regényét, amikorra a 

közlekedés már rengeteget fejlődött az 50-es évekhez képest, de a két hónapos (csak körbe 

utazás!) is utópisztikusnak tűnt, ez adja a regény alaptörténetét. Hogyan jöhetett volna el 

Jézus néhány hónapon belül? Lehet, hogy ebben nincs igazam, és túlságosan is földhözragadt 

a képzeletem, de egy biztos: 160-70 év már eltelt, és Jézus eddig még nem jött el. Az angyal 

(ha valóban angyal volt, és nem az elme játéka) a valóságról beszélt White-nak? A válasz 

egyértelműen NEM. 

Amint láttuk, Ellen White egyértelműen megjelölte 1850 környékét Jézus második 

eljövetelének. Ha már 1848-ban megrendültek volna a Föld erősségei, valóban rövid időn 

belül vissza kellett volna jönnie Jézusnak, elvileg már a következő jövendölés előtt. 

 

 

 

1856 környékén Isten gyorsan bevégzi a művét és itt a vég 

 

 

A következő dátumunk 1856, nyolc évvel később, White arról ír, hogy Jézus eljövetele az Úr 

szerint már nagyon közel van. Úgy gondolom, hogy ezt már nem lehet az 1848-50-es 

dátumhoz kötni – persze ha rendkívül nagyvonalúak vagyunk, akkor talán lehet, de nézzük 

meg a bizonyságtételt. 
„Kedves Testvéreim! Az Úr 1856. január 26-án látomást adott nekem, 

amit elmondok nektek. Láttam, hogy Isten népe közül többen balgák, 
szunnyadozók és csak félig vannak ébren. Nincsenek tudatában az időknek, 
amelyben élünk, hogy a "seprűs ember" már eljött s hogy többen abban a 
veszélyben vannak, hogy elsöpri őket.* (Lásd: William Miller álmát a 
függelékben.) Én kértem Jézust, hogy mentse meg őket, hogy várjon velük egy 
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kicsit, hagy ismerjék meg veszélyes helyzetüket, hogy elkészüljenek, még 
mielőtt végleg késő lenne. Az angyal így szólt: "A pusztulás úgy jön, mint 
hatalmas szélvihar". Kértem az angyalt, hogy könyörüljön rajtuk és mentse 
meg azokat, akik a világot szeretik, akik vagyonukhoz ragaszkodnak, hogy nem 
tudnak lemondani, hogy áldozataik segítségével gyorsan követek volnának 
küldhetők szerte a világban, akik táplálnák az éhező nyájat, amely lelki táplálék 
hiányában szétszéled. {TL §10.1} […] 

Majd ismét Jézust szemlélhettem, láttam azt a végtelen szenvedést, 
melyet érettünk eltűrt, láttam végtelen szeretetét, amely arra késztette, hogy 
életét feláldozza az emberiségért; de láttam azok életét is, akik azt állították, 
hogy Jézus követői, s akik bőségesen rendelkeztek anyagi javakkal, de nehéz 
dolognak tekintették az üdvösség ügyének támogatását. Az angyal kérdezte: 
"Bejuthatnak-e ezek a mennybe?" Egy másik angyal felelt: "Nem! Soha, soha, 
soha! Azok, akiket itt alant nem érdekelte Isten műve, sohasem énekelhetik 
odafenn a Megváltó szeretett dalát." Láttam, hogy az a gyors mű, melyet 
Isten e földön végez, csakhamar igazságban megrövidíttetik, s hogy a 
hírnököknek gyorsan ki kell menniük útjaikra, hogy felkutassák Isten 
szétszórt nyáját. Egy angyal kérdezte: "Ezek mindnyájan hírnökök?" Egy 
másik felelt: "Nem, nem! Isten hírnökeinek üzenetük van." {TL §10.6} 

[…] A nagy rostálás máris megkezdődött s folyik tovább s azok, akik 
nem hajlandók határozottak és következetesen az igazság mellé állni, s akik 
nem hajlandók Istenért és országának építéséért áldozatokat hozni, 
kirostáltatnak. Az angyal így szólt: "Azt hiszed, hogy valakit is kényszerítenek 
arra, hogy áldozatot hozzon? Nem, nem; az áldozatnak önkéntesnek kell lennie. 
Mindent fel kell áldoznunk, hogy megvásároljuk a szántóföldet." Erre Istenhez 
kiáltottam, hogy könyörüljön népén, amely között olyan sok a gyenge és 
haldokló. Majd láttam, hogy a Mindenható ítéletei gyorsan jönnek s kértem 
az angyalt, hogy ő maga szóljon a néphez. De így felelt: "Sinai hegyének 
minden mennydörgése és villámlása sem késztethetné azokat, kik nem akarják, 
hogy Isten szavának egyszerű és világos kijelentései meggyőzzék őket, sőt egy 
mennyei angyal üzenete sem ébreszthetné fel őket." {TL §10.8} 

 

 

Az amerikai polgárháború a vég kezdete (1861) 

 

Még ha nagyon nagyvonalúak vagyunk, és azt mondjuk, hogy eddig egy 

időpontmegjelölésünk van, akkor sem állhatunk meg itt, mert az amerikai polgárháború idején 

tett jövendölések (1861-65) már egészen biztosan nem kapcsolhatók az előbbi szakaszokhoz. 

Erre az időre is tett időmegjelölést White. 

 

„Láttam, hogy Isten népének keresztény közösségben és szeretetben kell 

szorosan összefognia. Nemzeti szerencsétlenségeinknek ebben az idejében 
csakis Isten lehet pajzsunk és erőnk. Isten népének fel kellene ébrednie. Ki kell 
használniuk az örömhír terjesztésének alkalmait, mert hamarosan véget 
érnek. Szorongást, zavart és éhínséget láttam a földön. Sátán most arra tör, hogy 
tétlenül lássa Isten népét, és megakadályozza, hogy az igazság terjesztése terén 
megtegyék kötelességüket, hogy végül – amikor megmérik őket a mérlegen – 
híjával találják őket.  Isten népe szívlelje meg a figyelmeztetést, és ismerje fel az 
idők jeleit. Krisztus jövetelének jelei túl világosak ahhoz, hogy kételkedjünk 
bennük. Ezek fényénél az igazság hitvallói legyenek erőteljes igehirdetők. Isten 
mindenkit felhív – a lelkészeket és a gyülekezet tagjait, hogy ébredjenek. Az 
egész mennyben lázas tevékenység folyik. A történelem hatalmas léptekkel 
közeleg végéhez. Az utolsó idők veszedelmei között élünk. Nagy 
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veszedelmek küszöbén állunk, s mi mégis alszunk. Ijesztő ez a tétlenség, a 
buzgalomnak ez a hiánya Isten ügyében. Ez a halálszerű álom Sátántól ered. Ő 
uralkodik a meg nem szentelt életű szombattartókon, és veszi rá őket egymás 
irigylésére, a vádaskodásra és bírálgatásra. Fő célja, hogy a megszenteletlen 
szombattartók lekössék Isten szolgáinak erejét, munkáját, s azzal kelljen tölteniük 
drága idejüket, hogy jelentéktelen civódásokat rendezzenek, ahelyett, hogy a 
hitetleneknek hirdetnék az igazságot.” {BT1 §55.2-3} 

„Olyanok töltik be az északi hadsereg némely felelős állását, akik szívük 
mélyén lázadók, akik nem becsülik többre a katonák életét a kutyák életénél. 
Közönyösen nézik, hogy a katonák ezrei sebesülnek, válnak nyomorékká, s 
halnak meg. A déli hadsereg tisztjei állandóan értesüléseket kapnak az északiak 
terveiről. Az északi tisztek is kaptak pontos értesüléseket a lázadók 
csapatmozdulatairól és közeledéséről, de figyelmen kívül hagyták, lenézték, mert 
az értesülés a feketéktől jött. Mivel a Szövetség erői nem készültek fel támadásra, 
meglepték, és csaknem szétzúzták őket, vagy ami ugyanolyan rossz, sok katonát 
foglyul ejtettek, hogy a halálnál rosszabb sorsuk legyen.  Ha az északi seregben 
egység uralkodna, a lázadás rövidesen véget érne. A lázadók tudják, hogy az 
északi seregben sokan velük éreznek. A történelem lapjai egyre sötétebbek 
lesznek. Félrevezetik a megbízható férfiakat, akik nem szeretik a lázadást, vagy 
ami okozta, a rabszolgatartást. Tekintélyük olyanokat segített hatalomra, akiknek 
elveit ellenzik.  Minden készülődik az Isten nagy napjára. Az idő még tartani 
fog kis ideig, míg a föld lakosai betöltik gonoszságuk poharát, és akkor 
Isten haragja, mely oly soká szunnyadt, felébred, és a világosságnak ez a 
földje inni fog színtiszta haragjának poharából. Isten pusztító hatalma 
bejárja a földet, hogy támadjon és romboljon. A föld lakosaira kard, éhínség 
és járványok várnak. Nagyon sok hatalmas férfi, tábornokok és tisztek, a 
szellemektől kapott utasításoknak megfelelően cselekszenek. Ördögök, akik 
halott harcosoknak és képzett tábornokoknak adják ki magukat, érintkeznek 
hatalmon levő férfiakkal, és ellenőrzik számos lépésüket. Egyik tábornok ezektől 
a szellemektől kapja utasításait, és azok a siker élményével kecsegtetik. Másik 
tábornokunk is kap utasításokat, de nagyon másfélét, mint az előbbi. Akik követik 
ezeket a tanácsokat, azok olykor győznek, de többnyire vereséget szenvednek. 
{BT1 §70.22-24} 

1865-ből származik egy fiataloknak írt bizonyságtétel is. „Az Úr számos 

bibliaszövegre felhívta figyelmemet, melyek világosan leírják Istennek a 
fiatalokkal kapcsolatos akaratát. Az ítélet napján a fiataloknak szembe kell 
nézniük a félreérthetetlen tanításokkal. Mégis húsz közül egy fiatal férfi vagy 
nő sem akad a jelen igazság hitvallói közül, aki engedelmeskedne e bibliai 
tanításoknak. A fiatalok nem olvassák eleget Isten szavát, hogy tisztában 
legyenek, Isten mit vár el tőlük. Pedig ezek az igazságok fogják megítélni őket 
Isten nagy napján, amikor a fiatalokat és az öregeket földi életük tettei 
szerint jutalmazzák. {BT1 §87.4} […] A fiatalok készen állnak-e, hogy szerényen 
és tisztességtudón megfeleljenek mindenkinek, aki reménységükről kérdőre vonja 
őket? Láttam, hogy a fiatalok nagyon nincsenek tisztában álláspontunkkal. 
Rémítő események állnak közvetlenül előttünk. A nyomorúság olyan ideje, 
amely próbára fogja tenni jellemük értékét. Akikben az igazság lakik, addigra 
fejlettek lesznek. Akik kihúzták magukat a kereszt alól, s elhanyagolják az élet 
szavát, s csak silány magukat csodálják, azokat könnyűnek találják, Sátán 
csapdájában élnek, és későn jönnek rá, hogy borzasztó hibát követtek el.” {BT1 
§87.12} (FELHÍVÁS AZ IFJÚSÁGHOZ BT1 - Bizonyságtételek 1. kötet (1T)) 

 

Ha ez nem lenne elég egyértelmű, ugyanebből az időszakból, 1868-ból ránk maradt egy 

bizonyságtétel, amit White C. testvérnek címzett. 
[C. testvér,] hiszed-e, hogy minden dolog vége elérkezett, hogy a 

történelem eseményei sebesen lezárulnak? Ha igen, cselekedeteiddel 

https://egwwritings.org/?ref=1T
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bizonyítsd hitedet. Az ember mindig kimutatja egész hitét, mellyel rendelkezik. 
Némelyek úgy vélik, hogy jókora fokú hittel rendelkeznek, holott, ha egyáltalán 
van hitük, az halott mert nem éltetik a cselekedetek. „A hit, ha cselekedetei 
nincsenek, meghalt önmagában.” Kevésnek van valódi hite, mely szeretet által 
munkálkodik, szeretetből fakad, s megtisztítja a lelket. Holott, akiket méltónak 
találnak az örök életre, feltétlen el kell érniük az erkölcsi alkalmatosságot arra. 
„Szeretteim, most hogy Isten gyermekei vagyunk, még nem lett nyilvánvalóvá, 
hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk 
őhozzá, mert meg fogjuk látni őt, amint van. Akiben megvan ez a reménység 
őiránta, az megtisztítja magát, amiképpen ő is tiszta.” Ez a feladat áll előtted, s 
nincs túl sok időd, hogy teljes lelkeddel hozzáfogj. {BT1 §120.22} - 1868. 
március 7. 

 

Nos, a végidő 1865 után sem jött el, nem érkezett el a nagy nyomorúság ideje a fiatalok 

számára, és senki más számára sem, valamit C. testvér életében sem - bárki legyen is ő -  nem 

zárultak le sebesen a történelem eseményei.  

Ugyancsak 1868-ból származik a Bizonyságtételek 2. kötetének egy szakasza, amely így 

szól: 
 „Az Úr közölte, hogy Isten népe, mely nagyon állítja magáról, hogy hisz a 

jelen igazságban, mégsem virraszt, mégsem várakozik. Egyre növekednek a 
gazdagságban, a földön gyűjtenek kincseket. A világi kincsekben gazdagodnak, 
de nem az Isten szemében. Nem hiszik, hogy már csak rövid az idő; nem 
hiszik, hogy minden dolgok vége elközelgett, hogy Krisztus már az 
ajtóban áll. Állíthatják bár, hogy erős a hitük, de csak magukat csalják, mert azt 
bizonyítják, hogy nem rendelkeznek mennyei hittel. Tetteik bizonyítják hitük 
minőségét, és tetteik bizonyítják a körülöttük élőknek, hogy Krisztus nem 
jön el a mai nemzedék idején. Hitük szabja meg cselekedeteiket. Arra 
készülődnek, hogy a világon maradjanak. Házat házhoz sorakoztatnak, 
szántóföldet szántóföldhöz ragasztanak; a világ polgárai lettek.” {BT2 §29.26} 

Mit közölt az Úr White szerint? Hogy Isten, azaz a saját népe nem hisz olyan 

dolgokban, amelyekben hinnie kellene. Nem hiszik, pedig hinniük kellene (egymás után 

következő azonos értelmű, egyenrangú kijelentések szerint): hogy az idő rövid, hogy minden 

dolgok vége elközelgett, hogy Krisztus már az ajtóban áll, hogy Krisztus eljön a mai 

nemzedék idején. Ezeket kellene hinniük, az 1868-ban élő hívőknek, akikhez White szól. 

Eljött Krisztus az akkor élő nemzedék idején? Nem. A polgárháború köthető Máté 24-hez? 

Nem, egyértelműen nem, ez a konfliktus nem torkollt bele a végidő eseményeibe. 

 

 

1881 környékén is rövid volt az idő a végig 

 

A Bizonyságtételek 4. kötete 1881-ben jelent meg, és az 1875-1881 közötti időszak 

bizonyságtételeit, white-i megnyilatkozásait gyűjtötték össze benne. Ebben is arról van szó, 

hogy nagyon hamar itt a vég. 

 
„A végtelenül komoly, szent igazság a vízválasztó-üzenet, melyet Isten 

hirdetnünk adott minden egyesünket a legerősebb kötelezettség alá helyez, hogy 
alakítsuk át mindennapi életünket, jellemünket, hogy helyesen képviseljük az 
igazság erejét. Mindig éljünk az idő rövidségének, ama félelmetes események 
tudatában, melyekről a jövendölés kijelentette, hogy rövidesen be kell 
következniük.” {BT4 89.10} 
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„Mert lám, elérkezik az a nap, s izzó lesz, mint a kemence. Minden kevély 

és minden gonosztevő olyan lesz, mint a szalma. Az a nap, amely elérkezik, 

lángra lobbantja őket, mondja a seregek Ura – úgyhogy sem gyökér, sem 

lombozat nem marad belőlük.” A hitetlen világnak rövidesen lesz mivel gondolni a 

ruhájukon és külső megjelenésükön kívül. S amint a nyomorúság és a kínos, 

döbbent zavar elszakítja gondolataikat e dolgokról, nem lesz hova fordulniuk. Ők 

nem a reménység foglyai, ezért nem fordulnak az erősséghez, az egek Urához. 

Szívük el fog halni a félelem és bánkódás miatt. Mivel nem Istent tették 

mindenükké, ezért az Úr nem lesz vigaszuk. Nevetni fog hát a bajukon, 

gúnyolódni fog, ha hatalmába keríti őket a rettegés. {BT4 90.15} 

A világi légkörnek behódoló szombattartók vizsgára fognak kerülni. Rajtunk 

az utolsó napok veszedelmei, s oly próba áll Isten hitvalló népe előtt, amilyenre 

nem számítottak. Az Úr próbára fogja tenni hitünk valódiságát. Sokan a világhoz 

csatlakoztak kevélységben, hiúságban és élvezet hajhászásban, azzal áltatva 

magukat, hogy ezt is művelhetik, és mégis keresztények maradhatnak. Holott 

ezek az élvezetek elkülönítik őket Istentől, ezek teszik őket a világ gyermekeivé. 

Krisztus nem ilyen példát nyújtott. Csak a magukat megtagadók, a józan, 

alázatos, szerény és szent életet élők Jézus igazi követői, s az ilyenek nem is 

tudnak örvendezni a világ szerelmesei társaságának.” {BT4 90.16} 

 
Nos, eljött a vég 1881 környékén? Csaknem 140 év telt el. Mi a válaszunk? Ha a „rövid” és a 

„rajtunk” kifejezések ennyire szabadon értelmezhetők, akkor a többi kijelentés is… Hány 

évszázadnak kellene eltelnie a csaknem másfél évszázadon túl, hogy ki merjük mondani: ez 

nem következett be? 

 

 

Az 1889-ben élő nemzedék idejében jön vissza Jézus 

 

A BT-k 5. kötete 1889-ben jelent meg. Ebben a következőket olvashatjuk: 
Tudomásomra hozták, hogy sokan, akik állítólag ismerik a jelenvaló 

igazságot, azt sem tudják, miben hisznek. Nem ismerik hitük bizonyítékait. Nem 
értékelik a most folyó munkát. Mikor eljön a megpróbáltatás ideje, lesznek 
olyanok, akik ugyan ma másoknak hirdetik az igét, de álláspontjuk 
megvizsgálásakor kiderül majd, hogy sok mindent nem tudnak elfogadhatóan 
megindokolni. Nem ismerik föl sötét tudatlanságukat, míg csak így vizsgára nem 
kerülnek. Sokan vannak a gyülekezetben, akik magától értetődőnek veszik, amit 
hisznek, de nem jönnek rá gyöngeségeikre, amíg a viták kereszttüzébe nem 
kerülnek. Ha majd elválasztják őket a hasonló hitűektől, s kényszerítve lesznek 
egyedül, magukra hagyatva helytállni, akkor lepődnek majd meg, hogy milyen 
zavaros a fölfogásuk arról, amit addig igazságnak tekintettek. 
Kétségbevonhatatlan, hogy akadnak közöttünk olyanok, akik eltávolodtak az élő 
Istentől és emberhez fordultak. Emberi bölcsességet helyeznek Isten bölcsessége 
helyébe. {BT5-2 0.24} 

 

Átment az a nemzedék azokon a megpróbáltatásokon, amit Máté 24. fejezete mond? Nem, 

kivétel nélkül mind halottak, és nem jött vissza Jézus még a gyermekeik idejében sem. Eddig 

még a déd- és ükunokáikéban sem. 
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A kételyek igazak voltak 1889-ben, vagy sem? 

 

„Sokak számára közhellyé vált, elveszítette jelentőségét a 
figyelmeztetés, hogy az ember Fia hamarosan eljön az ég felhőiben. Nem 
várakoznak, nem virrasztanak, s önző, világias lelkületük elárulja szívük 
gondolatát: „Az Úr halogatja eljövetelét.” (Lk. 12:45) Némelyeket olyan sűrű 
sötétség vesz körül, hogy nyíltan hangoztatják kételyeiket, pedig az 
Üdvözítő világosan kijelentette, hogy akik így gondolkodnak, azok gonosz 
szolgák, s az álszentek és hitetlenek sorsára jutnak.” {BT5 2.3} 

 

A valóság az, hogy azoknak, akiknek kételyeik voltak Jézus közeli eljövetelével kapcsolatban 

1889 táján, sajnos igazuk volt, míg a prófétának, aki az Úr nevében megrótta őket, 

egyértelműen nem. Jézus nem jött vissza. Tényleg ne legyen közhely Jézus eljövetele, készen 

kell minden hívőnek erre állnia (már csak azért is, mert nem tudhatjuk, mikor halunk meg), 

mindazonáltal a tény tény marad: Jézus nem jött el a megjövendölt időszakban. 

 

 

Elérkezett a végidei hívek megváltásának ideje 1889 táján? 

 

Lelkészeink hiányosan végzik kötelességeiket. Fel kellene hívnunk az 
emberek figyelmét a közvetlenül előttünk álló fontos eseményekre. 
Figyelnünk kell az idők jeleire: Dániel próféta és János apostol látomásai 
erkölcsi sötétség és tisztátalanság korszakát jövendölik, s a vég idején – 
amelyben most élünk – a látomásról szólni kell, nem hallgathatjuk el. A 
megjövendölt jelek beteljesedése felszólítja a várakozókat, virrasztókat, 
hogy tekintsenek föl, emeljék fel fejüket, mert elérkezett megváltásuk 
ideje.{BT5 2.4} 

A válasz egyértelműen nem. 

 

 

Kijelentések az 1889 körül eljövendő végről 

 
A figyelmeztetés kürtjelét adom most azoknak, akik a tábori 

összejövetelekre egybegyűltek. Elközelített minden dolgok vége. Testvéreim, 
igehirdetők és gyülekezeti tagok! Tudtomra adták, hogy másképp kell 
dolgoznotok, mint eddig tettétek. {BT5 3.3} 

Testvéreim, tudomásomra hozták, hogy az örökkévaló világ küszöbén 
állunk. Minden egyes lépésnél feltétlenül győzelmet kell aratnunk. Minden jótett 
magvetés, gyümölcsöt terem az örök életre. Minden kivívott siker a haladás 
létrájának magasabb fokára emel, és lelkierőt ad a további győzelmekhez. 
Minden helyénvaló tett egyengeti az utat az előtt, hogy újra jót cselekedjünk. {BT5 
3.7} 

Elközelgett hozzánk az idők vége. Tudtomra adták, hogy Isten megtorló 

büntetései már el is érkeztek a Földre. Az Úr előre figyelmeztet minket a 

küszöbön álló eseményekre. Világosság ragyog igéjéből, és mégis sötétség 
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borítja a földet, és fekete éj a népeket. „Amikor azt hangoztatják: Béke és 

biztonság, akkor éri őket hirtelen a pusztulás… és meg nem menekülnek.” 

(I. Thessz. 5:3) {BT5 12.16} 

Népünk azt vallja, hogy mindenki másnál jobban ismeri az igazságot. Ezért 

életüknek és jellemüknek összhangban kellene állnia hitükkel. Közel a nap, 

amikor az igazakat mint értékes gabonát kévékbe kötik a menny tárházai 

számára, míg a gonoszokat konkolyként gyűjtik össze, az utolsó nagy nap tüzére 

szánva. De a gabona és a konkoly „együtt növekednek az aratásig” (Mt. 13:30). 

{BT5 12.18} 
Munkatársaim, kevés időnk maradt a munkára a világméretű aratás 

mezején! A lehetőség sohasem lesz kedvezőbb, körültekintően kell hát 
kihasználnunk minden percet. … A mi időnkben még nagyobb odaadásra van 
szükség, mint az apostolok napjaiban. {BT5 16.1} 

Lelkészeknek és egyháztagoknak egyaránt a kegyelem átalakító erejére van 

szükségük, hogy megállhassák helyüket az Úr napján. A világ rohamosan 

közeledik a bűnnek és emberi elaljasodásnak ahhoz a fokához, amely Isten 

beavatkozását teszi szükségessé. {BT5 16.12} 

Isten igazságszolgáltatása már a világba érkezett, amint azt a viharok, 

árvizek, földrengések, szárazföldi és tengeri szerencsétlenségek bizonyítják. A 

mindenható VAGYOK szól törvényének taposóihoz. Amikor Isten kitölti haragját a 

földre, kicsoda áll majd helyt? Ideje, hogy Isten népe elvhűnek bizonyuljon. {BT5 

16.14} 

Az isteni igazságszolgáltatás nem sokáig várat már magára, s Isten 

pecsétjét csak azok homlokára helyezik majd, akik bánkódnak a tisztátalanságok 

miatt. Akik a világhoz húznak, akik együtt esznek és isznak a részegesekkel, 

azokra biztos pusztulás vár a romlottság munkásaival együtt. „Az Úr szeme az 

igazakon és füle könyörgő szavukon, de a gonoszt cselekvőkkel szembefordul.” 

