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A szerző megjegyzése

A könyv történelmi szála a hetednapi adventista történelem 1844 és 1891 közötti kulcsfontosságú eseményeire összpontosít. A lábjegyzetekben a további megjegyzések és/vagy az
ellentmondásos nézőpontok, amelyeket azóta különböző szerzők fogalmaztak meg, csillaggal
(*) lettek megjelölve, és az adott jegyzet hivatkozási száma mellé kerültek. Az anyagok nagy
része, amelyekre hivatkozik „A késői eső visszatérése” című könyv, megtalálható itt: Ellen G.
White Writings Comprehensive Research Edition CD, amelyet a Words of the Adventist
Pioneers is tartalmazza, több mint 175 000 oldal, amit az adventista úttörők írtak. Ez az
értékes forrás az Egyesült Államok bármelyik adventista könyvközpontjában vagy az Ellen
G. White Estate-től beszerezhető. A 18–36 tartó fejezetek írása folyamatban van, és az Úr
akaratából a második kötetben a lehető leghamarabb megjelenik.
A nagy rohanásban, hogy ezt a könyvet kinyomtassuk a 2010-es Generál Konferencia
ülése előtt, akkor nem tudtuk elkészíteni a végső szerkesztést, bár nagyon szükséges lett
volna. Ez, valamint a két inkompatibilis számítógépes program által okozott egyéb probléma sok formázási hibát eredményezett. E hiányosságok ellenére csaknem 6000 példány
került kiosztásra a Generál Konferencia ülése óta mindezidáig. A második és a harmadik
kiadásban sok erőfeszítést tettünk a nyomdai és a nyelvtani hibák valamint formázási hibák
kiküszöbölésére, a hiányzó hivatkozások és a fejezetek zavaros rendszerezésének javítása érdekében. Azonban a könyv fejlesztéséért végzett munka után ez továbbra is a laikus tagok közös
erőfeszítése marad, akik nem szakemberek az írás, szerkesztés és kiadás szakmai területén.
Bármilyen javítást szívesen fogadunk. Imádságunk az, hogy „A késői eső visszatérése” című
kötet egy kis szerepet játsszon a késői eső témája iránti érdeklődés megújításában, és hiteles
választ adjon a késői eső hosszú késésére.
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Előszó
Volt valamikor olyan időszak, amikor az adventisták közel kerültek az utolsó napokra
szóló missziójuk megértéséhez? Ó, igen! Kétségtelenül!
Úgy tűnik, az adventisták észlelték a missziójuknak ezt a tágabb képét 1888 és 1896
között. Ezt az időszakot egy friss és mély megértés jellemezte, amit a „kegyelem utolsó üzenetének” hirdetése jelent.
„A megpróbáltatás ideje itt van előttünk, mert a harmadik angyal hangos
kiáltása elkezdődött már Jézus Krisztus igazságának felfedése által; a Megváltó, aki bűnöket bocsát meg. Ez az angyal világosságának kezdete, melynek
dicsősége betölti az egész földet, mert minden ember feladata, aki hallotta a
figyelmeztetés üzenetét, hogy Jézust felmagasztalja, bemutassa Őt a világnak,
ahogy a régi időkben felfedték, ahogy a szimbólumok által jövendöltek Róla,
ahogy a próféták kinyilatkoztatásai által be lett mutatva, és ahogyan a tanítványoknak adott tanításokban be lett mutatva, a káprázatos csodákban, amelyet
Ő az emberek fiaiért tett. Tudakozzátok az írásokat, mert azok bizonyságot
tesznek Róla.” (Selected Messages 1. kötet, 363. o.)
1896-ban azonban Uriah Smith-nek írt levelében Ellen White azt mondta:
„Minneapolisnál [E.J.] Waggoner és [A.T.] Jones által az Úr üzenetet hirdetett, mellyel szemben megnyilvánult ellenkezés mögött nagyrészt az előzetes
elképzelésekről való lemondás hajlandóságának a hiánya, és az igazság el nem
fogadása húzódik meg. Ezen ellenkezés megnyilvánulása által Sátánnak sikerült
eltávolítania népünktől a Szentlélek különleges erejét, melyet Isten nagyon vágyott megosztani. Az ellenség megakadályozta őket abban, hogy megszerezzék
a hatékonyságot, amellyel bírhattak volna a világnak szóló igazság hirdetésében
úgy, ahogy az apostolok Pünkösd után. A világosságot, amelynek dicsőségével
meg kellett volna világítani a világot, elutasították, és saját testvéreink cselekedetei által nagyrészt távol lett tartva a világtól.” (Selected Messages 1. kötet,
235. o.)
Azt kérdezzük: Ellen White miért beszél ilyen kemény hangon? Mint általában, ő mindig
közvetlen. Íme, mit írt 1895. május 1-jei 57. levelében, Hobart-ból (Tasmania), (Manuscript
Releases, vol. 14., 115-119. o.), Ole Anders Olsennek, a Generál Konferencia elnökének,
mielőtt levelet küldött Uriah Smith-nek, amelyből a fentiekben idéztem. Tehát íme, mit írt
Ellen White:
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„Az Úr nagy irgalmában a legértékesebb üzenetet küldte népének Waggoner és Jones testvérek által. Ennek az üzenetnek az volt a célja, hogy felhívja az
emberek figyelmét a felemeltetett Megváltóra, mint az egész világ bűneiért való
áldozatra. Az üzenet bemutatja a hit általi megigazulást az isteni Kezesben, és
hívja az embereket, hogy elfogadják Krisztus igazságát, amely az Isten parancsolatainak engedelmességében nyilvánul meg. Sokan szem elől tévesztették
Jézust. Nekik arra volt szükségük, hogy tekintetüket az isteni Személyre szegezzék, érdemeire és az emberi család iránti változatlan szeretetére. Minden hatalom Neki adatott, hogy gazdag ajándékokat adjon az embereknek, megosztva
a tehetetlen emberrel igazságának felbecsülhetetlen értékű ajándékát. Ezt az
üzenetet parancsolta nekünk Isten, hogy hirdessük a világnak. Ez a harmadik
angyal üzenete, amelyet hangosan kell hirdetni, és a Szentlélek nagy mértékű
kiáradása kíséri majd.” (Testimonies to Ministers, 91. o.)
„Ez az a bizonyság, amelyet hirdetni kell a föld minden határáig. A bizonyság bemutatja a törvényt és az evangéliumot, tökéletes egésszé egyesítve őket.
[…] «Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá
legyenek.» Ezek az emberek nem névleges hittel bírnak, az igazság elméletével,
egy legalista vallással, hanem céllal hisznek, magukévá téve Isten leggazdagabb
ajándékait.” (Testimonies to Ministers, 94. o.)
„Pontosan ezt a munkát tervezi az Úr, vagyis hogy az üzenet, melyet szolgáinak adott, eljusson minden ember szívéhez és elméjéhez.” (Testimonies to
Ministers, 95. o.)
„Szeretném figyelmeztetni azokat, akik évek óta ellenálltak a világosságnak,
és ápolták az ellenkezés lelkületét. Meddig fogjátok gyűlölni még, és megvetni
Isten igazságának hírnökeit? Az Úr nekik adta az üzenetét. Az Ő szavát hirdetik […]. Egyesek azonban megvetették mind az embereket, mind a híres
üzenetüket, és kinevették őket, fanatikusoknak, rajongóknak és szélsőségeseknek nyilvánítva őket. Engedjétek meg, hogy prófétáljak nektek: Ha a lehető
leghamarabb nem alázzátok meg szíveteket Isten előtt, és ha nem valljátok be
a sok bűnötöket, egy napon meglátjátok, hogy Isten ellen harcoltatok, de túl
késő lesz. A Szentlélek meggyőzése által, amely azonban már nem a megújulás
és a megbocsátás céljából adatik, meg fogjátok látni, hogy ezek az emberek,
akik ellen szóltatok, olyanok voltak, mint a jelek a világon, mint Isten tanúi.
Akkor hajlandók lesztek egy egész világot adni, hogy megválthassátok a múltat,
és pont olyanok lehessetek, mint ezek a buzgó emberek Isten Lelkétől vezetve,
hogy felemeljétek hangotokat, hogy hirdessétek az ünnepélyes figyelmeztetést a
világ felé, és olyanok lehessetek, mint ők, sziklaként állva az elvek betartásában.
Az Úr tudja, milyen módon értelmeztétek félre a dolgokat. Ha továbbra is
elutasítjátok a menny világosságát, akkor már nagyon kevés az idő, és elvesztek. «Ha pedig valaki tisztátalanná lesz, és nem tisztítja meg magát, az a lélek
https://adventizmusmegrazasa.hu/
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irtassék ki a gyülekezetből.» Nincs kellemes üzenetem azok számára, akik
mindezidáig hamis útjelzők voltak, és téves útra vezettek. Amikor elutasítjátok
Krisztus követeit, magát Krisztust utasítjátok el. Ha elhanyagoljátok ezt a nagy
üdvösséget, amely évek óta a szemetek előtt van, ha megvetitek a Krisztus vére
általi megigazulást és a Szentlélek megtisztító ereje által történő megszentelődés dicsőséges felajánlását, végül nem marad a bűnökért való áldozat, csak
az ítéletnek és a lángoló haragnak rettenetes várása, amely biztosan el fog
jönni. Most figyelmeztetlek, hogy alázzátok meg magatokat, és vessetek véget
a makacs ellenkezésnek a világossággal és a bizonyítékokkal szemben, amelyet
kaptatok.” (Testimonies to Ministers, 96-97. o.)

(Figyeljétek meg, hogy Ellen White hogyan használja a lényeges igazságok magyarázatához az „ellipszis elvét”, két fontos igazság egyesítését.)
Mit olvastunk most? 1) A világnak és nem csak a hetednapi adventistáknak kell meghallaniuk az 1888-as üzenetet; 2) Az evangélium egyszerűségét az evangélium ellipszise fejezi ki
a legjobban; 3) Az ellipszisnek mindig két fókusza van: megigazulás (megbocsátás, kegyelem,
tulajdonítás) és a megszentelődés (megbecsülés, bizalom, örömből való engedelmesség); 4)
Itt az egyértelműség meghaladja a reformáció teológiáját, és kiemeli a három angyal üzenetének lényegét; 5) Azok, akik ellenzik ezt az egyszerű, de teljes üzenetet, Krisztussal állnak
szemben, nem csak két fiatal prédikátorral.
Mit jelent mindez? Véleményem szerint napainkban az adventista egyház ritkán hall
erről, és ezért a világnak fogalma sincs, hogy mi ez a „világosság”, amelynek meg kell világítania az emberek szívét és elméjét az egész földön. Az egyetlen, az egyetlen teljes válasz erre a
dilemmára a jelen időben egyetlen könyvben található meg, - A késői eső visszatérése - című
könyvben, amelyet Ron Duffield írt (két kötetben), amely elmondja a késői eső kezdetének
igaz történetét és befulladását. Ennek komoly következményei vannak a mai adventistákra
nézve.
Ron Duffield a legjobb dokumentált anyagot adta nekünk arról, mi történt 1888-ban
és azon túl. Sokan úgy gondolják, hogy csak a lábjegyzetek megérik ennek a könyvnek az
árát. A könyv elolvasása után az olvasók egyből meglátják, mi kellene, hogy legyen minden
egyes nyomtatott cikk és minden adventista prédikáció fő üzenete. Mindaz, ami kevesebb,
mint ennek a világos és csiszolatlan történelemnek a vizsgálata, csak hozzájárul Isten terve
elfogadásának a folytonos megvetéséhez, amely az adventista misszió befejezéséről és a világ
Jézus visszatérésére való felkészítéséről szól.