(I. Pt. 3:12) {BT5 28.16} 

Isten tartja kezében a sorsunkat. Nem nevethetjük ki, nem űzhetünk gúnyt 

belőle örökké. Csapásai már megérkeztek a Földre. Pusztulás és halál jelzi a 

félelmetes szélvészek nyomát, emésztő tűz tarolja le az erdőt és a zsúfolt 

nagyvárost, viharba kerülnek és hajótörést szenvednek, akiknek a mélységen át 

vezet az útjuk, akik pedig a szárazföldön utaznak, azokat balesetek és 

szerencsétlenségek fenyegetik. Orkán, földrengés, fegyver és éhínség egymást 

érik. De az emberek nem ismerik fel Isten figyelmeztető hangját, nem akarnak a 

tornyosuló vihar elől az egyedüli biztonságba menekülni. {BT5 29.58} 

Az Úr kegyelmes, irgalmas és igaz. Megengedte, hogy családotok egyik 

tagja, aki a legártatlanabb és legfelkészültebb volt, végig pihenjen az utolsó idők 

veszedelmeinek idején. Ne zárkózzatok el gyászotokkal az ének és öröm elől, 

mintha nem is lenne feltámadás! Dicsérjétek inkább Istent, hogy halottatok 

számára nem lesz többé halál, nem lesz többé megpróbáltatás, sem bánat. Ő 

most Jézusban nyugszik, míg az életadó a dicső halhatatlanságra szólítja elő az 

alvó szenteket. {BT5 42.15} 

 

Közeledik az idő, amikor semmilyen áron sem tudunk majd adni-venni. 

Rövidesen rendelet jelenik meg, hogy akin nem éktelenkedik a fenevad jele, az 

sem el nem adhat, sem meg nem vehet semmit. Nemrégiben csaknem így is 

történt Kaliforniában, ez az eset azonban csak fenyegető előszele volt annak a 

viharnak, amelyet a négy angyal most még visszatart. Még nem állunk készen. 
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Előbb kötelesség vár ránk, s majd akkor szólítják fel az angyalokat, hogy 

eresszék el a szeleket, hadd zúduljanak a Földre. Ez lesz a döntő nap Isten 

gyermekei számára – a szorongatás ideje, amilyen még nem volt, mióta ember él 

e világon. Most még van lehetőségünk az Istenért végzett munkára, dolgozzunk 

hát, amíg lehet. {BT5 18.13} 

A megpróbáltatás bizonyosan bekövetkezik. Harminchat évvel ezelőtt 

láttam azt, ami most történik: a vasárnaptörvény, vagyis a pápaság egyik 

intézményének megtartására kényszerítik az embereket, ugyanakkor lábbal 

tiporják az Úr megszentelt nyugalomnapját. {BT5 16.15} 

Most kell szorosra fűznünk kapcsolatunkat Istennel, hogy elrejthessen, 

amikor kitölti haragja hevét az emberek fiaira. Eltávolodtunk a régi tájékozódási 

pontoktól, térjünk most vissza azokhoz! „Ha az Úr az Isten, őt kövessétek, ha 

pedig a Baál, szolgáljatok annak.” (I. Kir. 18:21) Kinek az oldalára állsz? {BT5 

16.17} 

 

Hozhatnék még idézeteket az 5. kötetből, de sem 36 éve, sem akkor, sem az azt követő 

többször 36 évben nem következett be, amit Ellen G. White jövendölt. A kevés idő elmúlt és a 

sokkal több is, eddig csaknem 130 év… Jézus eljövetele ténykérdés, azt azzal kapcsolatos 

események is – valamikor. De nem akkor, amikorra White jövendölte, ez a probléma. 

 

 

1901 környékén is eljön a vég 

 

Bizonyságtételek  6. kötete 1901-ben jelent meg, és az 1890-1901 közötti időszakban 

születtek az írások. 

 

Sorsdöntő, komoly események küszöbén állunk. A jövendölések 

beteljesedőben vannak. Különös, eseménydús történelmet jegyeznek a mennyei 

könyvekbe. A világon minden lázban ég. Háborúkat látunk, háborúk híreit halljuk. 

A nemzetek haragszanak, s eljött a holtak megítélésének ideje. Egymást váltják 

az események, hogy elhozzák az Isten napját, mely igen siet. Mintha már csak 

pillanatnyi idő lenne, még sincs általános háború. Isten angyalai visszatartják a 

négy szelet, amíg Isten szolgáit elpecsételik homlokukon. Ha ez megtörténik, a 

világ hatalmai felsorakoztatják hadaikat a végső nagy harcra. {BT6 3.1} 

Krisztus visszatérése már nem soká várat magára. Ez legyen minden 

üzenetünk alaphangja. {BT6 155.5} 

Rövidesen Armagedon csatájára kerül a sor. Akinek öltözékére azt írták, 

hogy királyok Királya és uralkodók Ura, hamarosan elővezeti a menny hadait. 

{BT6 155.7} 

Az Úr szolgái most nem mondhatják el Dániel prófétával: A kijelölt idő 

hosszú volt. Már csak rövid idő van hátra, míg Isten tanúi befejezik munkájukat, 

előkészítik az Úr útját. {BT6 155.8} 

Isten mérsékelő Lelkének visszavonása már el is kezdődött. A szélvészek, 

viharok, fergetegek, tűzvészek és árvizek, tengeri és szárazföldi 

szerencsétlenségek gyors ütemben követik egymást. A tudomány igyekszik 

megmagyarázni e tüneteket. Sűrűsödnek körülöttünk a jelek, s Isten Fiának 
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közelségéről tanúskodnak. De ezeket mind mással indokolják, csak az igazi okkal 

nem. Az emberek nem ismerik fel az őrálló angyalokat, akik a négy szelet 

mérsékelik, hogy ne fújjanak, míg Isten szolgáit el nem pecsételik. De amikor 

Isten utasítja majd angyalait, hogy eresszék szabadjára a szeleket, olyan tusa 

következik, melyet képtelen leírni a toll. {BT6 155.15} 

Nos, 1901 környékén sem jött el Jézus: az akkor élő hívők minden látszat ellenére sem 

álltak a világ végével kapcsolatos sorsdöntő események küszöbén, és a vég sem jött el sietve. 

A „nem soká” fogalmába egészen biztosan nem fér bele az a 117 év, ami eddig eltelt a 

kijelentés óta. Helytálló volt ez a kijelentés? Nyilvánvalóan nem. 

 

 

1901 körül mindenki örök sorsa eldől, véget ér a próbaidő 

 

Eljött az utolsó figyelmeztetés hirdetésének ideje. Rendkívüli hatalom 

segédkezik az igazság terjesztése mellett, de meddig? Csak rövid ideig. Ha volt 

valaha válság, most van. {BT6 3.8} 

Mindenki most dönti el örök sorsát. Rá kell ébresztenünk őket az idők 
komolyságára, a próbaidő végének közelségére. Eltökélt igyekezettel kell 
feltűnően az emberek elé tárnunk korunk üzenetét. A harmadik angyalnak nagy 
hatalommal kell előretörnie. Senki se fordítson hátat e munkának, senki se 
tekintse jelentéktelennek. {BT6 3.9} 

Fújjátok a riadót a föld széltében hosszában. Hirdessétek az embereknek, 
hogy közel az Úr napja, és igen siet. Senkit se hagyjatok figyelmeztetés nélkül. Mi 
lehetnénk a szegény tévelygő lelkek helyében? Vadak között születhettünk volna 
mi is. Az igazság értelmében, melyből mindenkinél többen részesültünk, adósok 
vagyunk hirdetésével, hogy másokat is megmenthessen. {BT6 3.26} 

Nincs vesztegetni való időnk A vég közel. Rövidesen veszélyessé válik az 
utazás, jobbra is, balra is. Minden módon el fogják torlaszolni az utat, hogy 
akadályozzák az Úr hírnökeit. Nem végezhetik el azt, amit most még lehetne. 
Nézzünk farkasszemet kötelességünkkel, s támadó hadviseléssel tegyünk meg 
mindent, amit tudunk. Isten közölte velem, hogy a sötétség erői hallatlan 
igyekezettel dolgoznak, lépésrőllépésre lopakodva, mint a farkasok. Megközelítik 
az alvókat, hogy elragadják őket Nálunk a figyelmeztetés, hangoztassuk hát. 
Munka vár ránk, végezzük hát el, mert rövidesen annyira megnehezülnek a 
körülmények, amennyire elképzelni sem tudjuk. Segítsen bennünket Isten, hogy a 
világosság közvetítői maradjunk, hogy Jézusra, vezetőnkre rögzített tekintettel 
dolgozzunk, s türelmesen és állhatatosan fussunk a kitűzött cél felé. {BT6 3.27} 

Válság áll közvetlen előttünk. A Szentlélek hatalmával hirdessük az utolsó 
napokra szóló nagy igazságot. Nem telik el sok idő, mielőtt mindenki meghallja a 
figyelmeztetést, és dönt. Akkor jön el a vég.{BT6 4.4} 

Érték az időnk. A próbaidőnek már csak kevés, nagyon kevés napja van 
hátra, mialatt felkészülhetünk a jövő, halhatatlan életre. Nincs időnk, melyet 
bizonytalan mozgalmakra pazarolhatnánk. Nehogy csak felületesen olvassuk az 
Igét! {BT6 155.13} 

 
 

Véget ért a próbaidő 1901 környékén? Nem. Volt válság, a válságok válsága? Válság volt 

talán, de nem a végidő válsága. Teljesedett Máté 24. fejezete? Korábban sem, ekkor sem – 

később sem, eddig. Egyszer teljesedni fog, lehet, hogy nem is sokára, de hogy mikor, azt – 

úgy tűnik – White-tól nem fogjuk megtudni. 
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1902-ben is közel a vég 

 

A Bizonyságtételek 7. kötete is beszél Jézus közeli eljöveteléről, nyilván szorosan 

kapcsolódva a 6. kötet mondanivalójához. 

 
Közeledünk a világ történelmének lezárásához. Nemsokára a nagy fehér 

trón elé állunk. Rövidesen örökre véget ér a munkára fordítható időtök. Tartsátok 
nyitva szemeteket a lehetőségekre, hogy alkalmas időben szólhassatok azokhoz, 
akikkel érintkeztek. Ne várjatok, míg közelebbről megismeritek őket, mielőtt 
fölajánlanátok nekik az igazság kincseit. Lássatok feladatotokhoz, s kapuk nyílnak 
meg majd előttetek {BT7 4.4} 

A jövendölések beteljesedésének előttünk álló bizonyságai hirdetik, hogy 
minden dolgok vége elközelített. Számos fontos munkát kell elvégeznünk azoktól 
a helyektől távol, ahol a múltban munkánk nagy részét összpontosítottuk. {BT7 
37.7} 

A nagy küzdelem, melyet a menny udvaraiban Sátán indított meg, hamar, 
nagyon hamar örökre eldől! Rövidesen a föld minden lakójának vagy a mennyei 
kormány mellet, vagy ellene kell állást foglalnia. Mint soha még, Sátán csaló 
hatalmát gyakorolja, hogy félrevezessen és elpusztítson minden óvatlan lelket. 
Isten fölszólít minket, rázzuk föl az embereket, hogy készüljenek el a küszöbön 
álló nagy döntésre. Figyelmeztessük a romlás szélén állókat. Isten népe teljes 
erejével szálljon szembe Sátán hamisságával, rombolja le Sátán erődjeit. A 
széles világon minden emberi lény előtt – aki hallgat rá – világossá kell tennünk a 
nagy viszályban kockán forgó elveket, melyektől lelkük örök sorsa függ. Közel is, 
távol is értessük meg az emberekkel e kérdést, vajon a fő hitehagyót követik-e 
Isten törvényei iránt engedetlenül, vagy Isten Fiát, aki kijelentette: „Megtartottam 
Atyám parancsolatait.” Ez a munka vár ránk. Ezzel a céllal alapítottuk kiadóinkat. 
Isten ezt várja el tőlünk. {BT7 50.9} 

A gondviselés kereke lassan, de biztosan fordul. Nem tudjuk, milyen hamar 
mondja ki az Úr, hogy meglett! Eljövetele egyre közeledik. Lehetőségeink 
rövidesen örökre véget érnek. Már csak rövid ideig dolgozhatunk. Testvéreim, 
komolyan törekedjetek, hogy a déli államok széltében-hosszában emlékműveket 
állítsatok Istennek. Alapítsatok gyülekezeteket, építsetek imaházakat, létesítsetek 
kórházakat meg kis iskolákat, erősítsétek könyvkiadásunkat. {BT7 96.1} 

 

A 7. kötet bizonyságtételeihez köthetően SEM jött el a vég, sem Jézus Krisztus az ég felhőin. 

Mi a helyzet a 8. kötettel, 1904-ből? 

 

1904 környékén is itt a vég, jön Jézus 

 
Az Úr él és uralkodik. Rövidesen föláll fönségében, és rettenetesen 

megrázza a földet. Most hirdessük a rendkívüli üzenetet, mely behatol a lelki 
sötétségbe, meggyőzi és megtéríti a lelket. „Mentsétek meg lelketeket” – ezt a 
fölhívást kell átadnunk a bűnben élő embereknek. Rettentő komolyan kell 
vennünk most a dolgokat. Pillanatot sem tölthetünk gáncsoskodással és 
vádaskodással. Akik a múltban azt tették, hulljanak térdre, imádkozzanak, és 
vigyázzanak, miként szorítják ki szavakkal és tetteikkel Isten szavait és tetteit. 
{BT8 8.20} 
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Nincs időnk jelentéktelen dolgokkal foglalkozni. Szenteljük arra időnket, 
hogy hirdessük a bűnös világnak a könyörület utolsó üzenetét. Olyan emberekre 
van szükség, akik Isten Lelkének hatása alatt élnek. Egyes lelkészeink 
igehirdetésének sokkal erőteljesebbé kell válnia, máskülönben sok visszaeső 
bűnös bátortalan, értelmetlen üzenetet fog hordozni, mely álomba ringatja az 
embereket. Hangozzék minden igehirdetés a rémítő csapások tudatában, melyek 
rövidesen a világra következnek. Isten oltáráról vett eleven szén érintette ajkak 
hirdessék az igazság üzenetét. Szívem gyötrelemmel telik meg, ha némely 
lelkészünk erélytelen üzenetére gondolok, holott az élet és halál üzenetét kellene 
hirdetniük. A lelkészek alszanak; gyülekezetünk sok tagja alszik, a világ meg 
bűnben pusztul el. {BT8 8.21} 

Segítse Isten az ő népét, hogy fölébredjenek, és az örökkévalóság 
mezsgyéjén álló férfiak és nők módján járjanak és dolgozzanak. Rövidesen 
félelmetes meglepetés robban a világ lakosaira. Jézus hirtelen jön el. Most kell 
hirdetnünk a figyelmeztetés üzenetét. Akkor már nem lesz idő fölkészülni a vele 
való találkozásra. {BT8 8.22} 

A világtörténelem záróeseményeinek idején élünk. A jövendölések gyors 
egymásutánban teljesednek be. A próbaidő órái sebesen peregnek. Nincs 
vesztegetni való időnk, egyetlen perc se! Ne találjanak őrhelyükön alva. Senki se 
mondja szívében, vagy tetteivel: „Halogatja Urunk az ő eljövetelét.” A 
figyelmeztetés komoly szavaival hirdessük Krisztus közeli eljövetelét. Késztessük 
az embereket mindenfelé, hogy tartsanak bűnbánatot és meneküljenek a közelgő 
harag elől. Rázzuk fel őket, hogy azonnal kezdjék az előkészületet, mert nem 
tudjuk, mi következik. A lelkészek és tagok széledjenek szét az aratásra érő 
mezőkre, s mondják meg a közönyösöknek és hanyagoknak, hogy addig 
keressék az Urat, míg megtalálható. A Biblia elfelejtett igazságait hirdetve, a 
munkások mindenhol aratnivalóval találkoznak. Meglelik azokat, akik szívesen 
elfogadják az igazságot, majd azok is a lelkek megnyerésének szentelik életüket. 
{BT8 140.3} 

Az Úr hamarosan eljön. Álljunk tehát készen, hogy nyugodt szívvel 
várhassuk Őt. Tökéljük el, hogy megteszünk minden tőlünk telhetőt a világosság 
terjesztéséért. Ne csüggedezzünk, hanem legyünk derűsek, tartsuk mindig Jézust 
a szemünk előtt, mert hamarosan eljön, s nekünk készen kell várnunk 
megjelenését. Mily dicső lesz megpillantani Őt, s mint megváltottai fogadni 
üdvözlését! Régóta várunk, reménységünk mégse halványuljon el! Ha el bírjuk 
viselni, hogy Krisztus szépségén legeltessük tekintetünket, örökre áldottak 
leszünk. Hangosan kiáltanom kell: Hazafelé tartunk! Közeledünk az időhöz, 
amikor Krisztus eljön hatalommal és nagy dicsőséggel, hogy örök otthonukba 
vigye megváltottait. {BT8 140.4} 

Nem pazarolhatjuk el az időt. Nem tudjuk, mikor ér véget próbaidőnk. 
Közvetlen előttünk az örökkévalóság. A függöny hamarosan felgördül. Krisztus 
rövidesen eljön. Isten angyalai igyekeznek elvonni minket tökéletlenségeinktől, s 
a földi dolgoktól. Ne fáradozzanak hiába. {BT8 190.1} 

Engesztelhetetlenül őrjöngő vihar közeledik. Készen állunk-e szembenézni 
vele? Ne mondjuk, hogy az utolsó napok veszedelmei rövidesen utolérnek, mert 
már itt is vannak. Az Úr kardja kell most ide, hogy kihasítsuk magunkból testünk 
vágyait, étvágyait, indulatait és szenvedélyeit. A laza gondolkodásra 
átadottságnak meg kell változnia. „Felövezvén elmétek derekát, mint józanok, 
tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz 
nektek, mikor megjelenik. Mint engedelmes gyermekek, ne szabjátok magatokat a 
ti előbbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlan-ságotok alatt voltak bennetek; 
hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes 
életetekben; Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.” (1Péter 
1:13–16) Összpontosítsuk Istenre gondolatainkat. Itt az ideje legyőznünk érzéki 
szívünk gonosz hajlamait. {BT8 190.3} 
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Eljött Jézus? Nem és nem. Helytálló volt a prófétálás? Egyértelműen nem. 
 

A BT-k 9. kötete is elmondja, hogy itt a vég (1909) 

 
A vég idején élünk. Az idők rohamosan beteljesedő jelei hirdetik, hogy 

Krisztus eljövetele a küszöbön áll. Komoly és fontos napokat élünk. Isten Lelke 
lassan, de biztosan elhagyja a földet. Már zúdulnak a csapások Isten 
kegyelmének megvetőire. Baljós szerencsétlenségek követik egymást szárazon 
és vízen. A társadalom nyugtalan. Háborús hírek járnak. Mindez főfontosságú 
események közeledését jósolja. A gonoszság eszközei összefogják és rendezik 
seregeiket. Erőt gyűjtenek az utolsó nagy válságra. Rövidesen fontos változások 
mennek végbe e világban, s a végső mozzanatok sebesen peregnek le. A világ 
állapota mutatja, hogy a nyomorúságos idők már ránk is törtek. A napilapok 
tömve vannak annak jeleivel, hogy hamarosan rémes összecsapás következik. 
Gyakoriak a vakmerő rablások. Mindennaposak a munkabeszüntetések. 
Mindenfelé lopnak és gyilkolnak. Ördög-megszállta emberek oltják ki férfiak, nők, 
gyermekek életét. Az emberek belehabarodtak a bűnözésbe, s a gonoszság 
összes fajtája uralkodóvá vált. Az ellenségnek sikerült megrontani az 
igazságszolgáltatást, s az ő gondolkodásával megtölteni az emberek szívét. „Az 
igazság messze áll, mivel elesett a hűség az utcán és az egyenesség nem juthat 
be.” (Ézsaiás 59:14.) A városokban tömegek élnek nyomorban és szánalmas 
körülmények között, jóformán élelem, hajlék és ruházat nélkül. De a városokban 
élnek azok is, kiknek több jutott, mint amit a szív megkívánhat, akik fényűzőn 
élnek, pénzüket gazdagon berendezett házakra költik, cicomázásra, meg még 
rosszabbra: érzéki vágyaik kielégítésére, italra, dohányra s más dolgokra, melyek 
elpusztítják agyuk erejét, kibillentik egyensúlyából az értelmet, és lealacsonyítják 
a lelket. Az éhezők kiáltásai Isten elé jutnak, miközben az elnyomás és csalás 
minden eszközével hallatlan vagyonokat harácsolnak össze. {BT9 §2.1} 

 
Az Úr rövidesen mindent megráz, ami megingatható, hogy megmaradjon, 

ami változtathatatlan. {BT9 §2.10} 
 
Várjuk meg, míg a vég jövendölései mind betelnek, mielőtt szólnánk róluk? 