Herbert Edgar Douglass,
teológiai doktor, 2012.
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A hangos kiáltás és a késői eső
Életbevágó téma napjaink hetednapi adventistái számára
„Semmitől sem fél jobban Sátán, mint attól, hogy Isten népe elhárítja az
akadályokat, és felszabadítja az utat, hogy az Úr kiáraszthassa Lelkét apatikus
egyházára, és a megtéretlen gyülekezetre […] Sátán ugyanúgy nem tudja megakadályozni az áldások kiáradását Isten népére, mint ahogy nem tudja bezárni
az ég ablakait, hogy ne essen eső a földre.”1
Talán semmilyen más téma nem kellene, hogy figyelmünket jobban lefoglalja, mint
a Szentlélek témája, és az Ő kapcsolata a megváltás tervével. Olvassuk, hogy a Szentlélek
„frissítő közvetítőként adatott, és Nélküle Krisztus áldozata haszontalan lett volna.”
Miért? Mert „csak az istenség harmadik személyének hatalmas segítségével tudunk ellenállni a bűnnek, és legyőzni azt”.2 A Szentlélek Krisztus képviselője, és „mindenki számára
elérhető.”3 „Ha hittel kérjük, a megígért áldás magával hozza az összes többi áldást.”4 Ez volt
az a téma, amin Krisztus a „leginkább időzött” földi szolgálata során.5
Az elmúlt 150 évben a hetednapi adventisták nagy figyelmet fordítottak a Szentlélek
témájára. Az „Index to the Writings of E.G. White” című könyvben 30 oldalnyi hivatkozás
van felsorolva a Szentlélek témájáról. Az évek során sok adventista könyvet írtak ebben a
témában, mindegyikük próbálva világosabban bemutatni a Szentlélek munkáját, és a mi
szükségünket, hogy bennünk lakozzon.
A „korai eső” és a „késői eső” szorosan összefüggnek ezzel a témával, mert mindkettő
„a Szentlélek munkáját képviseli.”6 „Az apostolok idejében kiáradó Szentlélek a korai eső
kezdete volt,7 [6] és dicsőséges volt az eredménye.”8 A tanítványok mind, akik csak néhány
nappal korábban hagyták el Krisztust, most bátorsággal hirdették Őt. Az a korai esőnek gyors
eredménye volt: 3000 ember tért meg egyetlen nap alatt, és rövid időn belül „felforgatták” az
egész világot. (ApCsel 17:6)
Azonban mi, akik a föld történelmének végén élünk, látni fogjuk a Szentlélek erejének
egy sokkal nagyobb megnyilvánulását. „Nem lesz kisebb az az erő, amivel Isten az evangélium
hatalmas munkáját lezárja, mint amilyennel ezt a munkát elindította. A próféciák, amelyek
az evangélium hirdetésének kezdetén a korai eső kiáradásában teljesedtek, a lezárulásakor a
késői esőben ismét teljesedni fognak.”9
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A korai eső a Szentlélek munkáját is jelképezi a megtérés és a lelki növekedés folyamatában
„egyik szakasztól a másikig”. A késői eső - érlelve a világot az aratásra - „a lelki kegyelemnek
a jelképe, amely felkészíti az egyházat az ember Fiának eljövetelére. Ám ha a korai eső nem
végzi el a munkáját, a késői eső nem érlelheti be a termést.”10
A késői eső jelentésének teljessége csak akkor érthető meg, ha a megfelelő adventista
teológiai kontextusba van helyezve. Ahelyett, hogy a hitpontok egyike lenne, a késői eső
szorosan kapcsolódik a szentély megtisztításának helyes megértéséhez, a végidő ítéletéhez
és az utolsó napok eseményeihez, mindezeket pedig a nagy küzdelem kontextusába kell
helyezni.11
„A hangos kiáltás” szorosan kapcsolódik a késői esőhöz, mert mindazok, akik megkapják
a mennyei esőt, hirdetni fogják a világnak Isten utolsó üzenetét. „«A késői eső, az Úr orcájától
jövő felüdülés, a harmadik angyal hangos kiáltása» teszi képessé az Isten népét, hogy «hirdesse az igazságot nagy hatalommal» a legnehezebb körülmények között.”12 Ez „az Úr orcájától
származó felüdülés azért jön, hogy hatalmat adjon a harmadik angyal hangos kiáltásának, és
azért, hogy előkészítse a szenteket, hogy megálljanak az utolsó hét csapás idején.”13
A „kegyelem utolsó üzenete, amelyet hirdetni kell a világnak, nem más, mint az Ő szeretetteljes jellemének felfedése”14 *, „Krisztus igazságának üzenete”15, „a hit általi megigazulás
üzenete”, amely „valóban a harmadik angyal üzenete.”16 [7]
Ez az üzenet, mellyel kapcsolatban Isten „megparancsolta, hogy hirdetve legyen a világnak, […] hangosan kell hirdetni, és a Szentlélek nagy mértékű kiáradásának kell kísérnie.”17
Olyan időkre várunk, amikor „a Pünkösd napjának eseményei még nagyobb hatalommal
ismétlődnek, mint akkor. János apostol mondta «És ezek után láték más angyalt leszállani
a mennyből, akinek nagy hatalma vala; és a föld fénylett annak dicsőségétől.» (Jel 18:1)”18
Az egyik legnyilvánvalóbb bizonyíték, ami előre jelzi a késői eső kiáradását az, hogy
az egyház tagjai között egy olyan egység nyilvánul meg, mint Pünkösd napján. Azonban,
mielőtt a késői eső kiáradhatna, előbb egységnek kell létrejönnie; - a korai eső tapasztalata
idején:
„Szükségünk van isteni megvilágosodásra […] Az Isten átalakító kegyelme
munkálkodni fog az emberi szívekben, és olyan egységhez vezet, mint amilyen
nem valósult meg mindezidáig, mert azok, akik hasonlítanak Krisztushoz,
harmóniában lesznek egymással. A Szentlélek egységet fog teremteni […]
A Szentlélek azáltal dicsőíti Istent, hogy felfedi az embereknek az Ő jellemét, oly módon, hogy ez lesz a legfelsőbb szeretetük tárgya, és azáltal, hogy
kimunkálja bennük az Ő jellemét. Ők világosan látják, hogy a világban soha nem létezett más igazság, kivéve az Ő igazsága, sem kiválóság, kivéve az,
amely Tőle származik. Amikor a Szentlélek kiáradt a mennyből, a világosság
elárasztotta az egyházat, de Krisztus volt a világosság forrása; Az Ő neve volt
mindenki ajkán, az Ő szeretete töltött be minden szívet. Ugyanígy lesz, amikor
az angyal, aki nagy hatalommal alászáll az égből, dicsőségével megvilágítja az
egész földet. (Jel 18:1)”19
https://adventizmusmegrazasa.hu/
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Könnyen láthatjuk, hogy miért nincs semmi más, amitől Sátán jobban félne, mint a
késői eső kiáradása. Ha valaha volt idő, amikor szükség volt a Szentlélek kiáradására, az az
idő most van. Mindnyájunknak egyénileg imádkoznunk kellene a korai eső tapasztalatáért,
és azért, hogy közöttünk egy olyan egység jöjjön létre, amely felkészít bennünket a késői eső
kiáradására. Csak ilyen módon lesz egy egyesített hangunk, mely által hirdethetjük a hangos
kiáltást.
Mit mondhatunk az egységről?
Ha egyetlen pillantást vetünk szeretett Hetednapi Adventista Egyházunk jelenlegi állapotára, észrevehetjük, hogy messze állunk az egységtől, és talán elkezdődött a rostálás ideje
is. Egyrészt, párhuzamos csoportok szerveződtek, valamint [8] különböző független vallási
egyesületek, akik „történelmi adventistáknak” nevezik saját magukat, ugyanakkor „Babilonnak”20 nevezve a szervezett egyházat. A vallási egyesületek közül egyesek elkülönültek a
helyi gyülekezetektől, kis csoportokat alkotva, akik nem ismernek el egyetlen egyházi tekintélyt sem, miközben visszatartják a tizedet az egyháztól. Különböző ellentmondásos viták a
doktrínális témákról, a Szentháromságtól egészen a régi idők naptár szerinti szombatjának
megállapításáig, a dátumok megállapításától egészen az utolsó napok próféciáinak újraértelmezéséig, mindezek példák, melyek sok új mozgalom alapját képezik.21
Másrészről, átbillentve az ingát a másik oldalra, az elmúlt két évtizedben néhány
észak-amerikai gyülekezet elkülönült a szervezettől, és kongregációs adventista gyülekezetekké alakultak. Bár ezek közül néhány gyülekezet új, mégis sokan közülük egy már létező
régebbi gyülekezet kettészakadásából származnak. Nemcsak egy taglétszámvesztés és pénztámogatás visszatartása következett be, de az adventista hit számos alapvető tantételének
látszólagos elhagyása is történt. Sok kongregációs egyház egyik közös nevezője, hogy az
1844-es bibliai doktrínákat figyelmen kívül hagyják, mint például a szentély megtisztításáról
szóló tanítást, a vizsgálati ítéletet, a három angyal üzenetét és más megkülönböztető adventista hitpontot, melyek szoros kapcsolatban állnak a hit általi megigazulás megértésével az
utolsó idő kontextusában.22 * Az utóbbi időben az egyház szembenéz azzal a ténnyel, - amit
a közelmúltban nyilvánosságra is hoztak -, hogy egyes egyetemi és főiskolai tanárok (nem
csak Sierra-ban) hirdetik az evolúciós elméletet.23 Egyesek továbbra is megkérdőjelezik Ellen
White szerepét és az ő ihletett voltát, valamint az egész Biblia ihletettségét is.24 Az „Adventist
Today”- a progresszív adventista mozgalom hangja - szinte minden hónapban hozzáad új
problémákat a listához.
Bár az egyház taglétszáma világszinten megközelíti a húszmilliót, Észak-Amerikában
a tagok létszáma inkább stagnál. Ennek a helyzetnek az lehet az oka, hogy a látszólagos
polarizáció ellenére, amely Észak-Amerikában mindenhol zajlik, a szervezett egyház tagjai
a hangok sokaságával néznek szembe, amely felhívja figyelmüket. A „The Remnant” című
könyvében Clifford Goldstein szuggesztív nyelvezettel írja le az egyházunkban létező néhány
szörnyű bűnt.25 [9] Nem kell túl sokat vizsgálódni ahhoz, hogy arra a következtetésre jussunk,
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hogy a dolgok nem egészen jól mennek közöttünk. Úgy tűnik, az egység perspektíváját egyre
lehetetlenebb elérni, mint bármikor az adventizmus történelmében. Sokan mondogatják,
hogy az egyetlen túlélési remény az „út felszabadítása”, hogy Isten kiáraszthassa a késői esőt
az Ő „apatikus” egyházára. Elég szomorú, hogy az egyik legnagyobb lehetséges akadály az
egység elérésében pont a késői eső és a hangos kiáltás témájának a megértéséből áll, különösen az adventista történelmünkkel kapcsolatban. Napjaink egyházában két fő irány van
jelen, mind a kettőről azt állítják, hogy Ellen White-tól támogatva vannak, bár némileg
különböznek, ami az ő tekintélye és ihletettsége megértését illeti. Mielőtt elkezdenénk, jó
lenne kissé áttekinteni ezt a két nagy irányt, ami a késői esőt és a hangos kiáltást illeti, az
1888-as időszakot és más teológiai témákat, melyek szorosan kapcsolódnak hozzájuk.
A hangos kiáltás eljött, és el lett fogadva, a késői eső nem jött el, tehát nem lett elutasítva.26*
Miközben röviden megvizsgáljuk az első fő irányt, látnunk kell, hogy bár a támogatói
nem feltétlen értenek egyet minden részlettel, mégis vannak olyan fontos pontok, melyek
egyesítik őket. Ez a koncepció azt állítja, hogy a sötét kor vége felé Isten elküldte a reformációt, amely a megváltás tervének teljes felfedése volt. Ezáltal megváltozik az 1844-es év
jelentősége, mert ahelyett, hogy egy változást jelentene Krisztus mennyei szentélyszolgálatában, elsősorban azt az időpontot jelöli, amikor Isten létrehozta a végidei népét, hogy elvigye
a világnak a reformáció evangéliumát az adventizmus egyéb más disztinktív elemével együtt
– mint például a szombat és az ember halála utáni állapota. Szerintük az 1870-es és az 1880as években, amikor az adventizmus rálépett a legalizmus útjára, Isten úgy válaszolt, hogy
elküldte az egyik legértékesebb üzenetét. E koncepció szerint az „1888-as üzenet” csupán az
1888-ban Minneapolisban bemutatott üzenetből áll. Senki sem tudja pontosan, mit mondtak akkor Minneapolisban, de úgy lehetne összefoglalni, mint ami az alapvető kereszténység.
Ez az üzenet a hangos kiáltás üzenete volt; az alapvető kereszténység, ahogy megtalálták a
reformáció tanításában, hogy a hit általi megigazulás csak jogi alapon történik (forensic) – és
ahogy azt bemutatták a megszentelődés prédikátorai – kombinálva az egyedülálló adventista
tanítással: a szombatról, a törvényről és a lélek halandó állapotáról. 1888-ban Jones és Waggoner nem értették teljesen az üzenetet, de Ellen White megértette, ezért ő ki tudta jelenteni,
hogy akkor volt a hangos kiáltás üzenete. [10]
A koncepció szerint az üzenet elsődlegesen elutasításra került Minneapolisban, de ezt
legfőképpen személyes konfliktusok okozták, melyeket Jones és Waggoner váltott ki. Az
adventisták többsége elfogadta az üzenetet, ahogy az 1889-es tábori összejövetelen, valamint
ahogy a lelkipásztori összejöveteleken és az 1889 és 1891-es Generál Konferenciákon be lett
mutatva. Az elutasítók utólagos megtérése az üzenet általános elfogadását eredményezte. Így,
az 1888-at inkább győzelemnek könyvelik el, mint egy nagy csalódásnak. Az egyház munkája robbanásszerű volt, miután 1901-ben újjászerveződött, és elterjedt az egész világon.
https://adventizmusmegrazasa.hu/
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Ez a koncepció kimondja, hogy Ellen White támogatta Jones-t és Waggonert, de a támogatás annak volt köszönhető, hogy az üzenet az alapvető kereszténységről szólt. Ellen White
Jones-szal és Waggonerrel levő nézeteltéréseinek nagy része abból adódott, hogy megpróbálta
kijavítani a teológiai hibáikat. Ez bebizonyosodott Ellen White minneapolisi nyilatkozataiból, amikor közölte, hogy nem ért egyet mindennel, amit ők mondtak. Annak ellenére, hogy
Ellen White soha nem nevezte meg az aspektusokat, amelyekben nem értett egyet velük,
mégis azok, akik támogatják ezt a koncepciót, számos példát sorolnak fel, amikor ellenőrzik
Jones és Waggoner teológiáját, és összehasonlítják a reformáció evangéliumával. Azt állítják,
hogy Ellen White ezen aspektusok közül sokban nem korrigálta őket, mert sohasem volt
az a célja, hogy tekintély legyen a teológiai témák területén. Ő csak arra törekedett, hogy
visszaterelje az embereket a Bibliához.
A koncepció támogatói arra utalnak, hogy Jones egyik fő teológiai hibája az a tanítása
volt, hogy a késői eső 1892-ben elkezdődött. Azt állítják, hogy Jones javasolt egy ilyen
gondolatot, mert azt hitte, hogy Anna Rice megkapta a prófétai ajándékot, mint a Joel 2. fejezetében leírt jövendölésnek a teljesedése. Ellen White másrészt azt mondta, hogy a hangos
kiáltás megkezdődött, de a késői eső nem. Így a hangos kiáltás és a késői eső, bár egymáshoz
vannak kötve, mégis szét lehet őket választani. A késői eső egy küldött erő a hangos kiáltás
hirdetéséhez. Következésképpen a hangos kiáltás üzenete elkezdődött több mint száz évvel
ezelőtt, és el lett fogadva, de a késői eső soha nem kezdődött el, részben az egyházban lévő
egység hiánya miatt, amit Jones és Waggoner okozott.
Ez a koncepció kimondja, hogy mivel a késői eső nem kezdődött el 1888-ban, nincs
is szükség megtérnünk, mintha elutasítottuk volna, hanem csupán imádkoznunk kell a
közeljövőben történő kiáradásáért. Következésképpen az egyház nem tévedt el a pusztában
várva az Úr visszatérését, hanem virágzott, amint ezt megerősíti az adventista intézmények
egész világon való elterjedése is [11], és a több mint 16 millió taglétszám. Még ha részben
lehetne is hibáztatni minket, mint népet az Úr második eljövetelének késéséért, kétség nélkül
a felelősség legnagyobb része az Ő kezében van, vagy a globális eseményekben, melyek felett
nincs semmi ellenőrzésünk.
Bár a hangos kiáltásról és a késői esőről szóló egyes27 nézetek azoktól származnak, akik
résztvevői voltak az 1890-es évtized nagy eseményeinek, mégis ezek közül sokat az 1930-as
évektől kezdve mutattak be markánsabban. Kezdetben ezek a vélemények A.G. Daniells
„Christ Our Righteousness” című könyvének válaszaként jelentek meg, sőt, válaszul Taylor
Bunch „Forty Years in the Wilderness in Type and Antitype” kéziratára, aki összehasonlítja
az adventista egyházat a régi Izraellel. D.E. Robinson, A.T. Robinson és C. McReynolds az
1931-es év elején mindhárman könyveket írtak, melyekben megpróbálták megvédeni az
egyházat mindattól, ami véleményük szerint szélsőséges és téves értelmezés.28* Az 1940-es
években született még másik három könyv az egyház védelmében, melyek írói N.F. Pease,
L.H. Christian és A.V. Spalding. Ők szintén úgy érezték, hogy a késői eső elutasításának
vádja az egyház elleni támadásnak minősül.29*
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Robert Wieland és Donald Short az „1888 Re-examined” című könyvének publikálása
után még megjelent néhány könyv és dokumentum, amelyben megvédték az egyházat az
úgynevezett igazságtalan vádaktól az 1888-cal kapcsolatban. E könyvek, cikkek és jelentések
közül sok a Generál Konferencia égisze alatt jelent meg, amely alapvetően támogatta ezt a
koncepciót.30
1957 őszén az adventista vezetés publikálta a „Questions on Doctrine” (QOD) című
könyvet, mint egy kvázi-hivatalos válasz Walter Martin evangélikus kálvinista (egy fiatal
kutató, „specialista” a nem-keresztény szekták területén, az Eternity magazin tanácsadó
szerkesztője) és Dr. Donald Barnhouse (az Eternity magazin szerkesztője) feltett kérdéseire.
A QOD publikálására több éves vita után került sor. Barnhouse és Martin vitázott T.E.
Unruh-val (EastPennsylvania Konferencia elnöke), Walter Read-del (a Generál Konferencia területi titkára), Roy Allan Anderson-nal (a Ministry újság szerkesztője) és LeRoy
Froom-mal (szerző, szerkesztő, tanár és a Ministry újság alapítója), akik arra törekedtek,
hogy kiszabadítsák az adventizmust a szektastátuszból az evangelikal világ előtt.31 * A QOD
publikálása után az 1888-ról szóló, egyház által kiadott könyvek többsége új megértést vett
át az 1888 történetét és üzenetét illetően, valamint az okokat illetően, melyek Jones és Waggoner eleséséhez vezettek az évszázad végén. [12] Ezek a témák még nyilvánvalóbbá váltak
az 1976-os Palmdale esemény után, amikor Desmond Ford kihívást intézett a reformáció
doktrínáinak megértésével kapcsolatban. Az azóta eltel 35 évben az egyház által létrehozott
és finanszírozott kiadványok többsége a hangos kiáltással és a késői esővel kapcsolatban, az
1888 kontextusában ugyanezt a vonalat követte.32*
Az 1970-es és az 1980-as évektől támogatott koncepció kijelenti, hogy az 1890-es évek
óta egészen a napjainkig tapasztalható egység hiányát elsősorban Jones és Waggoner hamis
teológiája okozta, amely közvetlenül a Minneapolis után hirdetett fő üzenetükből származik.
Ugyanazon teológiai alapját képezve annak a módnak, ahogy az evangéliumot értették, és
amely egyenesen az egyházon kívül vezette őket. A koncepció szerint Jones és Waggoner
hamis teológiája fejletlen formában ugyan, de valószínűleg az értelmezésük egyik része volt
közvetlenül Minneapolis előtt, és csak az 1888-as Konferencia után fejlődött ki teljesen.
Következésképpen Ellen White tudta támogatni őket az 1888-as üzenetük hirdetésében. A
koncepció támogatói szerint ezek a hibák benne vannak Jones és Waggoner előadásaiban,
melyek az 1889-es év elején tartott tábori összejövetelen hangzottak el.
Szerintük ott világosan kifejezték a négy fő eretnekséget: 1) Jones és a Waggoner tagadták az eredendő bűn tanát (amely másik három eretnekséghez vezette őket). 2) Krisztus
Ádám bűnös természetét vette át. 3) A hit általi megigazulás magában foglalja a megigazulást és a megszentelődést - ahelyett, hogy pusztán olyan hit általi megigazulás legyen,
amely kimondottan jogi (forensic) szempontból adatik. 4) Krisztus második eljövetele
előtti utolsó generációnak tökéletes jelleme lesz. A koncepció támogatói kijelentik, hogy ez
a négy eretnekség egyenesen a panteizmushoz vezette Waggonert és Jones-t, a „Szent test”
mozgalomhoz. Napjainkban a négy eretnekség újra megjelenése – elsősorban a konzervatív
adventisták által kerülnek közénk - az „Omega” válságot okozza majd, amelyre Ellen White
előre figyelmeztetett.
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Most vizsgálni fogjuk a késői esőről és a hangos kiáltásról szóló második nagy koncepciót,
az 1888-as időszakot és más teológiai témákat, melyek szorosan ehhez kapcsolódnak.
A késői eső és a hangos kiáltás eljött, és el lettek utasítva33*
A második fő koncepció vizsgálata során látnunk kell, hogy bár lehet, hogy azok között,
akik támogatják ezt a koncepciót, nincs teljes egyetértés minden részletben, mégis létezik
három fő pont, amelyek egyesítik őket. Ez a koncepció [13] azt állítja, hogy az Úr nagy világosságot küldött a 16. századi formátorok által, hogy kihozza az embereket a pápai hamis
eszmék sötétségéből. Azonban ennek a világosságnak egyre fényesebben kellett ragyognia és
növekednie az idők végéig. Az advent mozgalomra - amely a Hetednapi Adventista Egyház
megszervezéséhez vezetett az utolsó idő maradék egyháza minőségében - úgy tekintenek,
mint letéteményese ennek a megnövekedett világosságnak, melyet el kell vinnie az egész
világnak. A 2300-as időszak vége, 1844 egy változást jelentett Krisztus főpapi szolgálatában
a mennyei szentélyben. Ahelyett, hogy változást hozna az ember megmentésének módjában,
a vizsgálati ítélet inkább a megváltási terv csúcspontját jelenti be - az ítélet órájának üzenetét
- amely hozzá kell, hogy járuljon azok felkészítésében, akik élnek Krisztus visszajövetelekor.