Mit ér már majd akkor a szavunk? Várjunk, míg Isten csapásai a vétkesekre 
sújtanak, mielőtt megmondanánk, miként kerülhetnék el azokat? Hol van a mi 
Isten szavába vetett hitünk? Szemünkkel kell meggyőződjünk a jövendölt dolgok 
beteljesedéséről, mielőtt elhinnénk, amit Isten mondott? A világosság érthető 
sugarakban jön hozzánk. Tudomásunkra adja, hogy az Úr nagy napja a küszöbön 
áll, sőt, az ajtóban. Olvassuk el és értsük meg, míg nem késő. {BT9 §3.5} 

 
A napok múlásával egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy Isten büntetései a 

földre érkeztek. Tűzzel, árvízzel és földrengéssel figyelmezteti közelgő 
megjelenésére a föld lakóit. Közeledik az idő, amikor a világtörténelem nagy 
válsága átlépi a küszöböt, amikor élénk érdeklődéssel és leírhatatlan 
aggodalommal figyelik majd Isten kormányzásának minden mozzanatát. Isten 
büntetései gyorsan követik majd egymást – tűz és árvíz, háború és vérontás. 
{BT9 §49.1} 

Isten ítéletei már a földre érkeztek, ezért a Szentlélek irányítása alatt 
hirdetnünk kell a ránk bízott üzenetet. Az üzenetet gyorsan kell továbbítanunk, 
pontot pont után, elvet elv után. Az emberek rövidesen nagy horderejű 
elhatározások meghozatalára kényszerülnek. A mi kötelességünk, hogy 
lehetőségük nyíljon megérteni az igazságot, hogy értelmesen a helyes oldalra 
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álljanak. Az Úr felszólítja népét, hogy addig fáradozzon lelkiismeretesen és 
bölcsen, míg a próbaidő tart. {BT9 §67.1} 

A nyomorúság idejének közvetlen küszöbén, és nem is álmodott 
nehézségek előtt állunk. {BT9 §23.2} 

A Krisztus második eljövetelét jósoló jelek gyorsan teljesednek. Ne 
hagyjátok az embereket tudatlanságban az előttük álló nagy esemény felől! Ne 
érje őket készületlenül a félelmetes nap. {BT9 §29.21} 

Ha volt idő, amikor meg kellett értenünk felelősségünket, az most jött el, 
mikor elesett a hűség az utcán és az egyenesség nem juthat be. Sátán leszállt 
nagy hatalommal, mindenféle gonosz csábítással azok vesztére, akik 
elkárhoznak. Amit meg lehet ingatni, meg is ingatja, hogy megmaradjon, ami 
megingathatatlan. Az Úr nagyon hamar eljön. Most lépjük át a 
szerencsétlenségek jeleneteinek küszöbét. {BT9 §31.5} 

Népünk közül többen zúgolódtak. Egyikük így szólt: „Le kell állítanunk ezt, 
mert ront pénzügyi helyzetünkön.” Mikor az egyik testvér nyalábnyi könyvet vitt el, 
egyik iratterjesztőnk karjára tette kezét, s megkérdezte: „Testvérem, minek neked 
ez a sok könyv?” Ekkor tanácsadónk hangját hallottam: „Ne tiltsátok meg nekik. 
Ezt végeznetek kell. A vég közel! Máris sok időt elvesztegettünk. A könyveknek 
már régóta forgalomban kellene lenni. Árusítsátok őket közel és távol! Szóljátok 
őket őszi falevélként! Folytassátok is; senki meg ne tiltsa! Lelkek vesznek el 
Krisztus nélkül. Figyelmeztessétek őket, hogy Krisztus hamarosan megjelenik az 
ég felhőiben!”{BT9 §39.3} 

Isten nem tűrhet sokkal tovább. Büntetései néhol már sújtani kezdenek, s az 
emberek rövidesen megérzik kifejezett nemtetszését. {BT9 §48.13} 

Bárcsak az Úr szemével látnák nagyvárosaink szükségletét. Ilyen időkben, 
mint most járnak, minden kezet foglalkoztatnunk kell! Az Úr jön, közel a vég, s 
igen siet. Nemsokára nem munkálkodhatunk oly szabadon, mint most. Rémes 
jelenetek előtt állunk, s amit teszünk, gyorsan kell megtennünk. {BT9 §51.3} 

Krisztus eljövetele közel van, és igen siet. Kevés időnk van a munkára. 
Férfiak és nők kárhoznak el. Azt mondja az angyal: „Akik nagy világosságban 
részesültek, működjenek együtt Istennel, aki elküldte Fiát, hogy világosságot és 
üdvösséget nyújtson az embernek” {BT9 §53.4} 

Látogassátok meg szomszédjaitokat, mutassátok ki, hogy szíveteken 
viselitek üdvösségüket. Élesszétek tettekre összes lelki erőtöket. Mondjátok meg 
a meglátogatottaknak, hogy minden dolgok vége elközelített. Az Úr Jézus majd 
megnyitja szívük ajtaját, és tartós benyomást tesz értelmükre. {BT9 §18.3} 

Az Úr szólítja népét, hogy ébredjen álmából. Minden dolgok vége 
elközelített. Majd ha az igazság ismerői Isten munkatársai lesznek, az igazságos 
tettek gyümölcsei láthatóvá válnak. Ha Isten szeretete nyilvánul meg 
lélekmentésükön, sokan rá fognak döbbenni tetteik bűnös voltára. Látni fogják, 
hogy önzésük akadályozta, hogy Isten munkatársaivá váljanak. Isten 
szeretetének látványa, amint az önzetlen szolgálatukból kiviláglik, eszköz lesz 
arra, hogy sokan higgyenek Isten szavában, pontosan úgy, amint írva van. {BT9 
§20.1} 

 

Egy, ugyancsak a 9. kötetben megjelent bizonyságtételt még nézzünk meg: 
A mű nagysága készséges bőkezűségre szólítja Isten népét. Afrikában, 

Kínában, Indiában ezrek, sőt milliók nem hallották még a jelen igazság üzenetét. 
Figyelmeztessük őket. A tenger szigetei várják Isten ismeretét. Ott kell iskolákat 
alapítanunk, hogy a közelükben levő magasabb iskolákra készítsük elő a 
tanulókat, ahol kiképzést és nevelést kapnak, majd visszaküldik őket szigeteikre, 
hogy másokat is az elnyert világosságban részesítsenek. {BT9 §27.1} 

 

Ha 1909-ben még Afrikában, Kínában, Indiában milliók nem hallották a „jelen igazság” azaz 

az adventizmus üzenetét (és, bár világegyház vagyunk, ez ma is így van), hogy lehet az, hogy 
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ez 1848-tól kezdődően nem merült fel, korábban ez nem volt probléma a bizonyságtételekben, 

amikor folyamatosan Jézus szinte azonnali eljövetelét jövendölte White?  
 

Bátran kimondhatjuk, vagy legalábbis a magam nevében kimondhatom: Jézus 

sorozatosan nem jött el, a végidő eseményei nem következtek be White jövendölései szerint, 

tehát nem az Úr szólt White-on keresztül.  

Nem tudom őt prófétának elfogadni, ezt a tanítást viszont fenntartás nélkül 

elfogadhatjuk: 
 
„Álljatok készen, mert az Emberfia abban az órában jön, amikor nem is 

gondoljátok.” Ne térjetek nyugovóra, míg be nem vallottátok bűneiteket. Így 
tettünk 1844-ben, mikor az Úr eljövetelére vártunk. Közelebb állunk ma a fontos 
eseményhez, mint amikor hinni kezdtünk. Azért ti is álljatok készen, reggel, este 
és délben, hogy mikor elhangzik a kiáltás: „Jön a vőlegény, menjetek ki elébe!” 
álomból riadva is megigazított, és égő lámpával köszönthessétek. {BT9 §24.14} 

 

 

 

Visszajöhetett volna Jézus korábban? 

 

Mit láthattunk tehát? White többszörösen is határozott meg időt Krisztus második 

visszajövetelét illetően, ám ez nem következett be. Egy kézenfekvő magyarázat az, hogy nem 

Istentől voltak ezek a kijelentések. Másnak is feltűnt már, hogy gondok vannak ezekkel a 

próféciákkal. Ám White-nak van erre magyarázata, ez pedig az, hogy Jézus már eljöhetett 

volna, de különböző okok miatt nem tette. Nézzük meg, mit ír ő erről. 

 
 

Az elmúlt korszakok fölhalmozódott világossága mind ránk ragyog. Izrael 
feledékenységének följegyzéseit a mi tanulságunkra őrizték meg. Isten kinyújtotta 
kezét, hogy népet gyűjtsön magának minden nemzetből, törzsből és nyelvből. Az 
adventmozgalomban örökségéért szállt síkra, mint az izraelitákért, mikor kivezette 
őket Egyiptomból. Az ezernyolcszáznegyvennégyes nagy csalódással próbára 
tette népének hitét, akár a zsidókét a Vörös-tengernél. Ha a korai adventisták 
bíztak volna az irányító kézben, mely velük volt a múlt élményeiben, meglátták 
volna Isten szabadítását. Ha akik egy szívvel-lélekkel fáradoztak 1844 
munkájában, mind befogadták volna a harmadik angyal üzenetét, s a Szentlélek 
erejével hirdették volna, az Úr hatalmasan megsegítette volna igyekezetüket. 
Világosság özöne árasztotta volna el a világot. Évekkel ezelőtt figyelmeztettük 
volna a föld lakosait, befejeztük volna a záró munkát, s Krisztus eljött volna 
megváltani népét. {BT8 37.3} 

 

Az 1851-es kiadású Tapasztalatok és látomások kötet egyik kijelentése, 
mely a Korai írások 49. oldalán (jelen kiadás 56. oldal) olvasható, az arra 
hivatkozó szerint a bizonyságtételek tévedésének lehetőségét igazolja:  "Láttam, 
hogy az az idő, melyet Jézus a szentek szentjében fog tölteni, hamarosan lejár, 
és hogy már nagyon kevés idő van hátra."  

Amint Isten ezt a tárgyat elém tárta, úgy tűnt, hogy Krisztus majdnem 
bevégezte ez irányú szolgálatát. Azért vádolnak hazugsággal, mert az idő tovább 
folytatódott, mint ahogy azt bizonyságtételem jelezni látszott. Hogy van ez akkor 
Krisztus vagy a Tanítványok bizonyságtételével? Ők is félre lettek vezetve?  

Pál írja a korinthusiakhoz: "Ezt pedig azért mondom, atyámfiai, mert az idő 
rövidre van szabva ezentúl, azért akiknek van is feleségök, úgy legyenek, mintha 
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nem volna. És akik sírnak, mintha nem sírnának; és akik vígadnak, mintha nem 
vígadnának; akik vesznek, mintha semmijök sem volna" (1Kor 7: 29-30). 

A rómaiakhoz írott levélben pedig ezt írja: "Az éjszaka elmúlt, nap pedig 
elközelgett; vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a 
világosság fegyvereit" (Róma 13:12).  

Krisztus így szól hozzánk szeretett János által, Pátmosz szigetéről: "Boldog, 
aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, 
amelyek megírattak abban; mert az idő közel van" (Jel 1:3). "És monda nékem: E 
beszédek hívek és igazak: és az Úr, a szent próféták Istene bocsátotta el az ő 
angyalát, hogy megmutassa az ő szolgáinak azokat, amiknek meg kell lenni 
hamar. Ímé eljövök hamar. Boldog, aki megtartja e könyv prófétálásának 
beszédeit" (Jel 22:6-7).  

Isten angyalai nagyon rövidnek mutatják be az időt az emberekhez szóló 
üzeneteikben. Én mindig ilyen üzenetet kaptam. Az igaz, hogy az idő tovább 
folytatódott, mint ahogy azt az üzenet kezdeti idejében vártuk. Megváltónk nem 
jelent meg olyan hamar, ahogy reméltük. Azonban meghiúsulhat-e az Úr szava? 
Soha! Emlékeznünk kellene, hogy Isten ígéretei és fenyegetései egyformán 
feltételhez kötöttek.  

Isten az Ő munkája bevégzésével bízta meg népét ezen a földön. A 
harmadik angyal üzenetének hangoznia kell! A hívők figyelmének a mennyei 
szenthely felé kell fordulnia, ahová azért ment Krisztus, hogy engesztelést 
szerezzen népéért. A szombat igazságát is hirdetni kell! Az Úr törvényében esett 
hézagot ki kell tölteni! Az üzenetnek hangos kiáltással kell szólnia, hogy a föld 
lakói meghallhassák a figyelmeztetést. Isten embereinek meg kell tisztíttatniuk 
lelküket igazság és engedelmesség által, hogy az Úr eljövetelekor hiba nélkül 
állhassanak meg előtte. 

Ha az adventisták az 1844-es nagy csalódást követően szilárdan álltak 
volna hitükben, és egyesült erővel haladtak volna előre Isten gondviselő 
vezetésében; ha elfogadták volna a harmadik angyal üzenetét és azt a Szentlélek 
erejével hirdették volna a világnak, akkor megláthatták volna az Isten 
megváltását. Erőfeszítéseik által az Úr nagyszerű munkája be is fejeződött volna, 
és jutalmukként Krisztus eljött volna, hogy népét magához vegye.   

De a csalódást követő kétség és elbizonytalanodás időszakában sok advent 
hívő feladta hitét. Véleménykülönbségek és megoszlások jöttek az egyházba. A 
többség szóval és írással támadta azokat, akik Isten gondviselése szerint járva, 
elfogadták a szombat igazságát és a harmadik angyal üzenetének hirdetésébe 
kezdtek. Sokan, akiknek idejüket és tehetségüket a világhoz szóló figyelmeztetés 
hangoztatására kellett volna szánniuk, a szombat igazságának ellenzésébe 
merültek. Ez szükségessé tette, hogy az igazság képviselői az ellenszegülőknek 
adott válaszadással és az üzenet védelmezésével töltsék idejüket. Ekképpen a 
munka megakadt, a világ pedig sötétségben maradt. Mennyire más lett volna a 
történelmünk, ha Isten parancsolatai és Jézus hite egységbe terelték volna a 
teljes adventi népet! 

Nem az Isten akarata volt, hogy Krisztus eljövetele így késsen. Isten nem 
tervezte, hogy népe, Izrael, negyven évig a pusztában vándoroljon. Azt ígérte, 
hogy közvetlenül Kánaán földjére fogja vezetni őket, és szent, egészséges, és 
boldog néppé teszi őket. De azok, akikhez az ígéret először szólt, nem mehettek 
be "hitetlenség miatt" (Zsid 3:19). Szívüket bosszankodás, lázadás és gyűlölet 
töltötte el, s így Isten nem teljesíthette hozzájuk intézett ígéretét. A negyven évig 
tartó hitetlenség, panaszkodás és lázadás kizárta az ősi Izraelt Kánaán földjéről. 
Ugyanezek a bűnök késleltették a modern Izrael bejutását a mennyei Kánaánba. 
Egyik esetben sem Isten ígéretei voltak a hibásak. Az Úr hitvalló népe körében 
megnyilvánuló hitetlenség, világiasság, szentségtelenség és viszálykodás azok, 
amik ebben a bűnös és fájdalmas világban tartanak hosszú évekig. {Szem1 7.54-
66} 
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Legelőször is tisztázzuk, hogy nem vádolom hazugsággal Ellen White-ot: a hazugság 

szó azt a feltételezést takarja, hogy a beszélő pontosan tisztában van azzal, mi az igazság, ám 

nem azt mondja. Amikor a beszélő őszinte, de amit mond, nem felel meg a valóságnak, azt 

tévedésnek nevezzük. Úgy gondolom, White komolyan gondolta, amit mondott – viszont 

egyértelműen nem következett be.  

Azután: a bizonyságtétel nem „jelezni látszott” a közeli időt, hanem jelezte azt, eléggé 

konkrétan, amint azt láttuk. 

Továbbá: Krisztus és a tanítványok bizonyságtétele némileg más, mint White-é. Ugyanis 

Pál, aki beszélt az idő rövidségéről a korinthusiaknak, a thesszalonikaiaknak (és nyilván a 

többi gyülekezetnek is) elmondta Krisztus napjáról, hogy „nem jön el az addig, míg…” (2 

Thess 2. fejezet) – és itt adott egy több évszázadot átfogó kijelentést. 

Jézus Krisztus János által a Jelenések könyvében olyan vázlatpróféciákat adott, amelyek 

az egész történelmet átfogták – aki értette a könyvet, azt is érthette még az őskereszténység 

idején is, hogy közel vagy távol van-e Krisztus ama napja. (2Thess 2:2) Ha White csak annyit 

írt volna a Biblia stílusában, mint maga a Biblia, nem lehetne ellenvetésünk. Pál, Jézus, János 

nem mondott soha olyat, hogy az Úr ebben a nemzedékben jön el. Ha mondtak volna, nos, 

félre lettek volna vezetve – csakúgy, mint mi White által. 

 
Isten angyalai nagyon rövidnek mutatják be az időt az emberekhez szóló 

üzeneteikben. Én mindig ilyen üzenetet kaptam. Az igaz, hogy az idő tovább 
folytatódott, mint ahogy azt az üzenet kezdeti idejében vártuk. Megváltónk nem 
jelent meg olyan hamar, ahogy reméltük. Azonban meghiúsulhat-e az Úr szava? 
Soha! Emlékeznünk kellene, hogy Isten ígéretei és fenyegetései egyformán 
feltételhez kötöttek.  

 

Pontosan ez a probléma, hogy mindig, 1848-49-től 1909-ig, hatvan éven át 

folyamatosan az volt az üzenet White számára és White-tól, hogy máris itt a vég: egyértelmű 

és világos idői kijelentésekben. Az Úr szava valóban nem hiúsulhat meg – de meghiúsult, 

tehát…  

Valóban vannak Istennek olyan ígéretei, amelyek feltételhez kötöttek, de sok olyan is 

van, amelyekhez semmilyen feltétel nincs – ha mégis van, az ELŐRE meg van fogalmazva. 

Ha White azt írta volna: „HA hűségesek lesztek, és elvégzitek a feladatotokat, Krisztus eljön”, 

akkor egy szót sem szólhatnánk. Azonban a magyarázat csak utólag érkezett, és ez az, hogy a 

nép nem végezte el a feladatát, máskor pedig az (nem kerestem ki), hogy ha a nép elfogadta 

volna a megigazulás üzenetét (ld. ’88-as üzenet), Krisztus már visszajöhetett volna. Ha előre 

megmondja a próféta, hogy mi a feltétel és mi lesz, ha teljesül, vagy mi akkor, ha nem, ez így 

rendben van. De ha csak utólagos a magyarázat, és a felelősséget rátolja a népre vagy Istenre, 

ez inkább csak szerecsenmosdatásnak tűnik. Persze ha White komolyan vette önmagát 

(márpedig igen), valahol mégis csak hiba volt a képletben, tehát nem lehet más a felelős, csak 

Isten vagy a nép. Isten felelősségére mindjárt rátérünk, de időzzünk néhány pillanatot a nép 

felelősségénél. Tehát a nép volt felelős azért, hogy Jézus nem jöhetett el: 1844-től 

folyamatosan így volt ez: kihalt az egyik nemzedék, jött egy másik, az sem végezte el a 

feladatot, aztán meghalt White, eljött újabb néhány nemzedék, ők is rosszul csinálták – ezen 

az alapon Jézus soha nem jön el.  

Nézzük Isten felelősségét. Ő az, aki az örökkévalóság előtt lefektette a megváltás tervét. 

Ebben a tervben szerepelt Jézus első eljövetelének napja és órája – erről tettek bizonyságot a 

próféták, kezdetben nagyobb léptékben, de Dániel elmondta azt, hogy hónapra pontosan 

mikor lép fel a Messiás. Igen, a Bibliában van ilyen, hogy valami másként lehetett volna – pl. 

nem lett volna szükséges Izraelnek negyven évig vándorolni a pusztában. De ez közelebb 

hozta volna Jézus első eljövetelét? Nem. Az Örökkévalónak pontos terve van, és tudja, mi fog 

történni. Ha egy próféta azt mondta volna Izraelnek a negyven év előtt: „két hónap és benn 
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lesztek az ígéret földjén” – ez a próféta hamis prófétának bizonyult volna, és nem Isten szólt 

általa. Talán Istennek nem az volt az akarata, hogy bemenjenek? De igen. Megvolt a 

lehetőségük, hogy jól döntsenek? Hogyne. Jól döntöttek? Nem. Isten tudta már az 

örökkévalóság előtt, hogy a nép szabad döntése alapján hogyan fog dönteni? Nyilvánvalóan. 

Ha adott volna próféciát az Úr a bemenetelről, csak azt adta volna – a valóságnak megfelelően 

– hogy negyven év vándorlás következik. 

Maga White ír Jézus eljövetelének órájáról – belefér White szövegébe a siettetés az első 

eljövetelt illetően? Szerintem nem. 
 „ Az Üdvözítő eljövetelét Isten már az Édenben megjövendölte. Amikor 

Ádám és Éva első ízben hallották az ígéretet, annak gyors bekövetkezését várták. 
Örömmel fogadták elsőszülött fiukat, remélve, hogy ő lesz a Szabadító. Az ígéret 
teljesedése azonban késett. Akik először hallották, meghaltak anélkül, hogy 
valóra válását meglátták volna. Énók napjaitól kezdve a pátriárkák és a próféták 
újra és újra megismételték az ígéretet, hogy ébren tartsák a Szabadító 
eljövetelébe vetett reménységet, de a Megváltó nem jött el. Dániel megjövendölte 
adventjének időpontját is, de nem mindenki értelmezte helyesen ezt az üzenetet. 
Teltek-múltak a századok, és a próféták elhallgattak. Az elnyomás igája súlyosan 
ránehezedett Izraelre, és sokan készek voltak így kiáltani: "A napok csak 
haladnak, ám semmivé lesz minden látás" (Ez 12:22).   Mindazáltal, ahogy a 
csillagok haladnak roppant körforgásukban a számukra kijelölt pályán, úgy Isten 
sem siet és nem is késik szándéka véghezvitelében. A nagy sötétség és a 
füstölgő kemence jelképében (Lásd: 1Móz 15:12.17!) Isten kijelentette 
Ábrahámnak Izrael egyiptomi szolgaságát, s azt, hogy rabságuk ideje négyszáz 
évig tart. "Annakutána - mondta - kijönnek nagy gazdagsággal" (1Móz 15:14). Ez 
ígéret ellen hiába harcolt a fáraó büszke birodalmának minden hatalma. " 
Ugyanazon napon - amelyet Isten megjelölt ígéretében - az Úrnak minden serege 
kijöve Egyiptomnak földéről" (2Móz 12:41). Ugyanígy határozta meg a mennyei 
tanács Krisztus eljövetelének óráját is. Amikor az idő hatalmas mutatója ehhez az 
órához ért, Jézus megszületett Betlehemben.  "Mikor pedig eljött az időnek 
tejessége, kibocsátotta Isten az Ő Fiát" (Gal 4:4).” (Ellen G. White: Jézus élete, 
„Az időnek teljessége” c. fejezet” 

 

Jézus második eljövetelének is van napja és órája, amit csak az Atya tud. „Arról a 

napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám egyedül.” 

(Máté 24:36) Miből gondolja bárki, hogy a második eljövetelt siettetni lehet fizikailag, akár 

egyetlen órával, nappal, vagy évvel? Vagy ha mégis, Isten ne tudná azt, hogy ez mikor fog 

valóságosan megtörténni? Mondana olyat Isten a prófétáján át, amiről ő maga tudja, hogy 

nem lesz meg? Nem tudom elképzelni. Ha feltétel van, az világos és tudható: Jónás szava után 

azért nem pusztul el Ninive, mert megtértek. Sok áldás azért nem valósult meg Izrael 

életében, mert hűtlenek voltak. De ez az időkön és időszakokon mit sem változtat. Jézus 

eljövetelét megjövendölte Dániel az örök tervnek megfelelően, és Jézus akkor sem jött volna 

hamarabb, ha a zsidó nép hűséges lett volna – csak a körülmények lettek volna mások. Ha az 

időtől vagy a világvégétől való félelemből szolgálunk, az, úgy vélem, nem jó. A Biblia 

nagyon egészségesen kezeli ezt a témát is: igen, eljön Jézus, lesz vége is a világnak, de tudd 

meg hogy Isten szeret, és szeretetből szolgálj, légy készen örömmel, mert üdvösséged van, 

úgy várd Jézus eljövetelét - akár Ő jön el, akár az életed zárul le -, hogy hitben és szeretetben 

járj. 

Annak, hogy „Krisztus már visszajöhetett volna, de a nép lustasága miatt nem 

történhetett meg”, véleményem szerint nincs bibliai alapja. Millerék 1844-es dátuma Jézus 

visszajövetelét illetően téves értelmezésből fakadt. Ők nem azt mondták, hogy visszajöhetett 

volna, de nem tette. Történt valami 1844-ben, mi azt hittük, Jézus visszajön, de nem jött – 

tehát rosszul értelmeztük az eseményt. A biblia megismerése egy folyamat, amit az ember 



 52 

részéről tévedések kísérnek, ez természetes. Beismerni a tévedést becsületes dolog, én a 

magam részéről nagyra becsülöm azt, aki erre képes. Visszajött Jézus? Nem. Ki a hibás, Isten 

vagy mi? Természetesen mi tévedtünk.  

Jézus ezt mondta: „azt a napot és azt az órát senki sem tudja”. Isten „kezdettől fogva 

látja a véget, azokat, amik még meg nem történtek” (Ésaiás 46.10) – az Atya  pontosan tudja, 

hogy az a nap és az az óra mikor jön el. És Jézus akkor fog eljönni. Sem előbb, sem később. 

„Tudja az Isten öröktől fogva minden ő cselekedeteit.” (Apcs 15:18) 

Egy igehely van, amit White gondolata igazolására szoktak felhozni, ez Péter második 

levelében van. „Akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek 

tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak!” (2Pét 3:12) Itt a „sóvárogjátok” 

szót „siettetitek”-nek fordítják néhányan, és úgy értelmezik, hogy közelebb lehet hozni Jézus 

második eljövetelét. Ha megnézzük a szövegkörnyezetet, Péter arról beszél, hogy milyennek 

kell lennie a híveknek, hogy Isten elé állhassanak a vég idején, az ítéletben. Hogy közelebb 

lehetne húzni Jézus eljövetelét, arról nincsen szó. A „sóvárogjátok” szó a görögben a szpeudó, 

jelentése: 1) sürget, siettet; törődik, előmozdít 2) siet, szorgalmas, buzgólkodik; törekszik 

vmire. A többi ige, ahol előfordul a szó, a sietést, a haladéktalanságot sugallja, hogy valaki 

odateszi magát valamire.  Hibának tartom, ha valaki egyetlen igehelyből komplett tanítást von 

le, különösen, ha a szövegkörnyezet nem arról az irányról tanúskodik, mint amit a tanító 

igyekszik kihozni.  Péter szava: siettetitek az Úr eljövetelét sokkal inkább a „sürgetitek” 

jelentést hordozza, sóvárogjátok (Károli fordítása itt kitűnő), vágytok rá, vagy kívánjátok, 

siettetitek, komolyan odateszitek magatokat erre a dologra – mintsem azt, hogy ezt a napot és 

órát fizikailag előrébb lehetne hozni egy másodperccel is.  