Ez az értelmezés a nagy küzdelem kontextusába van helyezve, és a hármas angyali üzenet
keretében érlelődik.
E koncepció szerint az a tény, hogy az egyháznak nem sikerült elfogadnia a progresszív
világosságot, és lelkileg növekednie a világosság elfogadása által, ez a laodiceai állapothoz
vezetett egy évtizeddel a nagy csalódás után. Mivel az 1850-es években nem válaszoltak a
megtérés hívására, amelyet a menny küldött a laodiceai üzeneten keresztül, ez az 1870-es
és az 1880-as évek farizeizmusához vezetett. Látva az egyház állapotát, az Úr küldött egy
különleges üzenetet azzal a szándékkal, hogy kiegészítse a kegyelem munkáját az emberi
szívekben a nagy küzdelem befejezése érdekében. Az 1888-ban elkezdődött üzenet a késői
esőnek és a hangos kiáltásnak a kezdete volt. A késői eső és a hangos kiáltás, bár két különböző elem, soha nem lehet őket szétválasztani, mert a késői eső az ok, és a hangos kiáltás a
hatás. Ahelyett, hogy csak méretbeli növekedést eredményezett volna, a késői eső a világosság
növekedését hozta magával, melynek eredményeképpen a hangos kiáltás beragyogja a földet
dicsőségével, és betölti a földet Isten kegyelemüzenetének evangéliumával - az utolsó időre
szóló -, amely egyre inkább bővelkedik.
Ez a koncepció kimondja, hogy az 1888-as üzenet különbözik az akkori evangélium üzenetétől. Az 1888-as hit általi megigazulás üzenete szorosan kapcsolódik a hetednapi adventisták
bibliai jellegzetes igazságaihoz, különösen a szentély megtisztításának megértéséhez, amely
felkészít egy utolsó generációt, hogy megálljon az Isten előtt – bűntől megtisztítva – mint
kegyelmének utolsó megnyilvánulása a nagy küzdelem befejezésekor. E világosság elfogadása
a késői eső elfogadásával egyenlő, amely több mint csak egy alak nélküli erő, hanem inkább
egy nagy tekintély, amelyet Jézus közeli jelenléte biztosít Szentlelkén keresztül. A hangos
[14]
kiáltásban való részvételnek a képessége függött az üzenet elfogadásától, amely dicsőségével
beragyogta volna akkor az egész földet, miközben az Isten népe tökéletes egységben elviszi

24

A késői eső visszatérése

a jó hírt az egész világra. Ennek eredményeképpen az aratnivaló beért volna, és Krisztus
hamarosan eljött volna a földre, hogy véglegesen véget vessen a bűnnek és a szenvedésnek.
Ez a koncepció kimondja, hogy Isten az Ő nagy kegyelmében egy üzenet formájában
küldte a világosságot két üzenetvivő - A.T. Jones és E.J. Waggoner által. Bár Isten az 1880-as
évek elején kezdett dolgozni Jones és Waggoner szívében, mégis a legértékesebb üzenetet
főleg 1888-ban kezdte bemutatni az egyházvezetőknek. Az a tény, hogy az 1888-ban, Minneapolisban bemutatott üzenet jegyzőkönyvei nincsenek meg, nem tekintik problémának,
mert ugyanazt az üzenetet részletesebben bemutatták a tábori valamint a lelkipásztori összejöveteleken, melyeket a következő években tartottak Ellen White gondos útmutatása által,
akit az Úr elhívott, hogy álljon a kötelesség bástyáján.
A második koncepció szerint az 1888-as üzenet, amelyet Isten küldött Jones és Waggoner
által, egy átfogó tanítás volt Krisztus páratlan szépségéről a hit általi megigazulás kontextusában. Habár az 1888-as üzenet számos összetevőből áll, ezek közül legalább négy különbözik
a hagyományos evangélikal fogalmaktól, és nyilvánvalóan konfliktusokhoz vezetett.34* 1)
Mivel Jones és Waggoner a bűn természetéről és az ember természetéről szóló gondolatot
a nagy küzdelem kontextusában értették, ezért ők elutasították Ágoston tanát az eredendő
bűnről, mint egy hamis pápai elképzelést. Megértették, hogy Krisztus áldozata, melyet az emberi fajért hozott, mindenkit felszabadít az Ádám bűnének kárhoztatásából, ezáltal minden
ember szabadságot kap, hogy megválassza saját sorsát, még akkor is, ha bűnös természetet
örökölt. 2) Jones és Waggoner megértették, hogy Krisztus a bűn nélküli isteni természetére
felöltötte a bűnös emberi természetet annak érdekében, hogy megszabadítsa az embert a
bűntől. 3) Megértették, hogy a hit általi megigazulás több mint egy jogi nyilatkozat, mivel
nemcsak a megigazulást foglalja magában, hanem a megszentelődést is. 4) Megértették, hogy
a megváltás tervének egy nagy része abból áll, hogy Isten a késői eső üzenete által egy népet
készít fel az utolsó időben, annak érdekében, hogy Krisztus igazságába öltözve bűn nélkül
megálljon egy szent Isten előtt. [15] Ez az utolsó bizonyíték érvényesítené Isten igényeit a
Sátán elleni nagy küzdelemben, a bűntől való szabadításban megnyilvánuló hatalma által
– nem a bűnben –, melyet az új szövetség munkája során visz véghez a szentély végleges
megtisztítása keretén belül.35 *
Azonban e koncepció szerint sok vezető és laikus, akik állították, hogy hittek már hit
általi megigazulásban, nem ismerték fel az üzenetet valódi teljességében. A büszkeségük és
a makacsságuk eredményeként a Szentlelket könnyelműen kezelték, megvetették és elutasították. Az üzenet elutasítása nem azért következett be, mert Jones-nak és Waggonernek
leuraló személyiségük volt, hanem azért, mert az emberek elutasították magát az üzenetet.
Bár közülük néhányan megtértek, és utólag elfogadták az üzenetet, addig mások azt állították, hogy megtértek, de továbbra is küzdöttek az üzenet ellen, míg mások úgy tűnt, hogy
megtértek, de csupán egyetértettek az üzenettel. A késői eső elutasítása eredményeként az
alatt a kulcsfontosságú évek alatt az egyház egésze több mint száz évig vándorolt e világ
bűn pusztájában. Sőt, az egyetlen módja, hogy a késői eső újra bőségesen kiáradjon egy
apatikus egyházra az, hogy tagjai, mind a vezetők mind a laikusok elismerjék elődeik bűneit;
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megtérjenek egyénileg, és mint egyház; visszaszerezzék és hirdessék az üzenetet, amelyet Isten
küldött 120 évvel ezelőtt.
Ez a koncepció kijelenti, hogy Ellen White párhuzamot vont a zsidó nép és a Hetednapi
Adventista Egyház között. Ahogy a zsidók várták a Messiást, de nem ismerték fel, amikor
eljött, ugyanígy mi is, mint nép, vártuk a késői esőt, de nem ismertük fel a megnyilvánulását,
és száműztük Jézust. Bár sok zsidó továbbra is kiönti szívét imában a Siratófalnál, könyörögve Istenhez, hogy küldje el a régóta várt Messiást, az imádságukra soha nem kapnak választ,
és nem is kaphatnak. Amíg nem értik meg, hogy a Messiás már eljött, és tiszta meglátással
nem térnek meg a hitetlenségükből, az imádságukra nem kaphatnak választ. Ugyanígy mi,
mint nép, 1888 után több mint 120 éven keresztül imádkoztunk a késői eső kiáradásáért.
Azonban Isten nem tud válaszolni az imáinkra, amíg nem ismerjük el az elődeink bűneit,
beleértve a mi akkori tagadásunkat egészen mostanáig. Történelmünk igazságának elismerése
fog megmenteni bennünket a hibáik megismétlésétől, és mély bűnbánatra vezet bennünket
a személyes hitetlenségünkért. [16]
E koncepció azt is kimondja, hogy Ellen White számos támogatónyilatkozatot tett Jones
és Waggonerért, és a hit általi megigazulás „felbecsülhetetlen üzenetéért”, amely rajtuk keresztül lett elküldve. Amikor Jones és Waggoner hibáztak - mindketten hibáknak alávetett
emberek lévén - Ellen White igyekezett kijavítani őket különleges tanácsokkal támogatva
abban, amiben hibáztak. Mindaddig, amíg alázatosan hallgattak ezekre a tanácsokra, nyertek
belőlük. Ellen White előre szólt, lehetséges, hogy Jones és Waggoner kísértésben elesnek, de
ha ez bekövetkezik, ez nem bizonyítja azt, hogy az üzenetük téves volt.
Így, Waggoner panenteizmusát és Jones ellenségeskedését, valamint bármely szélsőséget,
ami a következő években jellemezte őket, nem az Úr által küldött üzenet okozta, hanem
inkább az üzenettől való eltávolodásuk, az 1890-es évek utolsó részében. Ismétlem, a panenteizmus, a „Szent test” mozgalom és minden más szélsőség nem Jones és Waggoner előbbi
megértésüknek végzetes hibájából született, hanem inkább a megértésük változott meg egy
hamis és idegen gondolat elfogadásával, amely gyakran közel áll az igazsághoz, és ennek
eredményeként legyőzte őket a kísértés. Sőt, Jones és Waggoner hamis elméletei csak azután
fejlődtek ki, miután éveken keresztül kiálltak a valódi üzenet mellett, amelyet Isten küldött
rajtuk keresztül.
A hangos kiáltásról és a késői esőről szóló második fő koncepciót az 1890-es évek elején
kezdték hirdetni egyesek azok közül, akik részt vettek annak az évtizednek nagy eseményein.
Mégis ezt a koncepciót az 1920-as évektől kezdve mutatták be hangsúlyosabban. Az első
támogatók közül A.G. Daniells volt az egyik, az akkori Generál Konferencia elnöke, a „Christ
Our Righteousness” című könyvével. Az 1888-as eseményeket és az utána következő közel
40 évet összefoglalva Daniells azt mondta: „Az 1888-as üzenet soha nem lett elfogadva, sem
hirdetve, szabad utat sem kapott úgy, mint kellett volna, hogy az egyház megkapja a benne
lévő mérhetetlen áldásokat. Egy ilyen befolyás gyakorlásának komolyságát jelzi a hozzánk
intézett feddések. Ezeknek a feddő és sürgető szavaknak a legfigyelmesebb megfontolásban
kellett volna részesülniük […] Ó, ha mindnyájan elfogadtuk volna úgy, mint kellett volna,
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mind a figyelmeztetést, mind a felhívást, amely az 1888-as Konferencián látszólag furcsa,
de lenyűgöző módon jött el hozzánk! Mennyi bizonytalanságot lehetett volna kikerülni,
mennyi tévedést, veszteséget és kudarcot lehetett volna megelőzni! Micsoda világosságot,
diadalt és haladást kaptunk volna!”36 [17]
Csak néhány évvel azután, hogy Daniells könyvét kiadták, Taylor Bunch lelkész, vallás
professzor és szerző, írt egy brosúrát „Forty Years in the Wilderness in Type and Antitype”
címmel, amely hasonló gondolatokat tartalmaz a késői esőről és a hangos kiáltásról.37 * Ebben
a brosúrában Bunch párhuzamokat von a Hetednapi Adventista Egyház és az Izrael fiai
Egyiptomból Kánaánba történt zarándoklása között. Az 1930/1931-es tanév során Taylor
Bunch a Pacific Union College-ben felesége segítségével megtartotta az őszi és a tavaszi
imahét előadásait, amiken bemutatta a brosúra témáját.38 Néhány évvel később, 1937-ben,
Bunch megtartott egy hasonló,35 részből álló prédikációsorozatot Battle Creek Tabernacle-ban, a szombat délutáni istentiszteleteken. Ezeket a prédikációkat könyv formájában
tették közzé „The Exodus and Advent Movement in Type and Antitype” címmel a következő
megjegyzéssel: „Különösen azoknak, akik hallották ezeket, ugyanakkor a lelkipásztorok és
más evangélium szolgái kérésére, akik igényelték ezt”.39*
Tanulmányaiban Bunch alaposabb részletességgel mélyedt bele a témába, mint Daniells.