Ha a várakozás intenzitása és a készülés közelebb hozhatná Jézus eljövetelét, úgy vélem, 

az 1844-es várakozás közelebb hozta, vagy akár teljesen el is hozta volna azt. A Biblia Istene, 

ezzel szemben, úgy tűnik, pontosan követi az általa lefektetett tervet, amelybe be van 

kalkulálva a mindenkori nép mindenkori állapota – éppen ezért pontos és tévedhetetlen.  

 

Mit láttunk eddig? 

- A prófétának pontosan kell jövendölnie a nép állapotától függetlenül – ha azt 

mondja, ez lesz, annak kell lennie. 

- White több alkalommal is egyértelmű idői kijelentéseket is tett Jézus második 

eljöveteléről. 

- Ezek a jövendölések NEM teljesedtek be. 

 

 

 

 

Más, be nem teljesedett próféciák 
 

Mondhatja valaki, hogy nem tud velem egyetérteni a nép alkalmasságát vagy 

alkalmatlanságát illető következtetéseimben, így az előző blokkot nem tekinti bizonyítéknak. 

Haladjunk hát tovább, és nézzük meg, hogy vannak-e White-nak olyan jövendölései, amelyek 

más történelmi eseményekhez tartoznak, és nézzük meg ezek teljesedését – vagy nem 

teljesedését. 

 

 

Anglia az amerikai polgárháborúban 
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A történelmet ismerők talán már a címre felkapták a fejüket: Anglia a polgárháborúban? 

Ellen White-nak van olyan kijelentése a Bizonyságtételek 1. kötetében, ami arról beszél, hogy 

az Észak-Dél elleni háborúba belép majd Anglia, és porig alázza az Amerikai Egyesült 

Államokat. Íme a bizonyságtétel: 
„Az angyal így szólt: „Halld meg egek, az elnyomottak kiáltását és fizesd 

vissza kétszeresen az elnyomóknak tetteiket.” Nemzetünket még majd a porig 
fogják alázni. Anglia azon töpreng, vajon kihasználja-e nemzetünk jelenlegi 
gyengeségét, megkockáztassa-e ellenünk a háborút. Mérlegeli a helyzetet, más 
nemzetek véleményét igyekszik megtudni. Attól tart, hogy ha tengerentúli 
háborúba fog, gyönge lesz otthon, és más nemzetek kihasználhatják 
gyöngeségét. Néhány nemzet csendben, de serényen készülődik a háborúra, 
reméli, hogy Anglia hadat üzen nekünk, és akkor kihasználnák a helyzetet. 
Bosszút állnának rajta a múltban elszenvedett károkért és igazságtalanságokért. 
A királynő alattvalóinak egy része a kedvező lehetőséget várja igájuk 
széttörésére. Ha azonban Anglia kifizetőnek tartja, pillanatig sem fog habozni, 
hanem kihasználja az alkalmat hatalmának érvényesítésére, és meg fogja alázni 
nemzetünket. Ha Anglia hadat üzen, minden nemzet a maga érdekeit fogja 
szolgálni, és általános lesz a háború és a zavarodás. Anglia jól ismeri azok 
felemás gondolkodását, akik a lázadást igyekeznek letörni. Jól ismeri kormányunk 
tanácstalanságát. Elképedten figyeli a háború irányítását a lassú, esélytelen 
mozdulatokat, hadaink tétlenségét, nemzetünk tönkretevő kiadását. Kormányunk 
gyöngesége nem titok más nemzet előtt, és azt a következtetést vonják le, hogy 
az a királyság hiánya miatt van. Csodálják kormányaikat, s lenézik – ki 
szánakozva, ki megvetőn – nemzetünket, amelyet a föld legerősebb nemzetének 
tartottak. Ha nemzetünk egységes – erős maradt volna, megosztva azonban el 

kell buknia.” {BT1 §54.13} 

 

Mit mond itt White: a nemzet nem maradt egységes, ezért nem marad erős. Mivel 

megosztott lett, Dél Észak, Észak Dél ellen harcol, ezért elforgácsolja erejét, így el kell 

buknia. Vagyis az történik majd, amit az elején mondott: a nemzetet porig fogják alázni.  Ki 

fogja megalázni? -  aki töpreng, hogy belépjen-e a háborúba: Anglia. A szöveg egyértelműen 

Anglia belépését és győzelmét mondja ki. Nem elfogadható érv tehát, hogy itt bármi 

feltételről lenne szó ennek kapcsán, vagy csupán Anglia töprengéséről és semmi többről. A 

nemzetet porig fogják alázni, mivel megosztott, el kell buknia.  

Ez egy kijelentés a jövőről – bekövetkezett? Nem. Anglia távol maradt a konfliktustól, 

Észak győzött, az USA nem gyengült meg. 

 

Ugyancsak a polgárháború kapcsán mondta Ellen White (már utaltunk rá), hogy ez 

egyik első eleme a nagy nyomorúság eljövetelének, amikor nemzet támad nemzet ellen, 

ország ország ellen. (Megjegyzés: ez egy polgárháború volt, egy ország belső konfliktusa, 

tehát eleve nem lehet rá alkalmazni Máté 24-et, ahol nemzetek egymás közötti (ez nem 

polgárháború) és országok egymás közötti (ez sem polgárháború) csatározásáról van szó. 

Persze mondhatjuk, hogy államok államok ellen harcoltak, no de mégiscsak egy hatalom 

belső válságáról van most szó.) 

 

 
A déliek a lázadás kezdete óta állig felfegyverkeztek. Ha akkor az 

északiak határozott lépéseket tettek volna, gyorsan összeomlott volna a lázadás. 
De ami kezdetben kicsiny volt, azóta megerősödött s megszaporodott, míg végül 
nagy és hatalmas nem lett. Más nemzetek élénken figyelik nemzetünket. Nem 
adták tudtomra, milyen szándékkal; és komoly előkészületeket tesznek valamire. 
Nagy a zavar és az aggodalom az északi férfiak körében. Ott vannak soraikban a 
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rabszolgatartás pártiak és az árulók. Noha állítják, hogy az államszövetség mellett 
állnak, befolyásolják a délnek kedvező döntéseket. {BT1 §56.11} 

A föld lakosait a legnagyobb zavarodottságban láttam; háborút, vérontást, 
nyomort, nélkülözést, éhínséget és járványokat. Mikor ezek vették körül Isten 
népét, kezdtek összetartani, és félretették apró nézeteltéréseiket. Nem 
méltóságuk, hanem mély alázat uralta őket. A szenvedés, felfordulás és 
nélkülözés visszahelyezték trónjára az értelmet. A szenvedélyes, dühödt és 
ésszerűtlen emberek kijózanodtak, megfontoltan és bölcsen cselekedtek. {BT1 
§56.12} 

Azután másra terelték figyelmemet. A béke rövid időszakát láttam. Újra 
megmutatták nekem a föld lakosait, és újra minden a legnagyobb zűrzavarban 
volt. A harc, a háború, éhínséget okozott. A nyomor és vérontás járványokat 
idézett elő. „Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, 
amik e föld kerekségére következnek.” {BT1 §56.13} 

 

Nem, a polgárháborúhoz kapcsolódóan nem jött el a vég. 

 

 

A feketék elnyomása erősödik, az előítéletek növekedni fognak 

 

A bizonyságtételekben White foglalkozik a feketék és fehérek viszonyának kérdésével. 

(A Bizonyságtételek 9. kötete 1909-ben jelent meg). 
Ahol sok színes él, a munka egyik akadálya, hogy az ott élő fehérek nem 

szeretik, ha komoly erőfeszítést teszünk a színesek fölemeléséért. Mikor látják, 
hogy valaki iskolákat alapít nekik, mikor tanítják őket, hogy önfenntartók legyenek, 
szakmákat tanuljanak, hogy kényelmes otthonra tehessenek szert, ahelyett, hogy 
továbbra is kunyhókban lakjanak, akkor fenyegetve látják önző terveiket. Tudják, 
hogy többé nem alkalmazhatják éhbérért a feketéket. Ez ellenséges magatartást 
vált ki belőlük. Sértve és megcsalva érzik magukat. Néhányan úgy viselkednek, 
mintha a rabszolgák fölszabadítása meg sem történt volna. Ez a lelkület egyre 
erősödik, mivel Isten Lelke fokozatosan eltávozik a földről. Ezért sokfelé 
lehetetlen megtenni a színesek érdekében ma azt, ami az elmúlt évek folyamán 
lehetséges volt. {BT9 107.3} 

Ha a színesekért végzett munkában meggondolatlan lépéseket tettek, az 
nem a figyelmeztetés hiánya miatt történt. Ausztráliából, a Csendes Óceán széles 
vizein át jöttek az óvások, hogy alaposan fontoljunk meg minden lépést; hogy a 
munkások ne tartsanak politikai szónoklatokat, s hogy semmi esetre sem 
bátorítsuk a fehérek és színesek egyenlő társadalmi félként való érintkezését. 
Testvéreink kéréseire válaszolva ezernyolcszázkilencvenötben a Melbourne 
külvárosában tartott értekezleten szóltam ez ügyről és szorgalmaztam a kellő 
óvatosságot. Azt mondtam, hogy veszedelmes idők közelednek; hogy az akkor 
kifejezett nézeteket, hogy mit kellene tennünk a színesekért a hittérítés 
ágazataiban, a jövőben nem mondhatjuk ki anélkül, hogy veszedelemnek ne 
tennénk ki életeket. Világosan megmondtam, hogy a színesekért végzett munkát 
ma másképp kell folytatnunk, mint egyes helyeken az elmúlt években végezték. 
{BT9 107.7} 

 
A színes lelkészek tegyenek meg minden tőlük telhetőt, hogy megértessék 

népükkel a jelen igazságot. Az idő múlásával és a faji előítélet növekedésével sok 
helyen csaknem lehetetlenné válik, hogy fehér munkások dolgozzanak a 
színesekért. Néha a tevékenységüket nem jó szemmel néző fehérek azt állítják, 
hogy tanításunk célja éket verni az egyházak közé, valamint nehézséget 
támasztani a szombat kérdésével. Fehér és színes lelkészek hazug kijelentéseket 
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tesznek majd, az ellenségeskedés olyan gondolatait korbácsolva föl az 
emberekben, hogy készen lesznek pusztítani és ölni. {BT9 107.14} 

A pokol hatalmasságai találékonyságuk végső megfeszítésével meg 
akarják akadályozni a könyörület utolsó üzenetének hirdetését a színesek között. 
Sátán tevékeny. A lehető legnehezebbé igyekszik tenni az örömhír lelkészeinek 
és tanítóinak, hogy figyelmen kívül hagyják a fehérek és színesek között fönnálló 
előítéletet. {BT9 107.15} 

 

Nos, nem ez történt, hanem az előítéletek és az ellenségeskedés enyhülése jött, a feketék 

a fehérekkel azonos jogokat kaptak, a prófécia ellenkezője következett be.  

 

 

Jeruzsálem nem épül fel 

 

 
Azután olyanokra lettem figyelmessé, akik abban a tévedésben vannak, 

hogy nekik a régi Jeruzsálembe kell menniük s ott feladat vár rájuk, mielőtt az Úr 
eljön. Az ily felfogás arra alkalmas, hogy a figyelmet elterelje Isten jelenkori 
művétől, - a harmadik angyal üzenete alatt; mert akik azt hiszik, hogy 
Jeruzsálembe kell menniük, gondolataikat és figyelmüket odairányítják s a 
rendelkezésükre álló javakat elvonják a korszerű igazságtól, hogy maguk is és 
mások is odajuthassanak. Láttam, hogy az ilyen missziómunka nem sok jóra 
vezetne, hogy sok időbe kerülne, amíg néhány zsidó elhinné Krisztus első 
eljövetelét; mennyivel kevésbé hinné második eljövetelét. Láttam azt is, hogy 
Sátán ebben a tekintetben sok lelket nagyon megtévesztett. Láttam, hogy 
körülöttük sok lelket nyerhetnének meg és vezethettek volna az Isteni 
parancsolatok útjára; azonban veszni hagyták őket. Láttam azt is, hogy a régi 
Jeruzsálem sohasem épül fel többé; és Sátán minden erejével arra törekszik, 
hogy Isten gyermekeinek figyelmét most az egybegyűjtés ideje alatt ezekre a 
dolgokra terelje. Ezzel visszatartja őket, hogy figyelmüket és érdeklődésüket az 
Úr jelenlegi munkájába fektessék; befolyásolja arra, hogy elhanyagolják az 
előkészületet az Úr nagy napjára. (EW, Tapasztalatok, látomások és lelki 
ajándékok 75. o.) 

 

Mit ír itt White? Néhányan a régi Jeruzsálembe (földrajzi helyre) szeretnének menni, 

mivel úgy vélik, hogy feladat vár rájuk – az ott lakók felé való szolgálat, hogy megtérjenek. 

De a mű más ágában szükséges pénz átcsatornázása erre a szolgálatra felesleges, sőt nagy 

hiba, mivel az eredmény egyrészt nagyon kétséges, másrészt pedig a régi Jeruzsálem nem 

épül fel többé. Nem arról beszél, hogy a szentély nem épül fel, és nem lesz a város olyan 

vallási és közigazgatási központ, mint a régi időkben, hanem maga a város (és csak arról van 

szó) nem fog felépülni többé. Nos, Izrael állam 1948-ban megalakult, és Jeruzsálem felépült 

és jelentős városa Izraelnek, bár nem a főváros jelenleg. Tehát ez a jövendölés nem teljesedett 

be, hanem épp az ellenkezője történt. 
 

 

A férgek eledelei és a csapások áldozatai 

 
A társaságot konferencián láttam jelen. Az angyal mondta: "Némelyek a 

férgek eledele, némelyek a hét utolsó csapás áldozatai, némelyek életben 
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maradnak és megmaradnak a földön, és Jézus jövetelekor elváltoznak." (BT1 
131, 132 (1856). [UNE, Mikor lesznek meg ezek? c. fejezet]) 

 

White forrása kijelentette számára, hogy egy konferencia résztvevői közül némely 

ember elkárhozik (v.ö: Ésaiás 66.24), némelyek a hét utolsó csapás áldozatai lesznek, 

némelyek pedig üdvözülnek, magával viszi őket Jézus, mikor eljön az ég felhőin. Nos, mára 

már mindenki halott, Jézus nem jött el. No, de eljöhetett volna… - hangozhat a magyarázat. 

Először is, korábban már láttuk, hogy ilyen nincsen valójában – Jézus sem hamarabb, sem 

később nem jöhet, pontosan akkor jön, amikor kell, azon a napon és abban az órában. Van 

bármilyen feltétel említve a bizonyságtételben a kijelentés kapcsán? Ad-e bármilyen feltételt, 

vagy egy végleges ítéletet hirdet meg? Nézzük meg a bizonyságtétel szélesebb 

szövegkörnyezetét, hogy miről beszél pontosan White forrása, aki meg is szólal ebben a 

részben. 
Megmutatták nekem, hogy némely hitvalló szombattartó a világhoz 

alkalmazkodik. Láttam, hogy ez meggyalázza hitvallásukat és Isten ügyét. Az 
ilyenek meghazudtolják hitvallásukat. Azt hiszik, hogy nem hasonulnak a 
világhoz, holott annyira azonosak a világiakkal ruházkodásban, beszédükben s 
teteikben, hogy nincs is különbség. Láttam, ahogy díszítgetik szegény, halandó 
testüket, melyet Isten ujja bármely pillanatban megérinthet, és a szenvedés 
ágyára fektethet. Ó, mikor közelednek az utolsó változáshoz, halálos kínoktól 
vonaglik testük, és elébük mered a nagy kérdés: „Készen vagyok-e a halálra? 
Készen állok-e megjelenni Isten előtt, és átesni a nagy felülvizsgálaton?” Akkor 
kérdezzétek meg, mit gondolnak személyük díszítgetéséről. Ha van fogalmuk, mit 
jelent megjelenni Isten előtt, azt felelik, hogy ha vissza tudnák hozni, ha újra 
élhetnék a múltat, akkor megjavulnának, kitérnének a világ dőreségei elől, nem 
lennének hiúk és büszkék, szerényen öltözködnének. Példával járnának mindenki 
előtt, aki körülöttük él. Isten dicsőségére élnének. {BT1 §23.1} 

Miért oly nehéz igénytelen, lemondó, alázatos életet élni? Mivel a hitvalló 
keresztények nem haltak meg a világnak. Könnyű az élet, ha már meghaltunk. 
Sokan epekednek Egyiptom póréhagymái és hagymái után. Beállítottságuk, hogy 
amennyire lehet, úgy öltözködni és cselekedni, mint a világ, s mégis bejutni a 
mennybe. Ezek valahová máshová kapaszkodnak Nem lépnek be a szűk kapun, 
a keskeny útra. {BT1 §23.2} 

Megmutatták nekem az értekezleten jelenlevők csoportját. Az angyal így 
szólt: „Van, aki a férgek tápláléka, van, aki az utolsó hét csapás tárgya, és van, 
aki élve a földön marad, hogy elragadtasson Jézus eljövetelekkor.” {BT1 §23.3} 

Komoly volt az angyal szava. Megkérdeztem tőle, miért oly kevesen viselik 
szívükön örökjólétüket, miért készülnek oly kevesen a halálra? Így felelt: „A föld 
vonzza őket. A föld kincsei tűnnek értékesnek előttük.” Találnak eleget, ami 
lekösse értelmüket. Nincs idejük felkészülni a mennyre. Sátán mindig készen áll 
egyre mélyebbre vetni őket a nehézségekbe. Mikor az egyik gond és baj kimenne 
fejükből, azt a szentségtelen kívánságot ülteti beléjük, hogy többet kívánjanak a 
világ dolgaiból. Így múlik idejük, és csak későn veszik észre, hogy nem nyertek 
semmi érdemlegeset. Árnyékokat kergettek, az örök életet pedig elveszítették. 
Ezeknek nem lesz mentségük. {BT1 §23.4} 

Sokan a világ szerint öltözködnek, hogy tekintélyük legyen. De ezzel 
szomorú és végzetes tévedést követnek el. Ha igaz és megmentő hatást 
szeretnének tenni, éljenek hitvallásuk szerint, igazságos tettek bizonyítsák 
hitüket, tegyék naggyá a különbséget a keresztény és a világ között. Láttam, hogy 
szavainknak, ruházatunknak és tetteinknek Istenről kell tanúskodni. Akkor majd 
szent hatás árad mindenkire, és mindenki tudni fogja, hogy Jézussal voltak. A 
hitetlenek látni fogják, hogy az igazságnak, melyet vallunk, szent hatalma van, s a 
Krisztus eljövetelébe vetett hit igazán hat a férfi vagy nő jellemére. Ha bárki azt 

https://web.archive.org/web/20150811094701/http:/adventizmuskutatas.hu/egw-profeciak.html#une
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kívánja, hogy viselkedése az igazság mellett tanúskodjék, éljen az igazság 
szerint, így kövessék az alázatos mintát. {BT1 §23.5} 

 

Semmilyen feltétel nincs megfogalmazva, a kijelentés ezt mondja: ez lesz. Pont. A szó 

szerinti egyenes értelmében kell vennünk a kijelentést. Megtörtént? Nem. Isten maga mondta, 

ha nem következik be a dolog, amit a próféta jövendöl, nem szabad komolyan venni. 

Magyarázat mindig lehet, de hogyan lehetne bármilyen prófétát megvizsgálni, ha jövendölne 

valamit, aztán azt mondaná, hogy az Úr meggondolta magát? Hogyan tudnád ezt 

leellenőrizni? Sehogyan. Úgyhogy az Úr elénk ment, és azt mondta, hogy amit ő mond, az be 

fog teljesedni. Ha nem ő mondta, nem fog – innen tudhatjuk (v.ö. még a próféta ellenőrzéséről 

szóló részt a tanulmányban). Beteljesedett amit White mondott? Nem. 

De tegyük fel a kérdést: ugyanazt a patront hányszor lehet felhasználni? Még ha vissza 

is jöhetett volna Jézus – de ennyiszer nem jött? 1848, 1850-56, 1861-65, 1881, 1889, 1901-4, 

1909-10 – nem túlzás ez? Szerintem nagyon is. 

 

 

 

Jupiter felemelkedése 

 

Ellen White a Bizonyságtételek 1. kötetében, majd később, az Életünk és munkánk c. 

önéletírásában megemlíti Bates kapitányt, aki kételkedett White szolgálatában, ám a prófétanő 

egy látomása meggyőzte arról, hogy el kell fogadnia őt, mint Isten szócsövét, küldöttét. Ellen 

így számol be az eseményről: 
Néhány hónappal menyegzőnk után férjemmel a topsham-i értekezletre 

utaztunk (Maine állam), ahol Bates vén is jelen volt. Akkoriban nem egészen hitte, 
hogy látomásaim Istentől származnak. Ez az összejövetel igen érdekes volt. Isten 
Lelke nyugodott meg rajtam, s első ízben láttam a többi bolygót. Mindjárt el is 
mondtam, amit láttam. Bates vén megkérdezte, hogy tanultam-e csillagászatot? 
Megmondtam neki, hogy nem emlékszem, hogy valaha lett volna csillagászatról 
szóló könyv a kezemben. Így szólt: „Ez az Úrtól van.” Soha azelőtt nem láttam oly 
felszabadultnak és boldognak. Arca mennyei fénytől ragyogott, és hatalmas 
tanítással szólt a gyülekezethez. {BT1 §11.11} 

 

George R. Knight: Ellen Gould White élete és szolgálata  c. könyvében így ír erről az 

esetről: „A fordulópont 1846 novemberében egy Topsham-i (Maine állam) látomás után 

következett be Bates számára. Abban a látomásban Ellen White csillagászati információkat 

közölt, amit emberileg egyáltalán nem tudhatott. Bates, az egykori tengerész, aki továbbra is 

foglalkozott a csillagászattal, a látomás után rákérdezett Ellen White e területen való 

jártasságára. Látva, hogy Ellen elég rosszul informált, azt a következtetést vonta le, hogy 

valóban Isten tudatta vele a tényeket a legfrissebb csillagászati ismeretek szerint. E tapasztalat 

után már erősen hitt Ellen White szolgálatában.” (Advent Kiadó Budapest, 2000. 30. oldal) 
 

 

Az alkalom bizonyos részletei fennmaradtak Loughborough könyvében2, a Nagy 

Második Advent Mozgalom c. munkájában. Itt egy bizonyos Mrs. Truesdail levelét idézi a 

260-261. oldalon. A hölgy levele így szól: „White testvérnőnek nagyon gyenge volt az 

egészsége, és miközben imák hangzottak el, az Isten Lelke nyugodott rajtunk. Hamar 

                                                 
2 http://ellenwhite.org/content/file/ellen-g-white-and-jupiter#document 
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rájöttünk, hogy nem érzékeli a földi dolgokat. Ez volt az első látása a bolygók világáról. 

Miután fennhangon megszámlálta a Jupiter holdjait, majd nem sokkal később Szaturnuszéit, 

adott egy szép leírást az utóbbi gyűrűiről. Azután azt mondta: "A lakossága magas, 

méltóságteljes emberekből áll, ellentétben a Föld lakosságával.  A bűnt nem fogadták be itt . ' 

Egyértelmű volt, látva Bates mosolygó arcát, hogy a látomások forrásai iránt való kétségei 

hamar elhagyták őt. Tudtuk, hogy Bates kapitány nagy szerelmese volt a csillagászatnak, 

mivel kérésünkre gyakran azonosította az égitesteket. Amikor White testvérnő válaszolt a 

kérdéseire a látás után, és elmondta, hogy ő soha nem tanult, vagy szerzett más módon tudást 

ebben a tárgyban, Bates tele volt örömmel és boldogsággal. Méltatta az Istent, és kifejezte 

meggyőződését, hogy ez után a bolygókra vonatkozó  látás után többé nem fog kételkedni. "- 

(Mrs. Truesdail levele január 27, 1891) 

James White is hivatkozik később erre az esetre a „Szó a kicsiny nyájhoz” c. írásában, 

megemlítve a Jupiter és a Szaturnusz nevét. 