Amikor a régi Izrael Kádes-Barnea-i tapasztalatához ért, Bunch párhuzamot vont az 1888-as
Minneapolisi Konferenciával és annak következményeivel, valamint a tévedés pusztájába
való visszatéréssel. Bunch kijelentette, hogy a késői eső el lett utasítva, és hogy az 1888-as
problémák nem fognak elmúlni, amíg be nem mutatják a népnek, hogy megtudják, mi
történt valójában:
„A hit általi megigazulás üzenete nagy hatalommal lett hirdetve több mint
tíz éven át, miközben a minneapolisi válság mindig a vezetők figyelmében volt.
Ez az üzenet a késői eső kezdetét hozta el. «A megpróbáltatás ideje itt van,
mivel a harmadik angyal hangos kiáltása már elkezdődött Krisztus igazságának
felfedése által, a Megváltó, aki bűnöket bocsát meg.
Ez az angyal világosságának kezdete, akinek dicsősége betölti az egész földet.» (R.H. 1892. november 22.) Miért nem hullt tovább a késői eső? Mert az
üzenet, amely elhozta, már nem lett hirdetve. Sokan elutasították, ezért hamarosan eltűnt az adventnép tapasztalatából, a hangos kiáltás pedig vele együtt
halt meg. A késői eső csak akkor kezdődhet el újra, ha elfogadják és elismerik
azt az üzenetet, amely elhozta akkor, […]
Közvetlen az idő vége előtt az adventnép felül fogja vizsgálni a történelmét,
és egy új megvilágításban fogja látni azt. Tanulmányoznunk és megértenünk
kell a régi Izrael Kádes-Barnea-i két tapasztalatának anti-típusait, és tanulnunk kell az elődeink hibáiból, különösen az 1888-as válság időszakából. El
kell ismernünk, és be kell vallanunk [18] elődeink hibáit, és vigyáznunk kell,
hogy ne ismételjük őket, így késleltetve még jobban az adventmozgalom végső
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győzelmét. A múltunk történelmét felül kell vizsgálni, és tanulmányozni kell
ezen hibák és a következmény fényében, amely Krisztus eljövetelének hosszú
késéséből áll.”40
Donald K. Short és Robert J. Wieland, akik több éven át afrikai misszionáriusok voltak,
valószínűleg ők lettek a legismertebb és prominens támogatói több gondolatnak ezek közül, miután 1950-ben elküldték a Generál Konferenciának munkájuk kéziratát, az „1888
Re-examined.” Az 1970-es években sok könyvben részletezték véleményüket, egyeseket
publikáltak az egyház kiadói, másokat magánkiadók, és később néhányat az 1888 Message
Study Committee égisze alatt adtak ki.41 * Voltak mások is, akik különböző cikkekben és
könyvekben sokat támogattak ezekből a nézőpontokból.42
A nagy dilemma
Ötödik generációs adventista vagyok. Dédnagyapám részt vett az 1888-as Minneapolisi
Generál Konferencián, majd rövid időre a Wisconsin Konferencia elnöke lett. Nem tudom,
hogy ő egyike volt-e „azoknak”, akik nyíltan elutasították, amit az Úr, az Ő nagy kegyelmében küldött egyházának Waggoner és Jones testvéreken keresztül. Azonban tudom, hogy
mind az öt generáció, köztük az én generációm is, várta az időt, amikor kiárad a Szentlélek.
Amikor tanulmányozzuk ezt a témát, szembe kell néznünk a nagy döntési dilemmával,
hogy a történelmünkről szóló két koncepció közül melyik a helyes. Ha az Úr elküldte a késői
eső kezdetét és mi, mint egyház, megvetettük és ellenálltunk neki - függetlenül a lehetséges
széthúzásról szóló vádaktól - nem arra kellene törekednünk, hogy egyénileg megtérjünk, és
ugyanakkor megtérjünk, mint egyház is? Ellenkező esetben, vajon egyszerűen nem ismételjük-e meg az elutasítást? Másrészről, ha a késői eső soha nem kezdődött el, következésképpen, mint egyház, soha nem utasítottuk el, akkor nem kellene mindent megtennünk azért,
hogy ne engedjük elvonni a figyelmünket, és mi se vonjuk el mások figyelmét az egész világot
érintő evangéliumhirdetés fontos munkájától?
Amikor megvizsgáljuk ezeket a fontos témákat, emlékeznünk kellene arra, hogy Ellen
White e történelmi események közül soknak tanúja volt.43*[19] Következésképpen fel kell tennünk magunknak néhány kérdést. Látott-e Ellen White erős kapcsolatot az 1888-as hit általi
megigazulás üzenete és az utolsó események között, amelyek történtek abban az időben?
Látott-e összefüggést az üzenet elfogadása és Krisztus második eljövetele között? Látott-e
összefüggést a késői eső és a hangos kiáltás között? Különválasztotta-e a késői esőt a hangos
kiáltástól leírásában, amiben arról ír, hogy mi zajlott abban az időben? Elkezdődhetett-e
egyik a másik nélkül? El lehetett volna fogadni az egyiket a másik elfogadása nélkül? Ellen
White úgy látta-e az 1893-as Generál Konferenciát, mint Jones kísérletét, hogy elindítsa a
„késői eső újjáébredését”, vagy ugyanúgy, mint Uriah Smith, csak „fanatizmusnak” és „izgatottságnak” látta?
Valóban elkezdődött a késői eső? Lehetséges, hogy el lett utasítva? Ellen White a késői
esőről és a hangos kiáltásról szóló nyilatkozatai, - amikor időrendi sorrendbe vannak állítva - segítenek-e mélyebben megértenünk e kérdéseket? Igyekezni fogunk válaszokat találni
ezekre és még sok más kérdésre is.
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A késői eső visszatérése

„A késői eső visszatérése” című könyv egy egyszerű, de mégis egyedülálló összeállítással
kezdődött, Ellen White a késői esőről és a hangos kiáltásról szóló nyilatkozataival, amiket
1840 és élete vége (1915) között tett. Ezen nyilatkozatok néhány kivétellel a könyvben megtalálhatók, időrendi sorrendbe rendezve. Nem mutattam be Ellen White összes nyilatkozatát
a késői esőről és a hangos kiáltásról, de egy átfogó összefoglalót találtok a könyvben. Minden
fejezet kronológiailag halad előre, és utal a késői eső és a hangos kiáltás akkortájt kiemelkedő
problémáira. Meg kell jegyeznem, ahogy a kézirat fejlődött, egyre több, a kontextushoz
kapcsolódó információ került hozzáadásra annak érdekében, hogy segítsenek választ találni
a történelmi események által felvetett kérdésekre, ugyanakkor az események után publikált
adventista könyvek által felvetett kérdésekre is.
Amikor az 1888-ról szóló adventista történelmet elemezték, gyakran szem elől veszítették
a kontextust, legalábbis néhányan, akik részt vettek a vitákban. Következésképpen, ebben
a könyvben hosszabb idézetek lettek beillesztve, azzal a céllal, hogy megmaradjon a teljes
kontextus, mely lehetőséget nyújt az olvasónak, hogy személyes következtetéseket vonjon
le.44
„A késői eső visszatérése” című könyv ennek a fontos témának személyes tanulmányozásából született. A könyv az eredeti forrásokon alapszik, és belefoglalja Ellen White, A.T.
Jones, E.J. Waggoner és mások írásait, ezáltal megengedve a történelemnek, hogy önmagától
beszéljen. [20]
Az író megpróbálta elolvasni a legtöbb nyomtatott anyagot erről a témáról, hogy biztos
legyen, semmi sem kerülte el a figyelmét. Köszönöm az imákat és a tanácsokat, amelyeket sok
embertől kaptam, akik segítettek teljesíteni ezt a feladatot. Bár soha nem volt szándékomban
könyvet írni, ez a tanulmány egy áldás volt az életemre, és megosztom abban a reményben,
hogy áldás lesz mások számára is. Mint ahogy általában történik a legtöbb könyvvel, nem
mindenki fog egyetérteni a tanulmányban levont következtetésekkel. Ezzel együtt az író nem
tekinti magát tévedhetetlennek. Ez a könyv folyamatos fejlődésben van. Még sok anyagot
lehetne hozzáadni, nemcsak a jövő fejezeteihez, hanem ezekhez a fejezetekhez is, amiket
most a kezetekben tarthattok. Ez szükségessé teszi a további szerkesztést és kidolgozást ott,
ahol csiszolásra van szükség.
A motiváló erő, amely e tanulmány mögött van, nem más, mint a történelem helyes
megértése. Ellen White 1892-es jól ismert idézete kijelenti: „Nincs okunk félni a jövőtől,
kivéve, ha elfelejtjük az utat, amelyen az Úr vezetett minket, és elfelejtjük az Ő tanításait a
múltunk történetéből.”45 Ugyanakkor Ellen White emlékeztet bennünket arra, hogy Izrael
bukásának az oka az volt, hogy elfelejtette a történetét:
„Az oka annak, hogy Izrael fiai elhagyták Jehovát az volt, hogy a következő
generáció nem kapott tanítást az Egyiptomból való nagy szabadításról, melyet
Jézus Krisztus keze vitt véghez. Szüleik nem mondták el nekik az isteni védelem
történetét, melyben részesültek Izrael gyermekei a pusztai vándorlásuk során.
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[…] A szülők pont azt a munkát hanyagolták el, amit az Úr megparancsolt,
hogy tegyenek meg, és nem tanították őket arra, hogy mi volt az Isten terve
választott népével kapcsolatban. Nem tartották szem előtt, hogy a bálványimádás bűn, és hogy más istenek imádása Jehova elhagyását jelenti. Ha a szülők
teljesítették volna kötelességüket, akkor soha nem olvastuk volna a jelentést
arról a nemzedékről, amely nem ismerte Istent, és aminek eredményeként a
fosztogatók kezébe került.”46
„A figyelmemet a Mózes halála előtti munkára irányították. Mózes összehívta Izrael gyermekeit, és megismételte a múltbeli tapasztalataikat, a megpróbáltatásaikat, a bukásaikat és a kapott figyelmeztetéseket.”47 *
Azonban, amikor felülvizsgáljuk a történelmünket, emlékeznünk kellene arra, hogy nem
a mások hibáztatása a cél - a múltból vagy a jelenből - sem a rombolás, hanem az, hogy képesek legyünk hibáikból tanulni, és ne ismételjük meg őket. Figyelmeznünk kellene Kenneth
Wood szavaira: „Amikor a lelki atyáink hibáira tekintünk, szívünk megtelhetne kimondhatatlan keserűséggel és sajnálattal. De nem változtathatjuk meg a múltat. Nem írhatjuk át a
történelmet. Azonban a történelemből tanulni tudunk [21], és rendet tenni a szívünkben és
a házunkban, teljes lehetőséget biztosítva a Szentléleknek, hogy elvégezze munkáját velünk.