Két oldallal később Loughborough leírja az esetet, amelyben Ellen White elmondta, mit 

látott, és a bolygók azonosítását Bates kapitány végezte el. Ugyanez az eset szerepel 

részletesebben leírva Ellen White korai írásai között, a hivatalos honlapon3. 

 
„Mrs. White, amíg látomásban volt, elkezdett beszélni a csillagokról, 

szemléletes leírást adva a színes, fényes ragyogású övekről, amelyek keresztül 
haladtak a bolygó felszíne felett, és hozzátette: ’Látok négy holdat.’ 

’Oh’, mondta az idősebb Bates, ’látja a Jupitert!’ Tett néhány mozdulatot, 
mintha átutazott volna az űrön, majd elkezdett leírást adni övekről és gyűrűkről, 
ezek folyamatosan változó szépségéről, és azt mondta: ’Látok hét holdat.’ 

Az idősebb Bates felkiáltott: ’A Szaturnuszt írja le!’ 
A következő az Uránusz volt, hat holddal…” 

 

Mi történt tehát ezen az összejövetelen? White-nak látomása volt, amelyben bolygókat 

látott, és elmondta, mit lát. A jelen lévő Bates kapitány a leírás alapján azonosította a 

bolygókat, a Jupitert, a Szaturnuszt és az Uránuszt. Ezt az azonosítást Ellen White 

hallgatólagosan jóváhagyta, illetve férje is említi későbbi munkájában. Ellen White azt is 

elmondta, hogy az egyik bolygónak (a levél alapján nem egyértelmű, hogy a Jupiternek vagy 

a Szaturnusznak) lakói is vannak, humanoidok, azaz az emberhez hasonlóak, csak 

méltóságteljesebbek, mint az emberek, mivel abba a világba nem tört be a bűn. 

A bolygók a következők voltak: 

- a Jupiter négy holddal, 

- a Szaturnusz hét holddal, 

- az Uránusz  hat holddal. 

 

Mint azt korábban láttuk, ha a próféta az Úrtól kap látomást és az ő nevében szól, amit lát, 

annak meg kell egyeznie a valósággal. Mi a helyzet tehát ezekkel a bolygókkal? 

Mindhárom bolygó az ún. gázóriások közé tartozik.  

„A Jupiter felső légköre atomszám szerint 93% hidrogénből és 7% héliumból áll, 

molekulaszám szerint 86% hidrogénből és 13% héliumból. Mivel a héliumatom négyszer 

nagyobb tömegű, mint a hidrogénatom, az összetétel változik, ha a tömegarányt nézzük. Ez 

alapján a légkör 75%-a hidrogén, 24%-a hélium, 1%-a más elem. A bolygó belseje sűrűbb 

anyagot tartalmaz, nagyjából 71% hidrogént, 24% héliumot és 5%-a más elemeket. A légkör 

nyomokban tartalmaz metánt, vizet, ammóniát és szilícium alapú összetevőket. Található még 

                                                 
3 

http://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Book&bookCode=1BIO&lang=en&coll

ection=2&section=all&pagenumber=113&paragraphnumber=&QUERY=Saturn&resultId=1 

http://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Book&bookCode=1BIO&lang=en&collection=2&section=all&pagenumber=113&paragraphnumber=&QUERY=Saturn&resultId=1
http://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Book&bookCode=1BIO&lang=en&collection=2&section=all&pagenumber=113&paragraphnumber=&QUERY=Saturn&resultId=1
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szén, etán, hidrogén-szulfid, neon, oxigén és kén. A légkör külső rétege tartalmaz fagyott 

ammóniakristályt is. Infravörös és ultraibolya mérésekkel benzolt és más szénhidrogént is 

kimutattak.  

Színképelemzés alapján a Szaturnuszról úgy tudjuk, hogy összetétele hasonló a 

Jupiteréhez. A másik két gázóriásnak, az Uránusznak és a Neptunusznak viszonylag kevesebb 

hidrogénje és héliuma van. Helyszíni mérések hiánya miatt a nehezebb elemek pontos 

gyakorisága a Jupiteren túli bolygóknál nem ismert.”4 

 

Egyik bolygónak sincs szilárd felszíne, így emberhez hasonló lakói – egyéb okokon túl -  

már csak ezért sem lehetnek. 

A holdak száma a tudomány mai állása szerint: 

- Jupiter: 67 hold, 

- Szaturnusz: 61 hold,  

- Uránusz: 27 hold. 

 

Megegyezett tehát White leírása a valósággal? Egyértelműen nem. 

 

Van olyan vélemény, amely szerint talán nem is a Naprendszer bolygóit látta White, és 

mivel Bates azonosította a bolygókat, a prófétanőt ne tegyük ezért felelőssé. A probléma az, 

hogy ez a helyzet olyan, mint egy gyárilag színhibás Rubik-kocka: akárhogyan forgatom, nem 

jön ki szabályosan. Hiába Bates azonosította a bolygókat, ha rosszat mondott, a próféta (vagy 

Isten) miért nem igazította ki? A prófétája jelen volt, szólhatott volna. Ha nem az említett 

három bolygó volt az, akkor Bates tévedést fogadott el valóságnak, és az győzte meg White 

szolgálatáról – akkor a meggyőződése megfelelt a valóságnak, ha az alapja nem? Nyilván 

nem. Tehát vagy nem felel meg White leírása a bolygóknak (és nem felel meg), vagy Bates 

egy félrevezetés áldozata – én a Bibliából nem úgy ismerem az igazság Istenét, mint aki 

félrevezetne. Semmiképpen nincs jó megoldása ennek a szituációnak. Isten a Bibliában 

mindig a valóságot nyilatkoztatta ki apró részletekben is – sok mindent a tudomány csak 

később igazolt a leírásokból. Akiben nincs változás, vagy változásnak árnyéka, az mindig 

hasonlóan cselekszik. Hamis információ nem jöhetett Istentől, így csak egy lehetőségünk 

marad… 

Újra hangsúlyozom: ennek a szituációnak nincs pozitív megoldása. Ha nem a 

Naprendszerről szólt a látomás, Bates meggyőződése alaptalan volt (tévedésen vagy 

hazugságon alapult), ha a Naprendszerről szólt, akkor pedig hamis. Valahol mindenképp léket 

kapott a hajó. A jelenet részleteiből és dinamikájából véleményem szerint egyértelmű, hogy a 

Naprendszerről kellett hogy szó legyen, a vázolt dolgok pedig a valóságnak egyáltalán nem 

felelnek meg.  

Mit láttunk tehát? Ha el is vonatkoztatunk még mindig azoktól a jövendölésektől, 

amelyek Jézus eljövetelével kapcsolatosak, tehát valamilyen (általam el nem ismert) módon 

befolyásolhatná a nép engedelmessége vagy engedetlensége, akkor is vannak olyan 

jövendölések, kijelentések White-tól, amelyek nem feleltek meg a valóságnak, nem 

teljesedtek be. A Biblia szerint pedig Isten prófétájának ismérve az, hogy a jövendölések 

beteljesednek – és újra hangsúlyozom: vannak olyanok, amelyeknek semmi köze nincs Isten 

népe állapotához, attól teljes mértékben függetlenek – és nem teljesedtek. 

 

 

                                                 
4 https://hu.wikipedia.org/wiki/Jupiter 
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Jónás, White,  Ezékiel, Ésaiás és az apostolok 
 

Az eddig elmondottak kapcsán néhány kérdéskört érdemes átgondolni. Az egyik az, hogy 

lehetséges-e, hogy White kijelentéseinél mégsem konkrét történelmi időkről van szó, hanem a 

látomás jelen idejéről? Mit is jelent ez? Hogy White pl. a föld erősségeinek megrendülésénél 

azt a prófétai „most”-ot alkalmazta, ami nem a történelmi időpontot jelöli, hanem a látomás 

„most”-ját. Magyarán, hogy látok valamit, ami történik, ezt jelen időben írom (amint a 

Bibliában is van erre példa), ám ez nem az adott jelenben, hanem a történelem későbbi 

idejében teljesedik.  

„Látám éjszakai látásokban, és íme az égnek felhőiben mint valami emberfia jőve; és méne az 

öreg korúhoz, és eleibe vivék őt. És ada neki hatalmat, dicsőséget és országot, és minden nép, 

nemzet és nyelv neki szolgála; az ő hatalma örökkévaló hatalom, amely el nem múlik, és az ő 

országa meg nem rontatik.” (Dániel 7:13-14) 

 

„Ezek után látám, és íme egy megnyílt ajtó [vala] a mennyben, és az első szó, amelyet mint 

egy velem beszélő trombitának szavát hallék, ezt mondja vala: Jöjj fel ide, és megmutatom 

neked, amiknek meg kell lenni ezután. És azonnal elragadtatám lélekben: és íme egy királyi 

szék vala letéve a mennyben, és üle [valaki] a királyi székben; És aki üle, tekintetére nézve 

hasonló vala a jáspis és sárdius kőhöz; és a királyi szék körül szivárvány [vala], látszatra 

smaragdhoz hasonló. És a királyi szék körül huszonnégy királyi szék [vala]; és a királyi 

székekben látám ülni a huszonnégy Vénet fehér ruhákba öltözve: és a fejükön arany koronák 

valának.” (Jelenések 4:1-4) 

 

„Szűnj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet; ne bosszankodjál, csak rosszra vinne! Mert 

az elvetemültek kivágattatnak; de akik az Urat várják, öröklik a földet. Egy kevés [idő] még és 

nincs gonosz; nézed a helyét és nincsen ott. A szelídek pedig öröklik a földet, és 

gyönyörködnek nagy békességben.” (Zsoltárok 37:8-11) 

 

„Mert ezt mondja a Seregeknek Ura: Egy kevés [idő] van még, és én megindítom az eget és a 

földet, a tengert és a szárazt. És megindítok minden népet, és eljön, akit minden népek 

óhajtanak, és megtöltöm e házat dicsőséggel, azt mondja a Seregeknek Ura. Enyém az ezüst 

és enyém az arany, azt mondja a Seregeknek Ura. Nagyobb lészen e második háznak 

dicsősége az elsőnél, azt mondja a Seregeknek Ura, és e helyen adok békességet, azt mondja a 

Seregeknek Ura.” (Aggeus 2:6-9) 

 

„Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van. Mert békességes tűrésre van 

szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén, elnyerjétek az ígéretet. Mert még vajmi kevés 

idő, és aki eljövendő, eljő és nem késik.” (Zsidó 10:35-37) 

 

 

A fent vázolt lehetőség White esetében sajnos több sebtől vérzik. Az első mindjárt az, 

hogy a Jelenésekben szereplő kijelentéshez kapcsolódóan van egy másik kijelentés, hogy ez 

nem most lesz. János esetében maga a kísérő angyal fogalmazza meg azt, hogy „megmutatom 

neked (most fogod ezt az esemény átélni), amiknek meg kell lenni ezután (ami nem most, 

hanem majd egy későbbi időpontban fog bekövetkezni)”. White-nál ilyen kiegészítést nem 

találunk. Mind Dániel könyve, mind a Jelenések könyve tartalmaz olyan idői próféciákat 

(vázlatpróféciák), amelyekre felfűzhetők a kijelentések, így időbeli eligazítást is kapunk. 

White-nál ez sincsen. Maga Pál, aki szintén beszél Jézus eljöveteléről, és úgy tűnhet, közeli 

eljöveteléről szól, tesz a thesszalonikaiaknak olyan kijelentést a második adventről, hogy 
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„nem jön az el addig…” – és egy hosszú korszakot átfogó kijelentést ad, amelyből 

nyilvánvaló lehet az olvasóknak, hogy „nincs még itt a Krisztusnak ama napja”. (2 Thess 2.2.) 

A második az, hogy még ha meg is engedjük, maximális jóindulattal, hogy a prófétai 

„most”, mint lehetőség létezik White-nál, mégis sok olyan kijelentés van, amire viszont ez 

nyilvánvalóan nem alkalmazható. A már idézett kijelentések, pl. hogy az adott nemzedékben 

jön el Jézus, hogy az amerikai polgárháború már a vég (Máté 24) nyitánya, félreérthetetlenek, 

és semmilyen módon nem illeszthetők be a fenti elméletbe. White „most”-jai, „kevés idő”-i 

meglátásom szerint nem párhuzamosak a Biblia „kevés idő”-ivel. Nincs kompatibilitás a kettő 

között, nem ugyanaz a kategória. 

 

A Bibliában is van olyan prófécia, ami nem teljesült – olyan is, ami nyilvánvalóan nem, 

és nem is fog semmilyen formában, pl. Jónás esetében. Van olyan is, ami nem teljesült, de 

lelki értelemben később igen, vagy már itt, vagy pedig az újjáteremtett Földön fog teljesülni. 

Ilyen például az ezékieli templom leírása, ami nem épült fel, vagy találhatunk olyan 

jövendöléseket, amik nem teljesültek, mivel a nép nem követte Istent. Ezekkel mi a helyzet? 

White be nem teljesült jövendölései ugyanabba a kategóriába esnek, mint ezek? 

 

Nézzük először Jónást. Ha következetesek kívánunk lenni a Biblia által adott 

ismérvekhez (be kell következnie a prófétai jövendölésnek), akkor senki sem sértődhet meg, 

Jónás sem, és Isten sem ítélhet el azért, ha azt mondjunk, pl. asdódi kortársként, hogy 

elnézést, de Jónást nem tudom elfogadni és komolyan venni, mint prófétát. De ha ismerjük az 

egész történetet, akkor láthatjuk, hogy Jónás maga is előre tudta, hogy NEM fog teljesülni a 

prófécia (Jónás 4:2), és a történetből azt is tudhatjuk, hogy miért nem: Isten irgalmat 

gyakorolt, válaszul a niniveiek bűnbánatára. No, és mi van akkor, ha White esetében sem 

ismerjük a teljes történetet? 

 Isten elítél, ha alkalmazod az általa adott ismérvet, és ha úgy találod (becsületesen), 

hogy ennek White nem felel meg, nem tekinted prófétának? Szerintem nem. 

Jónásnak volt EGY be nem teljesült próféciája, White életét pedig végigkísérte a SOK 

be nem teljesült prófécia Jézus második eljövetelét illetően. Ez messze nem ugyanaz a 

kategória. Jónásnál tudhatjuk hogy pontosan miért nem teljesedett a jövendölés (az egy), 

White magyarázata az, hogy a nép alkalmatlansága miatt késik Jézus eljövetele. És tény, ami 

tény, a Bibliában is van olyan, hogy a nép nem volt engedelmes, és nem történtek meg 

dolgok, amik megtörténhettek volna. Mi a különbség mégis a kettő között? 

Látnunk kell azt, hogy azok a néppel kapcsolatos próféciák, amik nem teljesedtek be, 

nem meglepő módon, a néppel voltak kapcsolatosak. A nép engedelmessége vagy 

engedetlensége nem befolyásolta soha a más népekről adott próféciákat (pl. Edom, Babilon, 

Tirusz, stb.), és semmiképpen sem befolyásolta a messiási próféciákat! Egyetlen egy olyan 

prófécia sincsen Jézus első eljöveteléről, amit bármilyen mértékben is befolyásolt volna a nép 

állapota vagy döntései. Jézus első eljövetelével kapcsolatos ÖSSZES prófécia beteljesedett, 

éppígy be fog teljesedni mindegyik, ami a második eljövetellel kapcsolatos, hogy a kortársak, 

látva a próféciák maradéktalan teljesedését, higgyenek.  

Az általam kifogásolt White-i próféciák jelentős része pedig Jézus második eljövetelével 

kapcsolatos, és ezek nem teljesedtek. A Bibliában a Jézus eljövetelével kapcsolatos próféciák 

teljesednek, White-nál nem. Jézus első eljövetelével kapcsolatos idői kijelentések teljesültek 

(ld. Dániel könyve), White idői kijelentései nem teljesültek. Így, még ha arra is hivatkoznánk, 

hogy talán nem ismerjük a teljes történetet, mint Jónásnál, látható, hogy ennek nincs 

jelentősége a sok be nem teljesült prófécia hátterén. Továbbá Jónás megírta a könyvét, amiből 

tudható a megoldás, White esetében erről nincsen szó, ha ez napjainkig nem történt meg. 

White-nál a teljes történet az, hogy a nép alkalmatlansága miatt késett Jézus eljövetele. Az 

engedetlenség pedig nem elegendő magyarázat a fals próféciák sorozatára. 
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White tartalmi kijelentései, amelyek nincsenek benne a Bibliában, természetesen az 

eljövetelkor fog kiderülni, hogy teljesülnek vagy nem. 

No de mi a helyzet a teljesült próféciákkal? Nézzük meg a Biblia arányait: csak Jézus 

első eljöveteléről több mint háromszáz prófécia és prófécia-részlet van, amelyek mind 

teljesedtek, sok prófécia szól Izraelről, a más népekről a történelemről. A több száz mellett 

van néhány, amelyek a fent említett okok miatt nem teljesültek, de amelyek jelentős része 

lelkileg az újszövetségi hívőkben teljesül, vagy az újjáteremtett Földön fog. Ami nem teljesül, 

az elenyésző, és annak is konkrét oka van. 

White esetében a helyzet más. Szolgálatát az elejétől fogva a végéig végigkísérik a nem 

teljesült próféciák. Ilyet sehol a Bibliában nem láthatunk. 

Természetesen vannak teljesedett próféciák. Hány teljesedett prófécia tenné semmissé a 

bizonyíthatóan nem teljesedett próféciákat? A válasz az, hogy nem lehet egyenleget vonni. 

Teljesen mindegy, hány teljesedett jövendölés van, ha végigkíséri a szolgálatot a nem 

teljesedettek sorozata. A jövendölések jelentős része pedig (a protestantizmus összefog a 

pápasággal, a homoszexualitás elterjedt lesz a végidőben, stb.) kikövetkeztethető magából a 

Bibliából is, akár prófétai ajándék nélkül is.  

Feltehetjük azt, hogy Isten tudta, hogy Jézus nem fog eljönni 1848-ban, ’50-ben, ’75-

ben, ’88-ban, stb. stb., de MÉGIS ezt mondta?  

Isten nyilvánvalóan tudja, mikor jön el Jézus, pontosan ismeri az eljövetel napját és 

óráját. Ha valaki mást mond, előre megfontolt szándékkal, mint ami a valóság, azt hogyan 

hívjuk? 

Az ige válaszol erre a kérdésre 4Móz 23:19-ben: „Nem ember az Isten, hogy hazudjék és 

nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-e ő valamit, hogy meg ne tenné? Ígér-e valamit, 

hogy azt ne teljesítené?” 

 

 

Összefoglalva tehát, úgy látom, hogy White nem párhuzamos, és nem hasonlít sem az 

ószövetségi prófétákhoz, sem pedig az apostolok próféciái formájához és kifejezésmódjához. 

Az idői kijelentések nem teljesülésének sorozata számomra Ellen G. White-ot teljes 

mértékben hiteltelenné teszi, mint prófétát. 

 

 

White és a Biblia 
 

Amint azt az ismérveknél láttuk, egy próféta kijelentéseinek részleteiben is meg kell 

egyeznie a Bibliával, és ha ihletés alatt szól, az értelmezésnek is pontosnak kell lennie. Mi a 

helyzet ezen a téren Ellen G. White írásaival? 

 

 

Hány évet élt Jézus a Földön? 

 

Mit ír Ellen White? Mind Jézus földi szolgálata elejéről, mind a végéről van egy-egy 

pontos meghatározás. 

 
Fennállt a veszély, hogy Mária Jézussal való rokonsága alapján különleges 

igényeket támaszt vele szemben, és bizonyos mértékig jogot formál arra, hogy 
küldetésében irányítsa. Harminc éven át engedelmes, szerető fia volt, és 
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szeretete mit sem változott, de most Jézusnak Atyja művéhez kellett fognia. 
(Ellen G. White: Jézus élete, „A menyegzői ünnepségen” c. fejezet) 

 
Krisztus harminchárom évig tartózkodott a világon. Eltűrte mindazt a 

megvetést, bántalmazást és kigúnyolást, amelyben a világ részesítette. A világ 
elvetette és keresztre feszítette. (Ellen G. White: Jézus élete, „Az én Atyámhoz és 
a ti Atyátokhoz” c. fejezet) 

 

Azt Dániel könyve alapján pontosan tudjuk, hogy Jézus földi élete 31 tavaszán, Nisán 

hónapban ért véget (egy rövid időre legalábbis). Ekkor feszítették őt keresztre. Lukács 

evangélista azt írja Jézusról, hogy amikor fellépett, „mintegy harminc éves volt” (Lukács 

3.23.). Az evangélista nem adja meg a pontos korát, csak hozzávetőlegesen: abban az időben 

a harminc éves kor volt a minimum, hogy valaki részt vehessen a köz ügyeiben, felnőttnek 

számítson. Annyit már biztosan tudhatunk, hogy Jézus nem az időszámításunk 0. pontján 

született, hiszen a bibliai leírások szerint három és fél évet szolgált, tanított, tehát minimum 

33 és fél évesnek kellett lennie a keresztre feszítéskor. Ezeket az adatokat közli Ellen White 

is. Így i.e., jobban mondva Kr.e. 3 őszén-nyarán kellett volna Jézusnak megszületnie, mivel 0. 

év nincsen, csak 1. és -1.  

Azonban biztosan jóval korábban született a Megváltó, mint Kr.e. 3. Máté szerint Jézus 

Heródes király idejében született, több evangélium is jelzi ezt a történelmi helyzetet. Josephus 

Flaviustól tudjuk, hogy Nagy Heródes Kr. e. 4-ben halt meg. Ezt a dátumot egy 

holdfogyatkozással lehet azonosítani, amit Flavius említ, mint amely nem sokkal előzte meg a 

király halálát - az égi mechanika jelenségei alapján kétség nélküli és pontos dátumok 

állapíthatók meg.  A történelmi leírásokból tudjuk, hogy Heródes az utolsó hónapjait nem a 

fővárosban, hanem Callirhoe fürdőiben és Jerikóban töltötte, a napkeleti bölcsek viszont 

Jeruzsálemben találták a királyt.5  

Egy másik azonosítási pont Augustus császár népszámlálása: ekkor kellett mindenkinek 

a saját városába utaznia, és összeíratnia magát a családjával. Augustus császár ankyriai 

felirata három általa elrendelt népszámlálást említ: az elsőt Róma 726. évében (Kr. e. 28), a 

másodikat 746-ban (Kr. e. 8.), a harmadikat 767-ben (Kr. u. 14.) Azt, hogy pontosan mikor 

kezdtek hozzá Izraelben a rendelet végrehajtásához, ismét nem tudjuk teljesen pontosan, de 

már vannak közelítő értékeink. Legkorábban Kr. e. 5-ben érkezhettek a napkeleti bölcsek 

Jeruzsálembe. Ott a király megtudakolta tőlük a csillag feltűnésének idejét, amit az 

evangélium ugyan nem közöl, de azt igen, hogy Heródes Betlehem környékén a két éves és az 

alatti gyermekeket mészároltatta le. A bölcsek pedig már nem a jászolban találták Jézust, mint 

a pásztorok, hanem házban – hogy pontosan hol, nem tudjuk, de nem a betlehemi istállóban, 

az teljesen bizonyos. A csillag Jézus születésekor tűnt fel, a bölcseknek a korabeli 

körülmények között komoly időre volt szükségük, hogy keletről Jeruzsálembe érjenek. 

Heródes, gyakorlati ember lévén nyilván valamelyes ráhagyással dolgozott, így Jézus 

valamikor Kr. e. 6 és 8 között születhetett. Még ha rendkívül nagyvonalúak vagyunk, és 

mindenütt White javára kerekítünk, még így is minimum 35 éves volt Jézus, amikor meghalt, 

de inkább 36.  

Az általa közölt életkor semmiképpen sem felel meg a valóságnak. 

 

 

 

Kit kellett megkövezni? 

 

                                                 
5 Henri Daniel Rops: Jézus és kora (Ecclesia, Budapest, 1991), I., 109-111. oldal. 
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Egy eléggé meglepő szakasz található a Bizonyságtételek 4. kötetében: 

 
Isten igéje a sokat evés bűnét a részegséggel helyezi egy szintre. Isten 

szemében annyira visszataszító volt ez a bűn, hogy utasította Mózest, hogyha 
valamelyik gyereket nem tudják megfékezni az étvágy területén, hanem bármivel 
teleenné magát, amit megkíván, szülei vigyék a gyermeket Izráel kormányzói elé 
és kövezzék halálra. A nagyevő, az ínyenc, a gyomorember esetét 
reménytelennek tartották. Az ilyen semmire se jó másoknak, de magának is csak 
átok. Semmiben sem lehet megbízni benne. Egyre megfertőzne másokat is, s a 
világ jobban megvan az ilyen jellemek nélkül, hiszen csak borzalmas hibáit 
örökítené. Aki felelősnek tartja magát Isten előtt, egy sem tűri meg állati 
vonásainak, hogy azok uralkodjanak értelmén. Akik eltűrik ezt, nem keresztények, 
bárki legyen is, bármilyen magasztos is hitvallásuk. Krisztus parancsa ez: 
„Legyetek tökéletesek, amint mennyei Atyátok is tökéletes. „Ezzel Krisztus azt 
bizonyítja, hogy mi is oly tökéletesek lehetünk a magunk területén, amint Isten is 
tökéletes az övén. {BT4 68.15} 

 

Magam is pártolom az egészséges életmódot, de egy falánk gyermek túlevéséért talán 

egy kissé túlzásnak tűnik a halálbüntetés, amit különben eléggé súlyos esetekben szabott ki 

Mózes törvényében Isten. Nézzünk meg néhány példát, milyen bűnökért kellett embereket 

megkövezni: 

- 2 Móz 21.12, 14, 15, 3 Móz: 24:17, 4 Móz. 35: emberölésért, szándékos emberölésért, 

- 2 Móz, 21:16: emberkereskedelemért, 

- 2 Móz. 21:17, 3Móz 20:9: szülők szidalmazásáért, 

- 2 Móz. 21:23, 29 Gondatlanságból elkövetett emberölésért, 

- 3 Móz 20:2 Gyermekáldozat bemutatásáért idegen isteneknek, 

- 3 Móz 20: házasságtörésért, homoszexualitásért, családi körön belüli közösülésért, ha 

az a házastárson kívül mással történt, állatokkal való közösülésért, havi vérzés során 

történő közösülésért, 

- 3 Móz. 20:27: jövendőmondásért, varázslásért, 

- 3 Móz. 24: 16: Izrael Istenének káromlásáért , 

- 4 Móz. 15:35 Szombatrontásért, 

- 5 Móz.13: idegen istenek követésére való buzdításért, 

- 5 Móz. 17: Bálványimádásért, idegen istenek imádásáért, 

- 5 Móz. 22: paráznaságért, 

- 5 Móz. 17:12: Isten papja ítéletének nem követéséért (büntetőügyben), 

- 5 Mózes 13:1-től: jövendőmondásért – ha be is következik, ne kövesd, ha idegen 

istenek követésére buzdít, 

- stb. 

 

A papok számára szolgálatuk idejében tilos volt az alkoholfogyasztás, a nép többi 

részére azonban nem vonatkozott a szigorú önmegtartóztatás ezen a téren, kivéve a nazirokat. 

Az Ige természetesen nem ajánlja az ivást, ez világos. Viszont önmagában csak a részegségért 

SEM kellett megkövezni senkit a törvények szerint. Nézzük meg, mit mond a Biblia azon a 

helyen, amire White utal. 5 Móz. 21.18-21-ben találjuk az idézett szakaszt.  

„Ha valakinek pártütő és makacs fia van, a ki az ő atyja szavára és anyja szavára nem 

hallgat, és ha megfenyítik, sem engedelmeskedik nékik: az ilyet fogja meg az ő atyja és anyja, 

és vigyék azt az ő városának véneihez és az ő helységének kapujába, és ezt mondják a város 

véneinek: Ez a mi fiunk pártütő és makacs, nem hallgat a mi szónkra, tobzódó és részeges: 

akkor az ő városának minden embere kövekkel kövezze meg azt, hogy meghaljon. Így tisztítsd 

ki közüled a gonoszt, és az egész Izráel hallja meg, és féljen!” 
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Mit mond ez a szakasz, milyen jellemzőit sorolja fel a megkövezendőnek? 

- pártütő, 

- makacs, 

- tobzódó, 

- részeges, 

- apja és anyja szavára nem hallgat, 

- fenyítés után sem hallgat senkire, a kilátásba helyezett halálbüntetés sem tántorítja el. 

 

Egy teljesen önfejű, antiszociális fiatalember képe rajzolódik ki itt, aki már a 

tobzódáshoz és részegeskedéshez megfelelő korú, lázadó (mind szülei, mind Isten szava 

ellen), gyakorlatilag kezelhetetlen. Ez egyenlő egy kényszeres evő gyermek képével, amit 

White fest le? Semmiképpen nem. Ez komoly szintű félremagyarázása Isten Igéjének. 

 

 

Mi volt Ádám és Éva motivációja a bűnesetkor? 

 
Minden tettnek, bármily jelentéktelennek tűnő is, megvan a szerepe az élet 

nagy drámájában. Fontoljátok meg, hogy az étvágy kielégítésének egyetlen 
kívánsága hozta be világunkba a bűnt és borzalmas következményeit! Isten 
fiainak az emberek leányaival kötött szentségtelen házassága pedig hitehagyást 
szült, s a világ özönvíz általi pusztulásához vezetett. Az önző kívánságok 
kielégítésének csekélynek tűnő tettei megrendítő háborúságokat idéztek már elő. 
Ma is ez a helyzet. Alig akad megfontolt, bölcs ember. Akárcsak Izrael gyermekei, 
elengedik fülük mellett a jó tanácsot, de követik a saját hajlamaikat. Együtt 
szórakoznak a világ gyermekeivel, ennek azután híre fut, és mások is követik 
példájukat. Amit egyszer már megtettek, attól másodszor sem riadnak vissza, 
sem ők, sem követőik. Minden lépésük hosszú távú következményekkel jár, 
nemcsak önmaguk lelkiismerete és szokásai tekintetében, hanem másokéiban is. 
Ez a törvényszerűség félelmetes jelentőséget kölcsönöz az ember döntéseinek. 
{BT5 11.30} 

 

Mit ír a Biblia a bűnesetről?  

„És monda a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg; hanem tudja az Isten, hogy 

amely napon esztek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek mint az Isten: 

jónak és gonosznak tudói. És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre s hogy kedves a 

szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért: szakaszta azért annak gyümölcséből, és evék, és 

ada vele levő férjének is, és az is evék.” (Móz 3:4-6)   

Ha Sátán csak a gyümölcs szépségét és ízét dicsérte volna, igazat adhatnánk White-nak. 

De maga a Biblia mondja, hogy látta az asszony hogy jó a fa eledelre, tehát ehető a 

gyümölcse, szép is, de mi volt a kívánság fő oka? Az étvágy? Nem: kívánatos az a fa a 

bölcsességért – a jó és gonosz tudásáért, hogy olyanok lehetnek, mint Isten. Sátán nem az 

ínycsiklandozást tűzte ki célul, hanem az ego csiklandozását, és így célt is ért – az étvágy 

közel sem a döntő szempont volt. „Megnyílnak a ti szemeitek, olyanok lesztek mint az 

Isten…” – ehhez képest, hogy a gyümölcs finom is lesz, annak semmi különös jelentősége 

nem volt ebben a történetben.  

 

 

Mikor született meg a megváltás terve? 
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A Biblia ezt mondja a megváltásról: „Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy 

aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből; hanem drága véren, 

mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén: aki eleve el volt ugyan rendelve, a világ 

megalapítása előtt…” (1Pét 1:18-20) 

Jel. 13:8-ban pedig ezt olvassuk: „Annakokáért imádják őt a földnek minden lakosai, a 

kiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, a mely a Bárányé, a ki megöletett, e világ 

alapítása óta.” 

Ef. 3:9–11-ben pedig ezt: „És hogy megvilágosítsam mindeneknek, hogy miképen 

rendelkezett Isten ama titok felől, a mely elrejtetett vala örök időktől fogva az Istenben, a ki 

mindeneket teremtett a Jézus Krisztus által; Azért, hogy megismertettessék most a mennybeli 

fejedelemségekkel és hatalmasságokkal az egyház által az Istennek sokféle bölcsesége, Amaz 

örök eleve-elvégezés szerint, a melyet megcselekedett a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban:” 

 

Tehát mikor? A világ megalapítása előtt, örök idők előtt született meg az a terv, hogy Jézus 

Krisztus az életét adja az emberért. Ezzel szemben White ezt írta: (kiemelések tőlem). 

 
  „Fájdalom töltötte be a mennyet, midőn tudatára jutott, hogy az ember 

elveszett, hogy a világ, melyet Isten teremtett halandókkal lesz tele, kiknek 
fájdalom, nyomor, betegség és halál lesz sorsuk, s hogy a bűnözők számára 
nincs mentség. Ádám egész családjának meg kell halnia. Ezután láttam a 
szeretetteljes Jézust, fájdalmas aggodalom kifejezésével arcán. Láttam 
csakhamar, amint az Atyát övező sugárzó fényhez közeledett. Kísérő angyalom 
így szólt: "Bensőséges, megbeszélést folytat az Atyával". Mialatt Jézus az 
Atyával beszélgetett, az angyalok aggodalma tetőfokra hágott. Három ízben 
zárta magába az Atyát övező fényár Jézust s midőn harmadszor visszatért az 
Atyától, mi is megpillanthattuk alakját. Arca nyugodt volt, minden aggodalomtól 
mentes és oly nyájasság és szelídség ömlött el rajta, melyet szavakkal lehetetlen 
leírni. Majd tudatta az angyalok karával, hogy találtak mentséget az elbukott 
ember számára; hogy Atyjához esedezett és engedélyt kapott, hogy saját 
életét mutassa be engesztelő áldozatul az emberiségért, bűneiket hordja és 
elszenvedje a halálos ítéletet. Így nyitott utat, melyen át az emberiség az 
elmúltban elkövetett bűneiért az Ő vérének érdemeiért bűnbocsánatot nyerhet, 
engedelmessége által újra visszatérhet abba a kertbe, amelyből kiűzetett. Akkor 
az emberek majd újra közeledhetnek az élet fájához és ehetnek abból 
halhatatlanságot adó gyümölcséből, amelyhez minden jogukat elveszítették. {TL 
§32.3-4} 

 

Egyértelműen fogalmaz White a Nagy küzdelem c. könyvében is: 
A kegyelem országa közvetlenül az ember bukása után jött létre, 

amikor megfogamzott a terv a vétkes emberiség megváltására. Akkor még 
csak Isten szándékában és ígéreteiben létezett, az ember pedig hit által lehetett 
alattvalója. Ténylegesen azonban csak Krisztus halálakor jött létre. A Megváltó, 
elfáradva az emberi konokságtól és hálátlanságtól, még azután is visszaléphetett 
volna a Golgota áldozatától, hogy földi misszióját elkezdte. A Gecsemánéban a 
fájdalom kelyhe megremegett a kezében. Még akkor is letörölhette volna 
homlokáról a véres verítéket, és hagyhatta volna, hogy a vétkes emberiség 
elpusztuljon gonoszsága miatt. Ebben az esetben nem lehetett volna megváltás a 
bukott ember számára. De amikor a Megváltó odaáldozta életét, és elhaló 
lélegzettel így kiáltott: „Elvégeztetett!”, a megváltás tervének megvalósulása 
biztosítva volt. A megváltás ígérete, amelyet a bűnös pár az Édenben kapott, 
megpecsételődött. A kegyelem országa, amelyet Isten előzőleg megígért, akkor 
jött létre. {NK 21.15} 
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A Pátriárkák és prófétákban viszont ezt olvashatjuk:  
Már a föld teremtése előtt megszületett a megváltás terve, mert Krisztus 

"a Bárány" "[...] megöletett, e világ alapítása óta" (Jel 13:8). A világegyetem 
királya csak küzdelem árán egyezett bele abba, hogy Fia meghaljon a bűnös 
emberért. "Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy 
valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen"(Jn 3:16). Ó! a 
megváltás titka! Isten szeretete egy olyan világért, amely nem szerette Őt! Ki 
ismerheti annak a szeretetnek a mélységeit, amely "minden ismeretet felülhalad"? 
A halhatatlan lények a végtelen korszakokon át csodálattal és imádattal próbálják 
felfogni a felfoghatatlan szeretet titkát. {PP 4.3} 

 

Úgy gondolom, hogy a világegyetem királya, aki számára nem létezik az idő, pontosan 

ugyanazt a döntést hozta az idők hajnalán, mint amit akkor hozott volna, ha a bukáskor 

születik meg a megváltás terve. A tény az tény: a terv a Biblia szerint az örökkévalóság előtt 

született, és White a Bibliának és önmagának is ellentmond. 

 

 

Ádám megkísértése 

 

Hogyan történt Ádám megkísértése? A Biblia azt mondja, hogy Éva a vele levő férjének 

adott a gyümölcsből. Van olyan magyarázat, mely szerint együtt volt az első emberpár a fánál. 

Valószínűbb azonban, hogy White írása a helyes a Pátriárkák és prófétákban, hogy csak Éva 

volt a tiltott fánál, vele beszélgetett Sátán, majd, miután Éva szakította fáról, vitt Ádámnak is, 

aki nem akarván elszakadni a feleségétől, maga is evett a hozott gyümölcsből – Éva hatására. 
[Éva] …minden félelem nélkül szakított és evett a gyümölcsből. Most pedig, 

hogy megszegte Isten parancsát, eszköze lett Sátánnak férje megrontásában. 
Valami furcsa, természetellenes izgalommal, a tiltott gyümölccsel tele kézzel 
kereste meg férjét, és elmondott neki mindent, ami történt. {PP 3.15} 

 

Ámde… Az Evangelizálás című könyvben viszont azt mondja, hogy Sátán közvetlenül 

kísértette Ádámot, hogy nem hal meg, ha Isten szavát semmibe veszi. Mintha maga Ádám is 

ott lett volna a fánál – mert arról, hogy Sátán külön odament volna még egy kísértést előadni 

Ádámnak, semmilyen szó, sem lehetőség nincs sem White-nál, sem a Bibliában. 

 
Sátán, a hazugság atyja, Ádámot hasonlóképpen csalta meg, mondván, 

nem kell engedelmeskednie Istennek, hogy nem hal meg, ha áthágja is a 
törvényt. Azonban Ádám elbukott, s bűne által a bánat özönének nyitott utat. {Ev 
18.43} 

 

Nem kívánom eldönteni, hogy melyik verzió helyes, de csak az egyik lehet az! Valahol 

mindenképp hiba van White írásaiban, vagy az egyik lehetőség történt meg, vagy a másik, de 

a kettő együtt semmiképpen sem. 

 

Visszavehetjük-e a gyülekezetbe a bűnbánó bűnöst? 
 
Láttam, hogy nem volt igazad, amikor E-vel rokonszenveztél. Vele 

kapcsolatban elfoglalt álláspontod csökkentette tekintélyedet, és igen megsebezte 
Isten ügyét. Lehetetlen befogadnunk E-t Isten egyházába. Oda helyezkedett ahol 
elállja a világosságot és az igazságot. Csökönyösen a maga útját választja, s nem 
hajlandó meghallgatni a megrovást. Követte romlott szívének hajlamait, 
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megsértette Isten szent törvényét, s meggyalázta a jelen igazság ügyét. Ha 
mégoly szívből jövőn is tart bűnbánatot, a gyülekezetnek távol kell maradnia tőle. 
Ha a mennybe megy, egyedül kell mennie, a gyülekezet közössége nélkül. 
Érvényét nem veszítő megrovásnak kell nyugodnia rajta Istentől és a 
gyülekezettől, hogy az erkölcsiség mértéke ne zülljön le teljesen a porig. Az 
Úrnak nem tetszik a dolog ilyetén menete. {BT1 §40.14} 

 

Mi olvasunk itt E. testvérről? Valami komoly bűnt követett el, és a gyülekezet 

remélhetőleg követte Máté 18. fejezetének útmutatásait a bűnössel szemben, ám ő jelenleg 

hajthatatlan. Ez eddig világos. De mit mond White? Még ha szívből bűnbánatot tartana, akkor 

sem jöhet vissza a gyülekezetbe. Sőt érvényét nem veszíthető megrovás nyugszik rajta 

Istentől.  

Pál is beszélt a korinthusiaknak egy bűnösről, aki olyat követett el, amit a pogányok 

sem. Milyen eljárást követett ő? 1Kor 5:1-8-ig ezt olvashatjuk: „Általában hallatszik köztetek 

paráznaság, még olyan paráznaság is, amilyen a pogányok között sem említtetik, hogy valaki 

atyjának feleségét elvegye. És ti fel vagytok fuvalkodva, és nem keseredtetek meg inkább, hogy 

kivettetnék közületek, aki ezt a dolgot cselekedte. Mert én távol lévén ugyan testben, de jelen 

lévén lélekben, már elvégeztem, mintha jelen volnék, hogy azt, aki ekként ezt cselekedte, Ti és 

az én lelkem a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében egybegyűlvén, a mi Urunk Jézus Krisztus 

hatalmával, átadjuk az ilyent a Sátánnak a testnek veszedelmére, hogy a lélek megtartassék az 

Úr Jézusnak ama napján. Nem jó a ti dicsekedéstek. Avagy nem tudjátok-e, hogy egy kicsiny 

kovász az egész tésztát megposhasztja. Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új 

tésztává, aminthogy kovász nélkül valók vagytok; mert hiszen a mi húsvéti bárányunk, a 

Krisztus, megáldoztatott értünk. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, sem rosszaságnak és 

gonoszságnak kovászával, hanem tisztaságnak és igazságnak kovásztalanságában.” 

 

Eddig párhuzamos a kettő. De mi a teendő, miután megbánta a bűnét? 

„Azt tettem pedig fel magamban, hogy nem megyek közétek ismét szomorúsággal. Mert 

ha én megszomorítlak titeket, ugyan ki az, aki megvidámít engem, hanemha akit én 

megszomorítok? És azért írtam néktek éppen azt, hogy mikor oda megyek, meg ne 

szomoríttassam azok miatt, akiknek örülnöm kellene; meg lévén győződve mindenitek felől, 

hogy az én örömöm mindnyájatoké. Mert sok szorongattatás és szívbeli háborgás között írtam 

néktek sok könnyhullatással, nem hogy megszomoríttassatok, hanem hogy megismerjétek azt a 

szeretetet, amellyel kiváltképpen irántatok viseltetem. Ha pedig valaki megszomorított, nem 

engem szomorított meg, hanem részben, hogy [azt] ne terheljem, titeket mindnyájatokat. Elég 

az ilyennek a többség részéről való ilyen megbüntetése: Annyira, hogy éppen ellenkezőleg ti 

inkább bocsássatok meg neki és vigasztaljátok, hogy valamiképpen a felettébb való bánat meg 

ne eméssze az ilyet. Azért kérlek titeket, hogy tanúsítsatok iránta szeretetet.” (2Kor 2:7-8) 

A szövegből az jön át, hogy a bűnbánó bűnöst vegyék vissza a közösségbe. Manassé 

évtizedeken át ártatlan vérrel töltötte meg Jeruzsálemet, megtérése után Isten újra királlyá 

tette. Dávid házasságot tört, embert ölt – király maradhatott, Isten megbocsátott neki. 

Salamon bálványimádó lett, de megtért, király maradt – mit kell elkövetni ahhoz, annál 

többet, amit ezek az emberek elkövettek, hogy - még ha meg is bánják -, nem tartozhatnak 

többé Isten népe közé, nem járhatnak gyülekezetbe, hanem páriaként és kitaszítottként, 

egyedül kell várniuk a halált, vagy Krisztus eljövetelét? Nem a bűnt mentegetem, azt nem 

lehet, s nem is szeretném. De meg van írva, hogy minden bűn megbocsáttatik az embernek, a 

Szentlélek elleni bűnt kivéve – az pedig azért nem, mert a Szentlélek munkájának elfogadása 

híján nem is tud eljutni az ember a bűnbánatra. 

White eljárását nem látom bibliainak. 
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Ki zárta be Noé bárkájának ajtaját? 

 

Isten zárta be… 
Az özönvíz előtt, amikor Noé belépett a bárkába, Isten bezárta a bárka 

ajtaját, a gonoszok pedig kívül maradtak. Az utóbbiak, nem tudva, hogy végzetük 
megpecsételődött, még hét napig élték nemtörődöm, élvezetszerető életüket, és 
kinevették a közelgő ítéletre figyelmeztető intéseket. „Akképpen lesz – mondja a 
Megváltó – az ember Fiának eljövetele is” (Mt. 24:39). Csendben, észrevétlenül, 
mint éjfélkor a tolvaj, jön el a döntő óra, amelyben minden ember sorsa 
megpecsételődik; és Isten végleg visszavonja kegyelmét a bűnöstől. {NK 30.34} 

 
A bűnös emberiség kegyelemideje lejárt. A mező állatai és az ég madarai 

már menedékhelyükön voltak. Noé és családja is bement már a bárkába, „és az 
Úr bezárta utána az ajtót”. Káprázatos erejű fény villant, majd a dicsőség még 
ennél is fényesebb felhője ereszkedett le a mennyből, és megállt a bárka 
bejárata előtt lebegve. Azt a tömör, szilárd ajtót, amelyet a benn lévők be 
nem zárhattak, láthatatlan kezek lassan becsukták. Noét bezárta az Úr, míg 
azok, akik Isten kegyelmét megvetették, kívül maradtak. A menny pecsétje került 
az ajtóra, Isten zárta be és egyedül Isten nyithatta ki azt. Ugyanígy zárul majd 
be a kegyelem ajtaja, amikor Krisztus befejezi a bűnösökért addig végzett 
közbenjárói szolgálatát, mielőtt visszatérne az ég felhőiben. Akkor már nem fékezi 
többé Isten kegyelme az istenteleneket; Sátánnak pedig teljes lesz az uralma 
azok felett, akik Isten irgalmát visszautasították. Törekszenek majd Isten népe 
megsemmisítésére; de ahogyan Isten Noét a bárkába zárta hatalmas ereje által, 
ugyanúgy megvédi majd az igazakat. {PP-2 7.23} (Pátriákák és Próféták) 

 

… vagy mégsem? 

 
Most már minden kész volt a bárka bezárásához, amelyet azonban Noé 

nem tudott elvégezni belülről. A gúnyolódó sokaság egy angyalt látott leszállni a 
mennyből, villámláshoz hasonlóan, ragyogó öltözetben, aki bezárta az erős külső 
ajtót, és azután újra felrepült a mennybe. {MT 8.14} (Megváltás története) 

 

Angyalt láttak, vagy csak fényességet, az Úr maga zárta be, vagy egy angyala? Az egyik 

megfelelhet a valóságnak, de mindkettő nem, mert egymásnak ellentmondanak. 

 

 

Mikor épült a bábeli torony? 

 

A Biblia (1 Mózes 11. fejezet) és a Pátriárkák és próféták c. könyv szerint az özönvíz 

után… 
Noé ivadékai még egy ideig ott laktak a hegyek között, ahol a bárka 

megállapodott. Ahogy szaporodtak, a hitehagyás csakhamar megosztotta őket. 
Azokat, akik el akarták felejteni Teremtőjüket, és le akarták rázni törvényének 
korlátait, állandóan bosszantotta istenfélő társaik tanítása és példája, s idővel 
elhatározták, hogy különválnak Isten tisztelőitől. Elvándoroltak Sineár síkságára, 
az Eufrátesz folyó partjára. Vonzotta őket a hely szép fekvése és talajának 
termékenysége. Úgy döntöttek, hogy letelepednek e síkságon. {PP 10.8} 

Elhatározták, hogy várost építenek és benne egy olyan elképesztően magas 
tornyot, amelynek csodájára fog járni a világ. Ezzel a vállalkozással akarták elejét 
venni annak, hogy az emberek mindenfelé szétszóródjanak, és településeket 
alkossanak. Isten azt parancsolta az embereknek, hogy szóródjanak szét az 
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egész földön, töltsék be azt és vegyék birtokba. De ezek a Bábel-építők 
elhatározták, hogy közösségüket együtt tartják, és olyan államot alapítanak, 
amely végül betölti az egész földet. Így városuk egy egyetemes birodalom 
fővárosává lesz; dicsőségével pedig kivívja a világ csodálatát, hódolatát, és 
alapítóikat híressé teszi. Azt akarták, hogy az az égig érő pompás torony emléket 
állítson építőik hatalmának és bölcsességének, megörökítve hírnevüket a későbbi 
generációkig. {PP 10.9} 

 

… vagy mégsem? 