Ha napjainkban helyesen viszonyulunk a hit általi megigazulás üzenetéhez, csak akkor számíthatunk a késői eső kiáradására és a «munka» befejezésére.”48
Ez a kijelentés a következő ponthoz vezet. Úgy, mint mindig is történt, Sátán arra törekszik, hogy minden reformmozgalmat eltérítsen hamisítvány vagy valamilyen fanatizmus
által.49 Egy gyors pillantást vetve az adventista történelmünkre, láthatjuk, hogy ez a tény
igaz. Sátán 1888 előtt és utána is küldött hamisítványokat. Hamisítványokat küldött az
1920-as évek elején úgy az 1888-as évvel kapcsolatban, mint a nyilatkozatokban, miszerint az egyház Babilon. Ugyanez történt az 1930-as és az 1940-es években is. Az 1950-es
évtizedben a fanatizmusnak más formái jelentek meg úgy az 1888-as évvel kapcsolatban,
mint az emberekhez intézett hívásban, hogy jöjjenek ki az egyházból. Sátán tette mindezt,
hogy elterelje a figyelmet Isten igazi hívásától, hogy vizsgáljuk felül a történelmünket, hogy
meggyógyíthasson.
Világosan kijelentem: Az egyház nem Babilon! Az egyház végül elfogadja a „hűséges
Tanú” meghívását, és az isteni helyreállítás által fel fog készülni a nagy menyegzőre. A végén
Krisztusnak lesz egy folt vagy sömörgözés nélküli menyasszonya. Miért? Mert a menyasszony
viselni fogja Krisztus igazságának foltnélküli ruháját.
Kérlek benneteket, tartsátok észben, hogy ne használjátok ezt a könyvet a Hetednapi
Adventista Egyház rombolására. Ne használjátok evangelizációkhoz, hogy valamiféle szektás
csoportosulásba hívjátok az embereket. Vezetők, pedagógusok és érdeklődő adventista laikusok, imádságos lelkülettel olvassák és tanulmányozzák ezt a könyvet történelmünk jobb
megértése céljából.
Végül is ebben a könyvben mindent megtettünk, ami tőlünk tellett, hogy tiszteletben
tartsuk George R. Knight kiváló tanácsát: „Engedjétek Ellen White-ot önmagát magyarázni.”50
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Adventist Beliefs (Hagerstown, MD: Review and Herald Pub. Assn., 2000); Woodrow W.
Whidden, E.J. Waggoner: From the Physician of Good News to Agent of Division (Hagerstown,
MD: Review and Herald Pub. Assn., 2008). A fenti írók közül egyedül LeRoy Froom fejezte
ki azt az elképzelést, hogy megkezdődött a késői eső. Azonban azt az álláspontot képviselte,
hogy a késői eső el lett fogadva.
33. Az itt kifejtett nézetekre vonatkozó részletes hivatkozások a könyv többi részében be
lesznek mutatva.
34. Lásd: A. Leroy Moore, Theology in Crisis (Corpus Christi, TX: Life Seminars, Inc.,
1980); Herbert E. Douglass, A Fork in the Road: Question on Doctrine the Historic Adventist
Divide of 1957 (Coldwater, MI: Remnant Pub., 2008); Dennis E. Priebe, Face-to-Face With
the Real Gospel, revideált kiadás (Roseville, California: Amazing Facts, 2008).
35. Ellen White így foglalta össze ezt az üzenetet: „Nagy irgalmában Krisztus a legértékesebb üzenetet küldte Waggoner és Jones testvérek által. Ennek az üzenetnek az volt a célja,
hogy felhívja az emberek figyelmét a felemeltetett Megváltóra, mint az egész világ bűneiért
való áldozatra. Az üzenet bemutatja a hit általi megigazulást az isteni Kezesben, és hívja az
embereket, hogy elfogadják Krisztus igazságát, amely az Isten parancsolatainak engedelmességében nyilvánul meg. Sokan szem elől tévesztették Jézust. Nekik arra volt szükségük, hogy
tekintetüket az isteni Személyre szegezzék, érdemeire és az emberi család iránti változatlan
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amelyet hangosan kell hirdetni, és a Szentlélek nagy mértékű kiáradása kíséri majd.
A felemeltetett Megváltót a megöletett Bárányként kell bemutatni, aki trónon ül, és
gyümölcsöző munkáját végzi annak érdekében, hogy megossza a szövetség felbecsülhetetlen
áldásait […] Méltatlanságunk ellenére folyamatosan emlékeznünk kell arra, hogy van Valaki,
aki képes eltávolítani a bűnt és megmenteni a bűnöst […] Isten egy bizonyságot küldött
szolgáinak, amelyben az igazság úgy van bemutatva, ahogyan Jézusban van, egy bizonyságot,
amely a harmadik angyal üzenete, egyértelmű és világos megfogalmazásban. Ez a bizonyság
a törvényt és az evangéliumot mutatja be, tökéletes egésszé egyesítve őket. (Lásd a Róma 5.
fejezete és 1János 3:9-től a fejezet végéig) […] Ha elhanyagoljátok ezt a nagy üdvösséget,
amely évek óta a szemetek előtt van, ha megvetitek a Krisztus vére általi megigazulást, és a
Szentlélek megtisztító ereje által történő megszentelődés dicsőséges felajánlását, végül nem
marad a bűnökért való áldozat, csak az ítéletnek és az égő haragnak rettenetes várása, amely
biztosan el fog jönni.” (Testimonies to Ministers, 92–98. o.) Az 1888-as üzenettel a 4. fejezetben és az A. függelékben foglalkozunk részletesebben.
36. A.G. Daniells, Christ Our Righteousness (Washington, D.C.: Ministerial Assn. of
Seventh-day Adventists, 1926), 47,69 o.
37. Bunch brosúrájában különböző dátumok szerepelnek: The Loma Linda Heritage
Library a megjelenés dátumát az 1927-es évre teszi. George Knight kijelenti: „Egy másik
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nagy jelentőségű könyv - bár ekkor még nem emelték ki - Taylor G. Bunch Forty Years in the
Wilderness: In Type and Antitype (cca. 1928), volt. Látszólag Daniells azzal, hogy újjáélesztette az 1888-as Generál Konferencia ülésének kérdéseit, arra ösztönözte Bunch-t, hogy maga
vizsgálja ki a témát.” (A Search for Identity, 143–144. o.) L.E. Froom azt mondta: „Úgy tűnik, a jelentés azt mutatja, hogy a Minneapolisi Konferencia után körülbelül negyven évvel,
és nem korábban, a felekezet vagy a Generál Konferencia általi elutasítás komoly változáson
ment keresztül. Erről olvasunk egy magánkiadású és keltezés nélküli brosúrában, amely az
1920-as évek második felében jelent meg: „The Exodus and the Advent Movement” címmel.
A szerző, egy jól ismert lelkész, evangélista és vallástanár, bár gyakran alátámasztja nézeteit
a Bizonyságtételek és a Review and Herald segítségével, de semmilyen módon nem nyújt
dokumentált támogatást az elutasítással kapcsolatos merész kijelentéseihez. 1888-ban még
csak gyermek volt, és nem lehetett szemtanú.” (L.E. Froom, Movement of Destiny című könyvének korai tervezetei, 82a. o., Document File 189m Ellen G. White Estate, Silver Spring,
MD.) Arthur White kijelenti: „A felekezet általi elutasítás koncepcióját 1930-ban vezették
be.” (A.L. White levele L.O. Cook-hoz, 1985. február 2.)
38. Lásd: The Advent Review and Sabbath Herald, 1931. március 21., 24-25.
39. Taylor G. Bunch, The Exodus and Advent Movements in Type and Antitype (Privately
Published Facsimile, cca. 1937), p.i. Bunch a következőket írta: „Ez a sorozat nagy jelentőséggel bír a hitehagyott és divergens mozgalmak konfrontációjában, valamint a hetednapi
adventisták hitének megalapozásában, abban „amely egyszer s mindenkorra a szenteknek
adatott.” (uo.) Sajnos mások úgy tekinthettek erre a munkára, mint az egyház elleni támadásra, és több szektás mozgalom létrejöttére.
40. Uo., 107.,168. o.
41. Lásd: Robert J. Wieland és Donald K. Short, In Search of the Cross (Mountain View,
CA: Pacific Press Pub. Assn., 1967); The 1888 Message An Introduction (Washington, D.C.:
Review and Herald Pub. Assn., 1980; Revised and Enlarged, 1997); 1888 Re-examined (Leominster, MA: The EUSEY PRESS Inc., 1987); Grace On Trial (Paris, OH: 1888 Message
Study Committee, 1988); Lightened With His Glory (Paris, OH: Glad Tidings Pub., 1991);
Made Like. His Brethren (Paris, OH: Glad Tidings Pub., 1991); Then Shall The Sanctuary
Be Cleansed (Paris, OH: Glad Tidings Pub., 1991); Corporate Repentance - Plea of the True
Witness (Paris, OH: Glad Tidings Pub., 1992); Truth on Trial (Tippecanoe, OH: Privately
Published, 1997); „1888” For Almost Dummies (Berrien Springs, MI: Glad Tidings Pub.,
2007). „1888 Message Study Committee” önmagát «felszentelt lelkészek és laikus tagok
csoportjaként írja le, akiknek közös a hitük.» Az 1888-ban prédikált hit általi megigazulás üzenetében azt látják, amit Ellen White látott - «a legértékesebb üzenet», amely hűen
helyreállítja és újjáéleszti az apostolok által kezdetben hirdetett evangéliumban létező «jó
hír» erejét.” Ellen White kijelentette, hogy „1888 üzenete a késői eső kezdete és a Jelenések
18 hangos kiáltása volt.” „A bizottság az egyház paraméterein belül működik”, kéthavonta
megjelenő hírlevelet, könyveket, előadásokat és szemináriumokat kínál a jó hírek megosztása érdekében. „Az 1888-as üzenetről szóló szemináriumok újjáébredést és lelki reformot
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hoznak szélsőségesség és legalizmus nélkül. Az eredmények tartósak. A hosszú késés oka
végül előtérbe kerül.” The 1888 Message Committee: Who, Why? (Paris, OH: The 1888 MSC,
1989), 1. o.
42. C. Mervyn Maxwell, Tell it to the World: The Story of Seventh-day Adventists (Mountain View, CA: Pacific Press Pub. Assn., 1976); A. Leroy Moore, Theology in Crisis (Corpus
Christi, TX: Life Seminars, Inc., 1980); Ralph Larson, The Word Was Made Flesh: One
Hundred Years of Seventh-day Adventist Christology 1852-1952 (Cherry Valley, CA; The
Cherrystone Press, 1986); Arnold V Wallenkampf, What Every Adventist Should Know About
1888 (Washington, D.C.: Review and Herald Pub. Assn., 1988); Jack Sequeira, Saviour of
the World (Boise, ID: Pacific Press Pub. Assn., 1995); Steve Wohlberg, The 1888 Message
for the Year 2000 (Boise, ID: Pacific Press Pub. Assn., 1995); A. Leroy Moore, Adventism
in Conflict: Resolving the Issues that Divide Us (Hagerstown, MD: Review and Herald Pub.