 
Az Úr először Ádám bukása után vezette be a ceremoniális áldozatot, 

amelyre Ádám megtanította utódait is. E rendszert megrontották a vízözön előtt 
azok, akik elkülönültek Isten hűséges követőitől, és a bábeli torony építésébe 
kezdtek. Az önmaguk által alkotott isteneknek áldoztak a menny Istene helyett. 
Nem azért mutatták be áldozatukat, mert hittek a Megváltó eljövetelében, hanem 
mivel azt gondolták, hogy ezáltal nyerik el isteneik tetszését, hogy sok áldozatot 
áldoznak fel megfertőzött bálványoltáraikon. Babonás hiedelmük szélsőségekre 
vezette őket. {MT 18.51} (Megváltás története) 

 

 

Ki táplálta Illést a pusztában? 

 

A Biblia és a Pátriárkák és próféták szerint hollók,… 

1Kir 17:3-6-ban ezt olvassuk:  „Menj el innét, és menj napkelet felé, és rejtezzél el a 

Kérith patakja mellett, mely a Jordán felé [folyik]. És a patakból lesz neked italod; a 

hollóknak pedig megparancsoltam, hogy tápláljanak téged ott. Elméne azért, és az Úrnak 

beszéde szerint cselekedék; és elméne és leüle a Kérith patakja mellett, amely a Jordán felé 

[folyik]. És a hollók hoztak neki kenyeret és húst reggel és este, és a patakból ivott.” 
 

A küszöbön álló ítélet meghirdetése úgy érintette a gonosz királyt, mint a 
derült égből a villámcsapás. De még mielőtt Akháb magához tért volna 
megdöbbenéséből és válaszolhatott volna, Illés eltűnt olyan hirtelen, ahogyan jött. 
Nem várta meg az üzenet hatását. Az Úr előtte ment és egyengette útját. „Eredj el 
innen, menj kelet felé – parancsolta a prófétának –, és rejtőzz el a Kerit-patak 
mellett, a Jordántól keletre. A patakból majd ihatsz, a hollóknak pedig 
megparancsoltam, hogy gondoskodjanak ott rólad.” {PK 11.7} 

 

… vagy mégsem? 

 
Az Akhábbal való első találkozása után, mikor bejelentette neki az Izráel 

hitehagyása miatti istenítéleteket, Isten oda küldte őt, ahol kívül eshetett Jézabel 
hatáskőrén, a biztonságos hegyekbe, a Kerít patakja mellé. Az Úr azzal tisztelte 
meg Illést, hogy a menny angyala által küldött neki táplálékot este és reggel. Majd 
mikor a patak kiszáradt, elküldte őt a szareptai özvegyhez, ahol az Úr naponta 
megújuló csodával táplálta az özvegy családját és Illést. Miután Isten 
szeretetének és gondoskodásának ilyen bizonyítékaival áldotta meg, elvárnánk, 
hogy Illés soha többé nem veszítette el az Úrba vetett bizalmát. Ám az apostol azt 
közli velünk, hogy ő is hozzánk hasonló halandó ember volt, ő is hozzánk 
hasonlóan kísértéseknek volt kitéve. {BT3 12.2} 
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Mikor hintettek vért a Szentek Szentje függönyére? 

 

Ellen White szerint minden nap: 
A naponkénti szolgálat legfontosabb része az egyének javára végzett 

szolgálat volt. A bűnbánó bűnös a sátor ajtajához hozta áldozatát, és kezét az 
áldozati állat fejére téve megvallotta bűneit; így jelképesen áthárítva azokat az 
ártatlan áldozatra. Sajátkezűleg ölte meg az áldozatot, amelynek vérét a pap a 
szentélybe vitte és a kárpit felé hintette, amely mögött a megszegett törvényt 
tartalmazó frigyláda volt. E szertartás által a bűnt jelképesen áthárították a 
szentélyre. Bizonyos esetekben a vért nem vitték be a szenthelyre. Ilyenkor a 
papnak kellett megennie az áldozat húsát, Mózes Áron fiainak adott utasítása 
szerint: „Nektek adta azt az Úr a gyülekezet vétkének hordozásáért.” Mindkét 
szertartás a töredelmes bűnös bűnének a szentélyre áthárítását jelképezte. {PP-2 
30.34} 

Ez volt a szertartások rendje napról napra, egész éven át. Mivel Izrael 
bűneit így áthárították a szentélyre, a szenthely tisztátalanná vált, és egy 
különleges szolgálatra volt szükség, hogy a bűnöket eltávolítsák. Isten azt 
parancsolta, hogy a szent sátor mindkét részéért engesztelést végezzenek, 
csakúgy mint az oltárért, hogy „tegye tisztává, és így szentelje meg azt Izráel 
fiainak tisztátalanságaitól”. {PP-2 30.35} 

 

Ezzel szemben a Biblia azt mondja Mózes 3. könyvében, hogy év közben mindössze két 

esetben volt előírva a vér hintése a Szentek Szentje függönye felé: 

1.) ha pap vétkezett (3 Móz. 4.3-12), 

2.) ha Izrael egész közössége vétkezett (3 Móz 4.13-21). 

Az egyéni bűnökért hozott áldozatokkor kiontott vér nem került naponta a függönyre – 

ld. 3 Móz 4. további részeit - (gondoljunk bele, mi lett volna akkor a függönyből, pusztán 

technikailag), hanem Izrael népének egész évi bűneit egy aktussal, az engesztelési nap során 

hárították át a Szentek Szentjére, a vér hintésével. (3 Móz. 16. fejezet). De ekkor sem a 

függönyre hintették a vért, hanem a Frigyládára. 

 

 

Jézus éhen halni ment a pusztába? 

 

A pusztai megkísértés története kapcsán a 7/a kötet tartalmaz egy beszélgetés-leírást 

White tollából. 
 A Sátán azt mondta Krisztusnak, hogy csak rá kell lépnie, de nem 

végigjárnia a véráztatta ösvényt. Akár Ábrahámot, őt is azért tette az Atya 
próbára, hogy bebizonyítsa tökéletes engedelmességét. Azt is kijelentette neki, 
hogy ő volt az az angyal, aki megfogta Ábrahám kezét, mikor fölemelte a kést, 
hogy megölje Izsákot. Most azért jött, hogy Jézus életét mentse meg; hogy nem 
szükséges elviselnie a súlyos éhséget és éhhalált; ő majd segít hordozni a 
megváltás tervének egy részét. (Szemle és hírnök 1874 augusztus 4) {7A 30.30} 

Azon túl, hogy a Biblia még csak utalást sem tesz bármilyen külön beszélgetésre a 

Megváltó és Sátán között, gondoljunk át, miről is van itt szó. Jézus, aki végigvitte a megváltás 

tervét kezdettől fogva, nyilván tudhatta, ki is volt az az angyal, aki Ábrahámnak kiáltott (1 

Móz. 22.11). Amikor meghozta Krisztus és az Atya a megváltás tervét, kezdettől nyilvánvaló 

volt, hogy csak és csakis a Fiú viszi véghez egyedül, ennek semmilyen részét nem veheti át 

semmilyen teremtmény, egyetlen angyal sem. Azt a Krisztust, aki pontosan tudta, hogy mikor 

kell fellépnie (Dániel könyve) és életét adnia az emberiségért, dátumra pontosan, lehetett 

volna azzal megtéveszteni, hogy MOST nem kell éhen halnod? Ez a szakasz minden 
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szempontból teljes képtelenség. White nem állítja, hogy Jézus meghalni ment a pusztába, ez 

világos – de az elképzelhetetlen, hogy Jézus elhitte volna, hogy egy angyal azért jön, hogy 

közölje: most nem kell meghalnod éhen. Sátánról sok mindent el lehet mondani, teljes joggal, 

de ez a fiktív jelenet olyan szinten múl alul minden logikát, hogy még hozzá is teljesen 

méltatlan. 

 

 

 

Jézusnak lehetett reménysége, hogy az Atya elfogadja az áldozatát? 

 
Sátán kegyetlen kísértéseivel kínozta meg Jézus szívét. Az Üdvözítő nem 

tudott átlátni a sírkamrát elzáró kövön. Egyetlen biztató reménysugarat sem látott, 
hogy majd győztesként jön elő a sírból, és semmi biztosíték nem volt arra, hogy 
az Atya elfogadja áldozatát. {JÉ 78.39} 

 

Mit mond az Ige? 

Luk 24:5-8  És mikor ők megrémülvén a földre hajták orcájukat, azok mondának nekik: 

Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadott: emlékezzetek rá, mint 

beszélt néktek, még mikor Galileában volt, mondván: Szükség az ember Fiának átadatni a 

bűnös emberek kezébe, és megfeszíttetni, és harmadnapon feltámadni. Megemlékezének azért 

az ő szavairól. 

Ján 2:19  Felele Jézus és monda nekik: Rontsátok le a templomot, és három nap alatt 

megépítem azt. 

Ján 10:17  Azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újra 

felvegyem azt. 

Máté 26:64  Monda neki Jézus: Te mondád. Sőt mondom néktek: Mostantól fogva 

meglátjátok az embernek Fiát ülni az Istennek hatalmas jobbján, és eljőni az égnek felhőiben. 

 

 

Egy prófétától elvárható, hogy a Bibliát pontosan képviselje. Itt nem értelmezésekről 

beszélünk elsősorban, hanem a kijelentések pontosságáról. Úgy találtam, hogy White több 

esetben is ellentmondott a Szentírásnak, eltért attól. Továbbá saját üzenetein belül is vannak 

egymásnak ellentmondó, egymás kölcsönösen kizáró megállapítások. 

 

 

 

White irodalmi munkássága és tekintélye 
 

 

Szeretném ide idézni Háló Sándor gondolatait, mivel a maga nemében tökéletes 

összefoglalása annak a folyamatnak, amely során White értelmezése és tekintélyének kérdése 

eljutott a mai formájához a Hetednapi Adventista Egyházban. (Forrás: http://igemorzsa.hu/e-

konyvek/helyunk_a_ker_vil/37.html). 

„A harmadik kérdés, amely az 1950-es időszakot követően megosztotta az 

adventista köröket, Ellen G. White szerepe és tekintélye. Ebből adódóan már volt 

feszültség, amikor az 1919-es Biblia-konferencián nyíltan megvitatták a realitások és 

az általános adventista felfogás és szóhasználat közti ellentétet. Ellen G. White halálát 

követően, az 1915 utáni évtizedekben folytatódott, sőt egyre inkább elterjedt az a 

http://igemorzsa.hu/e-konyvek/helyunk_a_ker_vil/37.html
http://igemorzsa.hu/e-konyvek/helyunk_a_ker_vil/37.html
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tendencia, hogy írásait az adventista teológia középpontjába helyezzék, illetve az élete 

és szolgálata körüli mondákat egyre inkább kidolgozzák. Így egyre szélesebb körben 

elfogadottá vált az a nézet, mely szerint Ellen G. White mintegy száz évvel megelőzte 

a korát, és tanácsai egyedülállóak, tévedhetetlenek és verbális ihletés eredményei. Ez 

utóbbihoz kapcsolódik az a felfogás is, hogy Ellen G. White elgondolásai és adatai 

közvetlen mennyei kinyilatkoztatásból erednek. A XX. század első két harmadában 

lett általános az a nézet is, hogy Ellen G. White írásait a Biblia isteni magyarázataként 

kell kezelni. White asszony írásainak alkalmazása szempontjából sok adventista odáig 

ment, hogy az õ kifejezéseivel élve a “kis világosságot” tegyék meg a “nagy 

világosságnak”. (Colporteur Ministry, 125. o.) 

Az 1970-es és ’80-as években a fenti tendenciák komoly kihívások elé néztek. 

Attól kezdve folytonos vita tárgya lesz Whiteszerepe az adventizmusban, egyedisége, 

ihletettsége, tekintélye, a Bibliához és a tanbeli kérdésekhez való viszonya. Érdekes 

módon ezek a kérdések már nyugvópontra jutottak az 1840-es, 1880-as és az 1890-es 

években, sőt megoldásaikkal együtt fel is idézték őket az 1919-es Biblia-konferencián. 

Az adventizmus azonban megfeledkezett önnön történelméről e kérdésben, és 

elfeledte a felekezet korábbi, érzékeny vezetői által körültekintően adott válaszokat is. 

Ennek következtében a XX. század utolsó harmadában sok régi kérdés újratárgyalásra 

került. 

Ekkorra az egyház egész nemzedéknyi, magasan képzett teológussal és 

történésszel rendelkezett, akik szakavatottan megítélhették az 1920-as évek óta 

felmerülő állásfoglalások igazát. A végeredmény szilárdabb talajra helyezte a 

közösségnek Ellen G. White szolgálatáról alkotott felfogását, azonban az ehhez vezető 

folyamat traumaszerűnek bizonyult az egyház és számos tag számára. 

A vita 1970-ben kezdődött, amikor egy az egyháztól független kiadvány, 

a Spectrum cikkeket jelentetett meg Ellen G. White-ról, amelyekben írásainak 

újratanulmányozását szorgalmazták korának társadalmi és intellektuális közegének 

összefüggésében, illetve más szerzők műveihez viszonyítva. Az elkövetkezendő 

években számos cikk látott napvilágot a Spectrumban, és ezek arra utaltak, hogy Ellen 

G. White más szerzők anyagából idézett. A cikkek szerint különösen történelmi 

műveiben kölcsönzött terjedelmesen más szerzők írásaiból. Noha ez korántsem 

jelentett volna meglepetést a XIX. századi adventisták számára, akik az Ellen 

G. White által felhasznált könyvek hirdetéseit a Review and Heraldban is olvashatták, 

sőt magukat a könyveket is, és így a párhuzamok sem kerülhették el figyelmüket, 

azonban azon egyháztagok nemzedéke számára, akik az egyediség és a közvetlenül 

Istentől jövő kinyilatkoztatás mítoszán nevelkedtek, ezek a cikkek valóságos 

áramütésként hatottak. Persze a figyelmes olvasó észrevehette Ellen G. White utalását 

más szerzők műveinek felhasználásáról A nagy küzdelem bevezetőjében, de nyilván 

nem mérték fel annak jelentőségét. A bevezető pedig nem tért ki a felhasznált 

irodalom terjedelmére. Összességében a történelmi kutatások által feltárt tények nem 

csak az Ellen G. White körül kialakult mitológiát fenyegették, hanem azt a tekintélyt 

is, amelyet idővel az egyházban betöltött. 

Az Ellen G. White-tal kapcsolatos kutatások újabb lépcsőfoka Ronald L. 

Numbers 1976-ban kiadott Prophetess of Health [Az egészség prófétanője] című 

könyve volt. E művében az író azt bizonygatta, hogy Ellen G. White az egészségügyi 

elképzeléseiben korának gyermeke volt, valamint írásaiban a korabeli egészségügyi 

újítók elképzeléseire épített. Az Ellen G.White Hagyatéki Intézet ugyanabban az 

évben választ írt Numbers állításaira az A Critique of the Book Prophetess of 

Health [A egészség prófétanője könyv kritikája] című kiadványban. E könyv fejezetről 

fejezetre elemzi Numbers művét, és azt állítja, hogy a szerző fontos bizonyítékokat 
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hagyott ki érvelése során, és jelentős kérdésekben időnként 

félreértelmezte Whiteforrásait. A válaszkönyv kitért Numbers könyvének cinikusnak 

vélt és a művet átható lelkületére is. (11. o.) 

1976-ot követően Ellen G. White és munkássága további vizsgálatok tárgya lett. 

Ezen törekvések egyike volt Walter Rea, adventista lelkész műve is. Kutatásai Rea-t 

arra a meggyőződésre vezették, hogy Ellen G. White forráshasználata a Jézus élete és 

a Pátriárkák és próféták c. könyvekben igen terjedelmes. Rea állításaira Neal Wilson, a 

Generálkonferencia akkori elnöke egy bizottságot rendelt ki, hogy találkozzon Rea-vel 

és megvizsgálja bizonyítékait. Noha a bizottság egyes tagjai hiányolták Rea 

állításainak tudományos pontosságát, a bizottság egésze arra a meggyőződésre jutott, 

hogy a kortárs művekből vett idézetek sokkal nagyobb méretet öltenek, mint ahogy azt 

korábban vélték. Rea a felfedezéseit 1982-ben a TheWhite Lie [A fehér 

hazugság] című könyvben adta ki. 

Wilson szavaival élve a Generálkonferencia “teljesebb ismerettel” akart 

rendelkezni az ihletés igazságáról és Ellen G. White gyakorlatáról, ahogyan más 

szerzők mûveit alkalmazta. Ennek következtében felkérték Fred Veltmant, egy 

szövegelemzésben jártas Újszövetség-tudóst, hogy alaposan tanulmányozza át Ellen 

G. White forráshasználatát a Jézus életében. (lásd Adventist Review, 1981. július 9., 

4–7. o.) Mintegy ötévnyi, kizárólag e témának szentelt kutatás után Veltman arra a 

következtetésre jutott, hogy Ellen G. White ugyan terjedelmesen használja fel más 

írók műveit, de nem szolgai módon. Ellenkezőleg, White “tudatosan és szándékosan 

alkalmazta mások írásait”. Az ilyen kölcsönzés “eredetiségre” utal, és arra, hogy “nem 

függött szolgamód a forrásaitól”. Ellen G. White “függetlensége… válogatásában 

nyilvánul meg. Forrásai szolgálták őt, és nem uralkodtak rajta”. Úgy alakította végül a 

művét, hogy az alkalmazkodjon az olvasóknak szánt üzenethez. (Ministry, 1990. 

október, 4–7. o.; 1990. december, 11–15. o.) 

Egy másik kutatási vonalon haladva George Rice 1983-ban kiadta a Luke, a 

Plagiarist? [Lukács, a plagizáló?] című könyvét. Azzal indította a kötetet, hogy az 

adventisták azért kiszolgáltatottak,  mert nincs megfelelő felfogásuk az ihletettségről, 

mivel az arról alkotott nézetüket szinte teljes egészében egy olyan ihletési modellre 

építették, amelyben a próféták közvetlen mennyei kinyilatkoztatásból nyerik 

információikat. Hogy nyilvánvalóvá tegye az ilyen nézet gyengeségét, Rice Lukács 

evangéliuma alapján kimutatta, hogy a Biblia szerzői is alkalmaztak kutatást és létező 

dokumentumokat ihletett könyveik megírásához. A sugalmazásnak tágabb értelemben 

vett meghatározása nyilvánvaló kihatással volt az Ellen G.White ihletettsége és 

forráshasználata körüli vitára. Rice kutatása elméletileg kapcsolódott Veltman 

eredményeihez is. Egyesítve kettőjük tanulmánya biztosította az adventizmus számára 

azt az alapot, amelyből kiindulva kifejleszthették a kinyilatkoztatás és ihletés 

kifinomultabb felfogását. 

Kimondottan az Ellen G. White körüli kérdésekkel kapcsolatos George R. 

Knight Myths in Adventism [Mítoszok az adventizmusban, 1985] című könyve, 

amelyben a szerző igyekezett az olvasóit túljuttatni az 1920-as éveket követően 

olyannyira megerősödött téveszméken, és elvi írásmagyarázati alapot biztosítani 

számukra Ellen Whire tanácsainak értelmezéséhez és alkalmazásához a XX. 

században. Ez utóbbi írásmagyarázati elvet később a Reading Ellen G. White [Hogyan 

olvassuk Ellen G.White írásait?, 1997] című művében fejtette ki. 

Más tanulmányok Ellen G. White és a Biblia viszonyára összpontosítottak, 

valamint a történelem során tanúsított elutasítására, hogy azonosuljon a mások által 

neki tulajdonított Biblia-magyarázói szereppel. Az adventizmus tehát az 1980-as és 
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1990-es évek vége között nagyobb erőfeszítéseket tett az Ellen G. White szolgálatát 

támogató teológiai kérdések kutatásában. 

Időközben, ami az írásai mindennapos alkalmazását illeti, az egyház sokkalta 

inkább kettészakadt 2000 felé közeledve, mint annak idején az 1950-es vagy akár a 

’70-es években. Sok tanult adventista idejétmúltnak tekintette Ellen G. White-ot, vagy 

még rosszabb esetben hamisnak. Az adventizmus ezen szektora egyre kisebb és kisebb 

figyelmet szentelt tanácsainak. 

A másik végletben ott voltak azok, akik Ellen G. White-ot tették meg legfőbb 

teológiai tekintélyükké. Ez igen népes csoport afelé hajlott, hogy 

teológiájukat White írásain át gyakorolják, alapjában véve minden részletében 

tévedhetetlennek és verbálisan ihletettnek tekintve műveit. 

Nagyon sok adventista nem volt tisztában a kérdéssel, és igencsak naiv nézeteket 

táplált a témáról. Tekintettel arra, hogy az adott témában vallott vélekedéseiket 

jobbára az adventizmusban az 1920-as évektől az 1960-as évekig elterjedő népszerű 

bölcsességből örökölték, oktatásra szorultak az ihletettség természetét, Ellen 

G. White-nak a Bibliához való viszonyát és a könyveiben található elvek XXI. századi 

kontextusban való alkalmazását illetően. Az Ellen White Intézet századfordulón adott 

válasza erre az igényre Herbert Douglass Messenger of the Lord [Az Úr hírnöke, 

1998] című könyve volt.” 

 

Tiszteletben tartva egyébként bárki, így Háló Sándor véleményét és nézeteit is, nem 

vitatva el a jogát a maga látásához, egyet nem értésemet szeretném jelezni a fentiekkel 

kapcsolatban, jó néhány dologban – nem mindegyikre térek most ki. Joga van bárkinek bármit 

bárhogy látni – ellenben nem biztos, hogy az adott vélemény egybevág a valósággal és az 

igazsággal. (Ez természetesen rám is igaz.) 

Ha megnézzük White (a tanulmányban már idézett önvallomását), teljesen nyilvánvaló, 

hogy azok járnak el a prófétanő írásainak megfelelően, akik minden sorát és minden leírt 

gondolatát Istentől közvetlenül származónak, ihletettnek veszik. Ő ugyanis pontosan ezt 

mondja önmagáról. Ezen értelmezők nem nevezhetőek tehát végletesnek és naivnak, hanem 

ők a White által elképzelt „mainstream”, a fősodor, és valójában, ha ettől eltérő módon 

értelmezzük az írásait, tulajdonképp már egy (White szerint) fontos alapelvet elvetettünk.  

Máris nem a Bizonyságtételeknek megfelelően értelmezzük a Bizonyságtételeket.  

 

Ha a helyzet az, amit látok, hogy baj van White-tal, ennek három, és mindössze három 

megoldása van, amiből kettő helytelen. 

Az első, hogy ezekről a problémákról nem veszünk tudomást. Ez rossz válasz, 

véleményem szerint.  

A második lehetőség az, hogy nem a Bizonyságtételeknek megfelelően értelmezzük a 

Bizonyságtételeket, azaz a tarthatatlan részeket relativizáljuk, kevésbé vagy egyáltalán nem 

ihletettnek tekintjük, továbbá megpróbáljuk az ellentéteket úgy egymás mellé tenni, hogy 

valamilyen harmónia képét mutassák. Jó példa erre George R. Knight könyvében (Hogyan 

olvassuk Ellen White műveit?) az imádságról szóló rész. Ott Knight beszél arról, hogy White 

azt írta, hogy mindig le kell térdelni imához, ellenben másutt beszél arról, hogy ő sem térdel 

le mindig. Knight véleménye szerint a „minden” szó „minden”-nek vétele fundamentalizmus, 

amit kerülni kell, és a szövegek egymás melletti értelmezése ad egy olyan magyarázatot, hogy 

nem kell mindig letérdelni, hisz erre ellenpélda is van: értelmezzük egymás MELLETT ezeket 

a részeket. 