Assn., 1995); Dave Fiedler, Hindsight: Seventh-day Adventist History in Essays and Extracts
(Harrah, OK: Academy Enterprises, 1996); Herbert E. Douglass, Messenger of the Lord
(Nampa, ID: Pacific Press Pub. Assn., 1998); Ellen G. White and the Loud Cry (4th Angel
Pub., 2005); Herbert E. Douglass, A Fork in the Road: Question on Doctrine the Historic
Adventist Divide of 1957 (Coldwater, MI: Remnant Pub., 2008). JeanZurcher, Touched With
Our Feelings (Hagerstown, MD: Review and Herald Pub. Assn. 1999).
43. Jó lenne emlékeznünk Ellen White figyelmeztető szavaira: „Az ellenség ügyes erőfeszítéseket tett, hogy megzavarja népünk hitét a Bizonyságokban, és amikor beengedik
ezeket a hamis eszméket, azt állítják, hogy minden álláspontjukat a Bibliával igazolnak, de
valójában félreértelmezik a Szentírást. […] Sátánnak pontosan ez a szándéka, és azok, akik
előkészítették az utat, hogy a nép ne fordítson semmi figyelmet az Isten Lelkének bizonyságaiban lévő figyelmeztetésekre és feddésekre, mindenféle hamis elképzelések hullámát fogják
látni életre kelni.” (Ellen G. White William C. White-nak, 109. Levél, 1890. december 6.,
1888 Materials, 739. o.)
44. „The Return of the Latter Rain”, 1. kötet, az 1844 és 1891 közötti eseményekkel
foglalkozik. A második kötet az 1891-től napjainkig tartó eseményekkel foglalkozik majd.
Következésképpen ez a könyv nem foglalkozik az 1893-ra vonatkozó kérdésekre adott válaszokkal.
45. Ellen G. White a Generál Konferenciánál lévő testvéreknek, 32. Levél, 1892. dec.
19., Testimonies to Ministers, 31. o.
46. Ellen G. White: „Is the Blood on the Lintel?” Review and Herald, 1895. május 21.,
321. o., a kiemelések tőlem.
47. Ellen G. White, Battle Creek Letters, 1905. november 7., 3.o. Érdekes megjegyezni,
hogy Kóré is tartott történelemórákat Izrael gyermekeinek, de ő eltorzította a történelmüket.
„Kóré revideálta a pusztai vándorlásuk történetét, a helyeket, ahol szorult helyzetbe kerültek,
és ahol sokan elpusztultak zúgolódás és engedetlenség miatt. Kóré hallgatói úgy gondolták,
világosan értik, hogy a gondjaik elkerülhetőek lettek volna, ha Mózes más utat követ. Arra
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a döntésre jutottak, hogy minden katasztrófájuk emiatt következett be; és hogy Kánaánból
való kizárásuk Mózes és Áron helytelen vezetésének következménye volt. Ha Kóré lenne a
vezetőjük, aki bűneik dorgálása helyett a jó cselekedetekhez való ragaszkodásra ösztönözné
őket, akkor nagyon békés és virágzó útjuk lenne, ahelyett, hogy ide-oda vándorolnának a
pusztában, és egyenesen az ígéret földjére mennének.” (Ellen G. White, Pátriárkák és próféták, kiemelések hozzáadva, írva 1890-ben)
48. Kenneth H. Wood, „Editor’s Viewpoint: F.Y.I.-4”, Review and Herald, 1976. nov.
18., 2. o.
49. Ellen G. White, A nagy küzdelem, 186. o. és az egész fejezet.
50. George R. Knight, A User-Friendly Guide to the 1888 Message, 166. o.
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1. fejezet

A korai évek
A késői eső és a hangos kiáltás meghatározása, felvázolása és előrejelzése

Az 1844-es év jelezte Dániel 8:14-ből a 2300 év végét - a Biblia leghosszabb idői próféciája -; és ez az év az adventista éjféli hangos kiáltás csúcspontja volt.
Sajnos ugyanez az év jelezte a keresztény egyház történelmének talán legnagyobb csalódását is azok számára, akik türelmetlenül várták az Úr visszatérését. Az 1844-es év után, miközben a csalódott hívők közül sokan folytatták a bibliakutatást, az Úr felfedett több bibliai
igazságot, melyek sarokkővé, alapvető tanítássá váltak a Hetednapi Adventista Egyházban.1*
Abban az időszakban, mielőtt az egyháznak neve és szervezete lett volna (1860 és 1863
között), az Úr igazságokat fedett fel a késői esővel és a hangos kiáltással kapcsolatban. Ellen
G. Harmon-t, aki 1846-ban feleségül ment James White-hoz, Isten az Ő maradék egyházának prófétájává választotta. Látomások és álmok által az Úr megmutatta, hogy hamarosan
mi fog történni a földön.
Kezdjük Ellen White néhány legkorábbi nyilatkozataival, amiket a Szentlélek munkájáról, a késői esőről és a hangos kiáltásról mondott. 1845 februárjában látomást kapott a 2300
nap végéről és Krisztus utolsó szolgálatáról a szentek szentjében - a szentély megtisztításáról.2
Ellen White-nak megmutatták, hogy Isten népe részt vesz a szentély megtisztításában, és azt
is, hogy ebben a folyamatban nagy szükség van a Szentlélekre. Ugyanakkor megmutatták
neki Sátán próbálkozásait, amivel megtéveszti és meghamisítja ezt a munkát: [32]
„Láttam, amint az Atya felemelkedett […] és bement a szentek szentjébe,
a kárpit mögé, és ott helyet foglalt. Azután Jézus felállt a trónról, és azoknak a
többsége is, akik imádták Őt, felálltak vele együtt […] Ekkor felemelte a jobb
kezét, és mi hallottuk a kellemes hangját, mondván: «Várjatok itt; Atyámhoz
megyek, hogy átvegyem az országot; tartsátok tisztán ruháitokat, és csakhamar
visszatérek a menyegzőről, s magamhoz veszlek titeket» […] Beszállt egy felhőszekérbe, és a szentek szentjébe vitetett, ahol az Atya ült. Ott láttam Jézust,
a nagy Főpapot az Atya előtt állni. Azok, akik Jézussal együtt felálltak, hitben
a szentek szentjébe követték Őt, és így imádkoztak: «Atyánk, add nékünk
Lelkedet!».
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A késői eső visszatérése
Erre Jézus rájuk lehelte a Szentlelket. Jézus leheletében világosság, hatalom,
sok szeretet, öröm és békesség volt.
Most ama csapat felé fordultam, amely leborultan a szenthely trónja előtt
maradt; még mindig nem tudták, hogy Jézus elment. Sátán leült a királyi
székbe, és megkísérelte Isten művét továbbvinni. Láttam, amint feltekintettek
a trónra, és így imádkoztak: «Atyám, add nekünk lelkedet!» Sátán erre rájuk
lehelte szentségtelen befolyását; leheletében világosság és sok erő volt, de hiányzott belőle a kellemes szeretet, az öröm és békesség. Sátán célja az volt, hogy
tévelygésben tartsa őket, visszatartsa és megcsalja Isten gyermekeit. Láttam,
hogy egyik a másik után elhagyja azt a csoportot, amely Jézushoz imádkozott
a szentek szentjében, és csatlakoztak azokhoz, akik a királyi szék előtt voltak,
amelyen Sátán ült, és azonnal megkapták szentségtelen befolyását.”3*

Néhány évvel később Ellen White „az ég dicsőségéről” írt, hogy az Úr kinyilatkoztatta
Magát neki abban az időben, amikor ő fiatal lány volt. A világosság, amely dicsőségével megvilágítja az egész földet, közvetlenül Jézustól származik, és megnyilvánul az Ő népe között. A
következő években azonosította ezt a világosságot magával a késői esővel:
„Fiatal lány korom óta az Úr jónak tartotta, hogy felfedje nekem a menny
dicsőségét […] Néztem a világot, és az sűrű sötétségben volt […] és láttam
fénycsóvákat, csillagokhoz hasonlókat, amelyek áttörték ezt a sötétséget. Azután fényeket láttam csatlakozni egyiket a másik után, így mindezen erkölcsi
sötétségben a fények, amelyek hasonlítottak a csillagokhoz, megszaporodtak.
Az angyal azt mondta: «Ezek azok, akik hisznek az Úr Jézus Krisztusban, és
hallgatnak az Ő szavára. Ők a világ világossága» […] Azután láttam, hogy a
fénycsóvák egyre világosabbá váltak, megjelentek keletről nyugatra és északról
délre, és megvilágították az egész földet […] Láttam, hogy a fénysugarak közvetlenül Jézustól származtak, és azok alkották az értékes fénycsóvákat, melyek
bevilágították az egész földet.”4 [33]
Már 1850-től megmutatták Ellen White-nak, hogy a késői eső hamarosan nagy erővel
érkezik, de nem mindenki fogadja el. Sátán megakadályozta az embereket abban, hogy elvégezzék a szükséges felkészülést:
„Azt gondoljátok, hogy az Úr eljövetele túl messze van. Láttam, hogy a
késői eső úgy jön, mint az éjféli kiáltás, és tízszeres erővel.”5*
„Láttam, hogy sokan elhanyagolják a nagyon szükséges felkészülést, és
várják a «felfrissülést» és a «késői esőt», hogy felkészítsék őket arra, hogy megálljanak az Úr napján, és az Ő szemei előtt éljenek. Ó, hány embert láttam
fedezék nélkül a nyomorúság idején!”6
A késői esőnek még világosabban kellett az emberek figyelmébe állítania az igazság mérföldköveit, melyeket Isten 1844 után fedett fel. A következő nyilatkozatában Ellen White
megjövendölte, hogy a szombatról a késői eső egy jobb megértést hoz magával. Ez nyilvánvahttps://adventizmusmegrazasa.hu/
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lóan több volt, mint amit a XVI. századbeli reformátorok megértettek és prédikáltak. Több
világosság volt benne, amely Isten trónjától áradt:
„Láttam, hogy mi csak keveset értünk a szombat fontosságából […], de
amikor az Úr orcájától eljön a felfrissülés, a késői eső és Hatalmának dicsősége,
akkor tudni fogjuk, mivel kell táplálni Jákob örökségét, és a föld magaslatain
fogunk járni. Akkor jobban megértjük a szombat fontosságát és dicsőségét.”7
A laodiceai állapot
Vajon a korai időszakában az adventnép készen állt a késői esőre? Már 1852-től Ellen
White olyan nyilatkozatokat írt, amelyekben laodiceával azonosította az adventnépet, annak
ellenére, hogy éppen kijöttek más egyházakból.