A probléma csak az, hogy a „minden” szó valójában ténylegesen azt jelenti, hogy 

„minden”. Ha azt írta volna White, hogy „térdeljünk le az imádsághoz, mert az úgy illő”, és 

emellett lenne egy-egy más gondolat, vagy gyakorlati példa, akkor lehetne tere Knight 
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értelmezésének. Azonban ha a „MINDEN alkalommal” kifejezés szerepel a prófétanőnél, ez 

lehetetlenné teszi a párhuzamos értelmezést, itt egy ellentmondásról van szó. Ha azt mondom, 

minden tehén foltos, és odahoznak egy fekete tehenet, akkor itt nem kiegészítő dologról van 

szó, hanem a kijelentésem nem áll meg – ellentmondás van a valóság és aközött, amit 

állítottam. Ha azt mondom, hogy a tehenek tarkák, akkor is problémás a fekete tehén léte, ha 

komolyabban nézem a saját mondatomat, de akkor talán még van lehetőség arra, hogy azt 

mondjam: igen, a tehenek tarkák – általában. Értsétek így, és ismerjük el a fekete tehén 

létezését is. 

A második lehetőség tehát, amikor nem a Bizonyságtételeknek megfelelően értelmezem 

a Bizonyságtételeket, azaz nem tekintem minden sorát teljességgel ihletettnek, éppen White 

önvallomása miatt helytelen. 

A harmadik lehetőség pedig az, amire jutottam (és megengedem bárkinek, hogy 

másként lássa, de nem értek egyet), hogy White nem próféta, és az ihletettség mint olyan a 

Biblia alapján nem az írásai ismérve. Attól még lehet jó tanító, bizonyosan vannak 

megszívlelendő gondolatai, de nem több és más, mint bármely szerző, aki a Bibliáról ír – akit 

figyelembe LEHET venni, de nem KÖTELEZŐ. 

 

A fenti hosszabb idézet utal White irodalmi munkásságának azon ismérvére, hogy 

terjedelmes részeket vett át másoktól, és beszél a Weltmann-jelentésről a Jézus élete című 

könyv kapcsán. 

Adventista körökben kétség nélkül az öt kötetes korszakok küzdelme sorozatot tekintik 

White fő művének (Pátriárkák és próféták, Próféták és királyok, Jézus élete, Apostolok 

története, Nagy küzdelem), ezen belül is a csúcsnak a Jézus élete c. könyvet (nagyjából vele 

egy súlyúnak a Nagy küzdelmet). 

Az ma már nem lehet kérdés, és nem csak az ellenfelei állítják, hanem White támogatói 

is elismerik, hogy nagy mértékben használt külső forrásokat – magyarán átvett szakaszokat 

más könyvekből. 

Jogilag (a White korabeli jogkörnyezetet ismerve) ezt nem lehet kifogásolni, mivel 

akkoriban a szerző jog kérdését eléggé rugalmasan értelmezték, és ez a gyakorlat a kor más 

szerzőinél is használatos volt. Nekem azért ez mégis furcsa egy kicsit, hogy egy próféta fog 

egy ollót, és szakaszokat vág ki és illeszt be a saját művébe. Hogy hogyan működött ez a 

gyakorlatban, álljon itt Canright kritikai művéből két példa6: 

 

Great Controversy, Mrs. E.G. White  

 A bulla meghívott minden katolikust, hogy 

az eretnekek ellen vegye fel a keresztet. 

Hogy ösztönözze őket ebben a kegyetlen 

munkában, felmentést ajánlott nekik 

minden egyházi fáradtság és büntetés alól; 

azoknak, akik csatlakoztak a keresztes 

hadjárathoz, minden megtett esküt feloldott; 

legalizálta a joguk minden birtokra, amit 

illegális módon szerezhettek, és minden 

bűnének a bocsánatát megígérték olyannak, 

aki akármilyen eretneket megölne. Minden 

a Vaudois javára kötött szerződést 

felbontott, megparancsolta a szolgáiknak, 

History of the Waldenses, Rev. J. A. Wylie  

 A bulla meghívott minden katolikust, hogy 

az eretnekek ellen vegye fel a keresztet, és 

hogy ösztönözze őket ebben a kegyes 

munkában, felmentést ajánlott nekik minden 

egyházi fáradtság és büntetés alól, mind 

általános valamint különös; azoknak, akik 

csatlakoztak a keresztes hadjárathoz, minden 

megtett esküt feloldott; igazolta a joguk 

minden birtokra, amit illegális módon 

szerezhettek, és minden bűnének a bocsánatát 

megígérték olyannak, aki akármilyen 

eretneket megölne. Minden a Vaudois javára 

kötött szerződést felbontott, megparancsolta 

                                                 
6 D. M. Canright, Life of Mrs. E. G. White – Her Claims Refuted, 1919, Internet., idézi: 

http://members.tripod.com/~Help_for_SDAs/EGW-Hungarian.htm 
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hogy hagyják ott őket, betiltotta minden 

embernek, hogy akármilyen segítséget 

nyújtson nekik, és minden személynek 

jogot adott, hogy vegye át a birtokukat. (83. 

o.) 

a szolgáiknak, hogy hagyják ott őket, 

betiltotta minden embernek, hogy akármilyen 

segítséget nyújtson nekik, és minden 

személynek jogot adott, hogy vegye át a 

birtokukat. (28. o.)  

Great Controversy, Mrs. E.G. White  

  

A börtönének félhomályában, John Huss 

előrelátta az igaz hit diadalmát. Álmáiban 

visszatérve a szerény parókiába, ahol az 

evangéliumot hirdette, a Pápát látta, amint a 

püspökeivel együtt eltörölte a 

Krisztusképeket, amelyeket a kápolnája 

falaira festett. Nagy bánatot okozott neki a 

látvány; de másnap betöltötte az öröm, 

ahogy meglátta a sok művészt, akik 

szorgalmasan el voltak foglalva azzal, hogy 

az alakokat nagyobb számban és világosabb 

színekben helyettesítsék. Mikor a munkájuk 

befejeződött, az őket körülvevő hatalmas 

tömegeknek azt kiáltották: „Most hadd 

jöjjenek a Pápák és a püspökök! Soha többé 

el nem törlik!” Mondta a reformátor, az 

álmát elmondva: „Biztos vagyok, hogy 

Krisztus képmása soha nem lesz eltörölve. 

Kívánták elpusztítani, de minden szívben 

megfestik majd nálamnál sokkal jobb 

prédikátorok. (91-92. o.)  

D'Aubigne’s History of the Reformation 

  

Az egyik éjszaka, ábrándjaiban látta a szent 

mártír, börtönének mélységéből, hogy a 

Krisztusképeket, amelyeket az oratóriuma 

falaira festett, letörölték a Pápák és 

püspökeik. Bántotta a látomás; de másnap, 

sok festőt látott, és azzal foglalkoztak, hogy 

ezeket az alakokat nagyobb számban és 

világosabb színekben restaurálják. Mire 

véget ért a feladatuk, a festők, akiket 

hatalmas tömeg vett körül, azt kiáltották: 

„Most hadd jöjjenek a Pápák és a püspökök! 

Soha többé el nem törlik!” … Huss azt 

válaszolta: „Nem vagyok álmodozó, de azt 

biztosnak tartom, hogy Krisztus képmása 

soha nem lesz eltörölve. Kívánták 

elpusztítani, de minden szívben újra festik 

majd nálamnál sokkal jobb prédikátorok. (3. 

o.)  

  

(Adrian Bury fordítása) 

 

 

Az, hogy szó szerint veszek át szakaszokat más könyvekből, és fölé írom a nevemet, 

nem pusztán jogi, hanem etikai kérdés is, egy prófétánál meg különösen. Nem világos, hogy 

az a White, aki arra buzdított a Tízparancsolat kapcsán (és joggal), hogy mindenben legyünk 

becsületesek, miért nem látta a „Ne lopj” parancsolat megszegésének azt, hogy szakaszokat 

vett át mások műveiből, és fölé írta a saját nevét. De, rendben van, meglehet, hogy rosszul 

értem ezt az egész forrás-kérdést, és problémát látok ott, ahol valójában nincsen.  

Azért nézzük meg, hogy mi történt akkor, amikor a Hetednapi Adventista Egyház 

megbízta Dr. Fred Veltmant, hogy nézzen utána a plágium-kérdésnek White: Jézus élete című 

művét illetően (erre Háló Sándor is utal, a jelentés kivonatát mellékeltem). Itt adventisták 

kértek fel egy adventista szakértőt, aki nem vádolható akár White, akár az adventizmussal 

szembeni előítélettel. Dr. Veltman kifogástalan becsületességgel elvégezte a feladatát, és 

közreadta eredményeit és az ezekből fakadó következtéseit. A jelentése kivonatából 

kivonatoltam a lényeget: 

„1. Ellen White irodalmi forrásokat használt a Jézus élete (DA) írásakor 

2. A Jézus élete tartalma nagyobbrészt máshonnan származó, nem pedig 

eredeti 
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… az ember nem ismerheti fel Ellen White Krisztus életéről szóló írásaiban a 

gondolati tartalom semmilyen egyedül őrá jellemző lényegi kategóriáját. 

Forrásegyezéseket találtunk teológiai, elbeszélő, leíró és lelki természetű 

anyagokban, bibliai vagy biblián kívüli tartalomra vonatkozóan is.  

3. Ellen White szövegmagyarázatának sajátságos jellege az Írások gyakorlati 

alkalmazásában és a lelki valóságok, valamint a személyes áhítat hangsúlyo-

zásában található 

Noha Ellen White írásai jórészt nem tűnnek eredetinek, nem nélkülözik az 

eredetiséget. A tények tárgyilagos értékelése nem tagadhatja függőségének mér-

tékét, de nem is becsülheti le önállóságát, és keresztül sem nézhet azon. Formális 

műveltségének hiánya, és az irodalmi forrásoktól és segítőktől való függése dacára 

Ellen White tudott írni. Nyilvánvaló adottsága volt gondolatai világos kifejezésére. 

Nem függött szolgai módon forrásaitól, és az a mód, ahogyan azok tartalmát 

elegyítette, világosan mutatja, hogy felismerte a jobb irodalmi szerkezeteket. 

Tudta, hogyan válassza szét a búzát a pelyvától.  

… Ellen White önállósága meglátszott választási képességében is. A források 

szolgálták őt, és sosem uralkodtak rajta. Az eljövendő vizsgálatok jól tennék, ha 

összehasonlítanák a szövegét ezekkel a forrásokkal, és lejegyeznék, hogy általában 

hogyan válogatott, tömörített, mondott el dolgokat más szavakkal, és rendezte át 

az általa használt anyagok nagy részét.  

4. Ellen White legkevesebb 23 forrást használt, fikciókat is ideértve [7] 

Valójában nem áll módunkban megtudni, hogy hány forrást jelenít meg Ellen 

White Krisztus életéről szóló művében. Ezenkívül a DA-szöveg 72 fennmaradt 

fejezete két különböző könyvben található: Thoughts From the Mount of Blessing 

(Gondolatok a Hegyibeszédről) és Christ's Object Lessons (Krisztus példázatai). 

Ez a 23 szerző azonban elegendő ahhoz, hogy megválaszoljuk az oly sokak által 

feltett kérdéseket: Mely íróktól kölcsönzött Ellen White? Milyen könyveket írtak 

ezek az írók? 

Az egyik nyilvánvalóan kitalált beszámoló Ingraham The Prince of  the 

House of David című műve. Egy olyan munka, amelyre Albert Schweitzer úgy 

utal, mint "a Jézus életéről szóló, családi olvasásra szánt tanító románcok" 

egyikére. [8] Ingraham úgy képzelte el művét, mint levelek gyűjteményét, melyet 

egy Palesztinában élő szemtanú írt Egyiptomban lévő atyjának. William Hannah 

népszerű művét "gyakorlatiasnak és áhítatosnak" szánták. [9] Nem csoda, hogy 

Hannah-tól származó egyezések találhatók az általunk vizsgált DA 15-fejezetéből 

13-ban. Az Ellen White könyvtárából halálakor nyilvánosságra került könyvek 

alátámasztják azt, amiről írásai is tanúságot tesznek. Széleskörű tájékozottsággal 

bírt a különféle irodalmi stílusokat, teológiai távlatokat és a tudományos 

felkészültséget illetően. 

 

5. Ellen White irodalmi segítői - főként Marian Davis - felelősek a DA 

kiadott változatáért 

Ellen White irodalmi asszisztenseinek szerepe nem tartozott a vizsgálat fő 

irányvonalába. De a témát  egyetlen, a forráshasználatot feldolgozni próbáló sem 

zárhatja ki teljesen. Ellen White írásmódszere kibogozhatatlan módon magában 

foglalta titkárainak, különösen "szerzőinek" a munkáját. A kutatási beszámoló 

bevezetőjének egy különösen fontos része Ellen White irodalmi működésének ezt 

az érdekes oldalát tárgyalja. A bizonyíték azt sejteti, hogy napról-napra, témáról-

témára haladva írt naplójába, amint ideje és lehetősége engedte. Kétségtelen 

módon, egy ideig dolgozott egy forrással, majd egy másik forrással és egy másik 
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témával folytatta. Ezeket a feljegyzéseket - amikor továbbadta ezt a naplót titkárai 

egyikének - másolni és nyelvtanilag, mondattanilag valamint helyesírási 

szempontból javítani kellett. Számos naplónak kellett használatban lennie egyazon 

időben.  

Ezekből a gyűjteményekből kellett segítőinek cikkeket alkotni az adventista 

folyóiratok számára. Az kitűnik, hogy a terjedelmesebb kiadványokat egy albumba 

rendezett anyaggyűjteményből alkották. Legalábbis úgy tűnik, ez volt a DA 

fejezetei összeállításának módja. Az asszisztensek olykor kétségtelenül a napló-

bejegyzésekből vettek kéziratokat. A kéziratok közül több főleg a korábbi írások 

részleteiből áll, és nem viseli magán Ellen White kézjegyét.  

A kéziratoknak a befejezett szöveggel történő összehasonlítása és az Ellen 

White, valamint Marian Davis által írt levelek vizsgálata - amely tanúságot tesz a 

szövegkiadáshoz szükséges lépésekről - világosan mutatja, hogy Marian Davis-nek 

szabadságában állt módosítani a mondatszerkesztést, átcsoportosítani a 

bekezdéseket, és kialakítani egy-egy fejezet hosszát. Ellen White inkább a könyv 

általános tartalmával, a költségekkel és az anyag minél gyorsabb közönséghez való 

eljuttatásával foglalkozott. Szintén mélységes érdeklődéssel tekintett az írásait 

illusztráló grafikai anyagra. Nem találtam arra utaló bizonyítékot, hogy Marian 

Davis be lett volna vonva bármely Ellen White-szöveg kezdeti megfogalmazásába. 

Az eredeti kéziratok hiányában azonban nehéz igazolni, hogy a DA szövegének 

valamely részével ez nem történt meg. Ezt hatékonyan bizonyíthatná egy Marian 

Davis leveleire és Ellen White kézírásos anyagaira vonatkozó stilisztikai vizsgálat 

elvégzése. Ha megkülönböztető jegyeik felbukkannának, lenne némi alapunk 

pontosabban meghatározni Marian Davis "könyvírói" szerepében gyakorolt 

bevonódásának mértékét. Nagyon valószínű, hogy ebben a tekintetben 

megérdemel némi nyilvános elismerést a szolgálatáért.” 

 

 

Nekem továbbra is nagyon furcsa, és akár elfogadhatatlannak is nevezhetném, hogy egy 

próféta, aki a saját közvetlen megbízását Istentől, konkrétabban Jézustól kapta, aki Krisztustól 

(elvileg) személyes konkrét vezetést, látásokat, információkat kapott úgy, mint senki 

átlagember, nos, ez a próféta 23 könyvből ollózza össze (még ha bizonyos eredetiséggel is) 

azt a könyvet, ami a közvetlen isteni feletteséről és megbízójáról szól. 

Ha csak ez lenne az egyetlen probléma White-tal (az előzőekben láttuk, hogy nem csak 

ez), talán olyan probléma lehetne, amin esetleg túl lehetne lépni. De Veltman professzornak 

sem csak ez volt a problémája. Mert mit is mondott White önmagáról, írásairól, kifejezetten 

az öt kötetes sorozatáról? 
„A jó és rossz között régóta folyó küzdelem jelenetei feltárultak a Szentlélek 

világosságának fényénél e lapok írója előtt. Időről időre bepillanthattam abba a 
nagy küzdelembe, amely Krisztus - az élet Fejedelme, megváltásunk szerzője -, 
valamint Sátán - a gonoszság fejedelme, a bűn szerzője -, Isten szent 
törvényének első áthágója - között folyt a különböző korszakokban. … Amikor 
Isten Lelke feltárta előttem Igéjének nagyszerű igazságait, valamint a múlt és a 
jövő jeleneteit, azt a parancsot kaptam, hogy mondjam el másoknak is, amit 
kinyilatkoztatott, és tárjam fel a letűnt korokban folyó nagy küzdelmet; főként úgy 
mutassam be, hogy megvilágítsa a jövő gyorsan közeledő harcát.”[GC, 14. o.] 
(Bevezetés) 

 

Mit olvashatunk a jelentés kivonata végén? 

„Kérdés: Hogyan egyezteti össze Ellen White forráshasználatát az azzal ellentétes 

kijelentéseivel? 
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Veltman: Az elején el kell ismernem, hogy véleményem szerint ez a legsúlyosabb 

dolog, amivel szembesültem Ellen White irodalmi függésével [utánzásával] kapcsolatban. 

Ez csapást mér a tisztességére - és ebből következően a hitelességére is. Innentől kezdve 

nekem - és tudomásom szerint  senki másnak - nincs kielégítő válaszom erre a fontos 

kérdésre.” 

 

Nekem mindössze egy válaszom maradt: nem tudom őt prófétának tekinteni. 

 

 

Összegzés 
 

A tanulmány elején összegeztem egy próféta ismérveit: 

 

- a gyümölcsök jelenjenek meg, 

- a forma legyen bibliai, 

- a jövendölések teljesedjenek, 

- a kijelentések egyezzenek meg a valósággal, 

- a Bibliával egyezzen a tanítás részleteiben is, 

…és mindez EGYÜTT legyen meg. 
 

Láthattuk, hogy az öt egyidejű ismérvből több nem teljesül Ellen G. White esetében, így 

a végkövetkeztetésem az, hogy nem az Úr szólt általa, így nem nevezhető prófétának. 

Véleményem szerint egy bibliai témákban író szerzőnek tekinthető, akinek lehetnek és vannak 

helytálló következtetései, jó gondolatai, ugyanúgy, mint bármely más szerzőnek, és az olvasó 

az, aki eldöntheti, mivel ért egyet és mivel nem. Szabadságunkban áll, éppúgy, mint 

bármilyen más tanítónál mérlegre tenni a kijelentéseit, és elfogadni vagy elvetni azokat a 

Biblia fényében. Fontos, hogy ne gondoljuk azt, hogy a jelen pillanatban birtokolt tudásunk és 

világosságunk a megfellebbezhetetlen és tovább nem fejleszthető ismeret és élet, így lehet – 

éppúgy White-nál, mint más szerzőknél –, hogy később derül ki, hogy valamiben mégis igaza 

volt, ha az adott pillanatban ezt nem láttam is be. 

 

Egy fontos kérdéskört még érintenem kell röviden: ha White nem volt próféta, mi a 

helyzet az adventizmussal és az általa képviselt tanításokkal? 

Review and Herald–ban, 1883-ban ez jelent meg: „A Bizonyságokhoz való viszonyunk 

olyan, mint a boltív záróköve. Vedd ki azt, és nincsen logikus megállás, amíg el nem tűnnek 

az üzenet összes speciális igazságai… Semmi nincs ennél biztosabb, mint az, hogy együvé 

tartoznak az üzenet és a látomások [Mrs. White-é] – együtt állnak, illetve esnek.” (Review 

and Herald Supplement, Aug. 14, 1883.) 

Ha ez valóban így lenne, nagy probléma lenne. Azért, mert ha boltív igazságai biblia 

igazságok, azoknak meg kell állniuk és meg is állnak önmagukban is, akár van egy plusz 

szolgálat, mint kő, akár nincsen. Ha kivesszük White-ot, és összeomlik minden, akkor ez csak 

azt jelentheti, hogy nem a Kősziklán és a Biblián épült, hanem egy emberen – az pedig nem 

maradandó. Ha szombat igazság, a teremtéstől kedve, miért dőlne meg attól, ha valaki nem 

fogadja el White-ot, aki száz-kétszáz éve élt? Melyik épül a másikra, vagy fordítva? Melyik 

az alap?  

Ami engem illet, bibliailag igazoltnak látom azokat a speciális tanításokat, amit az 

adventizmus képvisel. Vallom a Tízparancs érvényességét, a mennyei szentélyt, a szombat 

érvényességét és haladhatnánk tovább. Még a prófétaság elvi lehetőségét sem tagadom (bár, 
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mint említettem az újszövetségi prófétálás más jellegű, mint az ószövetségi), jelenleg egyetlen 

problémám van: az az egy név, Ellen G. White-é, a 18. számú hitelvben. 

E tanulmányban csak és kizárólag White prófétaságának kérdésével kívántam 

foglalkozni. A Biblia tanításait a fenti témákban később – ha időm és lehetőségeim engedik – 

más tanulmányokban szeretném áttekinteni. 

Mivel zárhatnám ezt a munkát? Talán azzal, hogy ha emberek tévednek is, és sokszor mi 

is tévedhetünk az értelmezésben, de Jézus Krisztus szava örökké megáll a Bibliáról: „A te 

Igéd igazság”. (János 17.17) 

Összefoglalva tehát, a következő kérdésekre kellene megnyugtató választ kapnunk 

White írásai, szolgálata kapcsán: 

 

a.) mikor jön el Jézus és mégsem jött – többszörösen – hogyan lehetséges és miért 

történt így? 

White sok alkalommal, a szolgálata alatt folyamatosan jövendölte Jézus közeli 

eljövetelét, történelmi eseményekhez, adott nemzedékekhez kapcsolódva. Az 

idők lejártak, a mai napig nem jött vissza Jézus, nem teljesültek ezek a 

jövendölések (sem). A nép készületlensége (véleményem szerint) nem ad 

magyarázatot erre a problémakörre. 

 

b.) Isten a folyamatokat többször elindítja és mégsem – hogyan lehetséges egyáltalán, és 

miért? 

A Biblia is folyamatokról beszél, és ésszel is felfoghatóan bizonyos történelmi 

folyamatok vezetnek Jézus eljöveteléhez. Hogyan jövendölhet valaki arról, 

hogy már itt a folyamat közepe, vége, anélkül, hogy annak előzményei 

megtörténnének? Elképzelhető-e, hogy Isten többször is elindítaná a 

folyamatokat, majd ezeket újra és újra visszaparancsolja? Pl. elkezdi kitölteni a 

csapásokat, azután mégsem történik semmi? Isten visszavonta volna – vagy 

White prófétálása nem áll meg? Én a magam részéről elképzelhetetlennek 

tartom, hogy akár csak egyszer is megtörténhetne az, hogy az Úr – bár tudja, 

hogy nem fogja végigvinni – mégis elkezdi (sőt a végével kezdi) a folyamatot, 

azután visszafogja. Számomra a válasz az, hogy White nem Isten által szólt. 

 

 

c.) a Bizonyságtételekben levő sorrend nem felel meg a Bibliának, mivel több 

alkalommal említ olyan dolgokat (pl. csapások), aminek előzményei is vannak a 

Bibliában (pl. az egész Föld csodálva követi a fenevadat), amit az adott korban nem 

teljesültek az adott időben.  

Vagy a Biblia nem igaz, vagy White, és harmadik lehetőség nincsen. Ld. előző 

pont. 

 

d.) egyéb bibliai problémák (hány évet élt Jézus a Földön és több más) 

Bibliai és egyéb kérdésekben egyértelműen melléprófétált White (Jézus 33 

éves földi élete, a Jupiter/Szaturnusz kérdés, a szentélyszolgálat, stb.). Ez, úgy 

vélem, kimeríti a bibliai ismérv megsértését, mely szerint a próféta szavának 

teljesülnie kell.  

 

e.) plagizálás, és az ezzel kapcsolatos valótlan állításai. 
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Jézus élete 

Szemelvények I-II. 
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Online: http://www.white-konyvtar.hu 

Háló Sándor: http://igemorzsa.hu/e-konyvek/helyunk_a_ker_vil/37.html 

Adrian Bury: Próféta-e Ellen G. White?  

http://members.tripod.com/~Help_for_SDAs/EGW-Hungarian.htm) 

White és a Biblia:  http://www.whiteestate.org/issues/contradictions.html 
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