„Sokan, akik vallják, hogy várják Krisztus gyors eljövetelét, azonosulnak
ezzel a világgal […] Ők hidegek és formalisták, hasonlók a hivatalos egyházakhoz, amelyekből nemrég jöttek ki. A laodiceai egyháznak címzett szavak
tökéletesen leírják jelenlegi állapotukat.”8
1857-ben Ellen White egy cikket írt a „Review and Herald” című újságnak, amelyben
felvázolta azt, amit látomásban mutattak neki Krisztus második eljövetele előtti eseménysorozatról. Isten népe között egy megrázásnak kellett történnie, amit azok okoznak, akik a
laodiceai hű Tanúnak bizonyságtétele ellen támadtak. Azok, akik mélyebb tapasztalatokat
szerettek volna megélni Krisztussal, [34] és elfogadták a laodiceai üzenetet, egységbe kerültek,
és fel lettek készítve a végső konfliktusra, és arra, hogy hatalommal hirdessék az igazságot. Ez
volt a késői eső és a hangos kiáltás, amely feldühítette a gonoszokat, és cselekvésre késztette
őket Isten népe ellen:
„Megkérdeztem, mit jelent a megrázás, amit láttam. Közölték, hogy a
laodiceához intézett hű Tanúnak közvetlen bizonyságtétele váltja ki. Ez majd
megteszi hatását a befogadó szívére, és arra vezeti, hogy magasra emelje a mércét, és közvetlenül hirdesse az igazságot. Egyesek nem viselik el a közvetlen
bizonyságot. Fellázadnak ellene, ez okozza majd a megrázást Isten népe között
[…]
Az angyal így szólt: «Figyelj!». Nemsokára sok zenei hangszerhez hasonló
hangot hallottam, amelyek tökéletes, kellemes és harmonikus akkordokat
alkottak egymással […] Úgy tűnt, telve vannak irgalommal, részvéttel és felemelő szent örömmel […] Ekkor figyelmemet arra a csoportra irányították,
amelyet korábban láttam, és akiket hatalmasan megráztak […] Tetőtől talpig
páncélba voltak öltözve […] Tökéletes rendben, szilárd léptekkel haladtak,
mint egy csapat katona […]
Hallottam, hogy azok, akik felvértezték magukat, nagy hatalommal hirdették az igazságot […] Az őszinték, akik addig akadályoztatva voltak az igazság
meghallásában, most lelkesen fogadták el a hirdetett igazságot. A rokonaiktól
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való félelem eltűnt […] Megkérdeztem, mi okozta ezt a nagy változást. Az
angyal így felelt: «Ez a késői eső. Felfrissülés az Úr orcájától. A harmadik angyal
hangos kiáltása […]».
A figyelmemet a gonoszokra, a hitetlenekre irányították. Mindnyájan zavarban voltak. Isten népének buzgalma és hatalma feldühítette őket […] Láttam, hogy felléptek azon csoport
ellen, melynél Isten ereje és világossága volt.”9*
A nagy küzdelem látomása
Az 1858. március 13-ai és 14-ei hétvégén James és Ellen White részt vettek az ohioi
Lovett’s Grove találkozón. Vasárnap délután James egy temetési istentiszteletet tartott abban
az iskolában, ahol korábban a szombati istentisztelet volt. Amikor befejezte a beszédet, a
résztvevőkkel teli terem előtt Ellen White felállt, és érezve az Úr Lelkének indítását, vigasztaló szavakat mondott a gyászolóknak. Miközben beszélt, látomást kapott, és körülbelül
két órán keresztül [35] isteni kinyilatkoztatás által az Úr megmutatta neki a „korszakok nagy
küzdelmét Krisztus és Sátán között”. Később, erről írva, Ellen White azt mondta, hogy bár
a téma nem új, ezúttal leírja:
„A Lovett’s Grove látomásban megismétlődött azoknak a kinyilatkoztatásoknak a nagy része, amiket tíz évvel korábban Krisztus és Sátán közötti nagy
küzdelemről szóló látomásban láttam, és most parancsot kaptam, hogy ezeket
leírjam. Megmutatták nekem, hogy bár a sötétség hatalmaival kell megküzdenem - mert Sátán komoly erőfeszítéseket tesz, hogy megakadályozzon - mégis
bíznom kell Istenben, és az angyalok nem hagynak el ebben a küzdelemben.”10
Közel öt hónapra a Lovett’s Grove-ban szerzett tapasztalat után Ellen White a látomás
megírásán és könyv formájában való közzétételén dolgozott. 1858. szeptember elején jelent
meg a „Spiritual Gifts” első kötete, „The Great Controversy Between Christ and His Angels,
and Satan and His Angels” címmel.11
Abban az időben Ellen csak 30 éves volt, és a következő több mint 70 évben ez a 219
oldalas kis könyv összesen 3602 oldalra duzzadt, alkotva az ötkötetes „Conflict of the Ages
Series”12 című sorozatot, amelyből csak az ötödik és egyben utolsó kötet viselte az eredeti
címet, a „The Great Controversy”.13
A nagy küzdelem átfogó témája lett az alapvető kontextus, amelyben minden adventista
doktrína megértésre került, beleértve a késői esőt és a hangos kiáltást. Ez 1858 előtt is megtörtént, de jelentőségének növekednie kellett Ellen White egész munkássága alatt:
„Nagyon fontos volt az 1858 márciusában egy vasárnap délután történt
ohiai Lovett’s Grove-i látomás. Krisztus és angyalai valamint Sátán és angyalai
között folyó nagy küzdelem témáját folytonos és szorosan összefüggő eseményláncnak tekintették, amely hatezer éven át húzódott. Ez a látomás jól meghatározott koncepciókkal egyedülálló helyzetbe hozta a hetednapi adventistákat
a Gondviselés munkájáról a világ története során. Ez a perspektíva teljesen
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különbözött attól, amit a világi történészek támogattak, akik az eseményeket
az emberek közötti interakciók eredményének tartották, gyakran a véletlennek
vagy a természeti jelenségek eredményeként értelmezték. Más szavakkal, ez a
látomás és a nagy küzdelemről szóló többi látomás olyan történelemfilozófiát
eredményezett, amely sok kérdésre válaszolt, és prófétai vízióban előrevetítette
a jó végső győzelmét a gonosz felett.”14 [36]
Az 1858-as látomást követő években Ellen White egyre növekvő felelőssége volt, hogy
leírja, amit az Úr kinyilatkoztatott neki (és amit folyamatosan feltárt) a nagy küzdelemről. A
hangos kiáltással és a késői esővel kapcsolatos kijelentései új értelmet nyertek. Ellen White
sok kinyilatkoztatásában összekapcsolta a Jelenések 18. fejezetét - a világosságot, amely
dicsőségével beragyogja az egész földet - a késői esővel és a hangos kiáltással. A világosság
a Jelenések 18. fejezetének angyala előtt és után haladt, és az égből érkezett, hogy megakadályozza az 1844 utáni egyházak hanyatlását, hogy megteremtse Isten népének egységét az
üzenet hirdetésében, és felkészítse őket helytállni a nyomorúság idején.
„Majd egy másik erős angyalt láttam, akit a földre küldtek, és egyesítette
hangját a harmadik angyal hangjával, erőt és hatalmat adva üzenetének. Az
angyal nagy dicsőséget és erőt kapott, és amikor alászállt, az egész föld ragyogott dicsőségétől. A világosság, amely az angyal előtt és után ment, behatolt
mindenhová […] Ez az angyal […] csatlakozik a harmadik angyal üzenetének
utolsó munkájához, és hangos kiáltássá fejleszti azt […] Láttam, hogy nagy
világosság áradt rájuk, és ők egyesültek, és félelem nélkül, nagy erővel hirdették
a harmadik angyal üzenetét […] Láttam, hogy ennek az üzenetnek a hirdetése
majd sokkal nagyobb erővel fejeződik be, mint az éjféli kiáltás üzenete.”15*
„Megmutatták azt az időt, amikor véget ér a harmadik angyal üzenetének
hirdetése. Isten hatalma kiáradt népére. Ők elvégezték munkájukat, és készen
álltak az előttük álló megpróbáltatás órájára. Ők megkapták a késői esőt - az
Úr orcájától jövő felüdülést - és a bizonyságuk felélénkült. Az utolsó nagy figyelmeztetés mindenütt elhangzott, ami felkeltette és feldühítette a föld lakóit,
azokat, akik nem fogadták el az üzenetet.”16
„Ahogy közeledik az utolsó konfliktusuk ideje «Jákob szorongattatásának
az ideje», Krisztus testének tagjai növekszenek Krisztusban, és nagymértékben
részesülnek a Szentlélekben. Amikor a harmadik angyal üzenete nagy kiáltássá
fejlődik, és amikor az utolsó munkát nagy erő és dicsőség kíséri, Isten hűséges
népe részesül ebben a dicsőségben. Ez a késői eső, amely felüdíti és megerősíti
őket, hogy átvészeljék a nyomorúság idejét. Arcuk ragyogni fog a világosság
dicsőségétől, amely a harmadik angyalt kíséri.”17
1859-ben Ellen White írt a szív megkeményedéséről, amely megakadályozza, hogy a
Laodiceának intézett bizonyság elvégezze munkáját. A lelkesedéstől átitatott megtérés majd
Jézus jelenlétét eredményezi, és felkészíti az egyházat a harmadik angyal hangos kiáltására.18
A hangos kiáltás a késői eső szinonimája. Vajon Isten népe részt fog venni ebben a mun[37]
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kában? Az 1860-as évek során Ellen White sokszor írt az egyház állapotáról. Egyéni munkára
volt szükség ahhoz, hogy a nép felkészüljön a késői eső és a hangos kiáltás fogadására. A
következő idézeteket az 1860-as évek végén írta:
„Megmutatták, hogy a Laodicea üzenete az ebben az időben élő Isten népére vonatkozik, és a szív megkeményedése miatt nem végezhettek nagyobb
munkát. Isten elég időt adott az üzenetnek, hogy befejezze feladatát. A szívet
meg kell tisztítani azoktól a bűnöktől, amelyek olyan sokáig távol tartották Jézust […] Amikor először lett bemutatva az üzenet, a szív mély önvizsgálatához
vezetett. Megvallották bűneiket, és Isten népe mindenütt megmozdult. Szinte
mindenki úgy vélte, hogy ez az üzenet a harmadik angyal hangos kiáltásával
fog végződni. De mivel nem látták rövid idő alatt beteljesedni ezt a hatalmas
munkát, sokan elvesztették az üzenet hatását. Láttam, hogy ez az üzenet nem
végzi el munkáját néhány hónap alatt. Célja, hogy felébressze Isten népét, és
megmutassa, mennyire elesettek, és mély bűnbánatra vezesse őket, hogy élvezhessék Jézus jelenlétét, és alkalmasak legyenek a harmadik angyal hangos
kiáltására […] Ha teljes figyelmet fordítottak volna a hű Tanú tanácsára, Isten
nagyobb erővel munkálkodott volna népe érdekében […] Azok, akik folyamatosan növekednek, és sikeresen megbirkóznak minden próbával, bármi is
legyen az ára, azok mind figyelembe vették a hűséges Tanú tanácsát, ezért megkapják a késői esőt, és így alkalmasak lesznek, hogy a mennybe vigyék őket.”19
„A pásztorok és a nép nincsenek felkészülve arra az időre, amiben élnek, és
szinte mindazok, akik állítják, hogy hisznek a jelenvaló igazságban, nincsenek
felkészülve arra, hogy megértsék az erre az időre szükséges felkészítő munkát
[…] Ők teljesen felkészületlenek a késői eső fogadására és […] Sátán […] arra
késztetheti őket, hogy lemondjanak hitükről, elragadó önámításokkal csalva
őket. Szerintük nagyon jól teljesítenek, miközben valójában nagyon rosszul
állnak.”20
„A nép nem áll készen a harmadik angyal hangos kiáltására. A hívőknek
olyan munkát kell elvégezniük magukért, amit nem kellene Istenre hagyniuk,
hogy Ő tegye meg értük. Isten hagyta rájuk ezt a munkát. Ez egyszemélyes
munka; az egyik nem tudja elvégezni a másikért.”21
„Megmutatták, hogyha Isten népe nem tesz erőfeszítéseket, hanem csak
várja, hogy az újjáéledésben részesüljön, hogy eltávolítsa és kijavítsa bűneit; ha
ettől függnek, hogy megtisztítsák magukat a testi és a lelki szennytől, és arra
várnak, hogy majd ez felkészíti őket, hogy részt vegyenek a harmadik angyal
hangos kiáltásában, akkor alkalmatlannak találtatnak. Az újjáéledés vagy Isten
ereje csak azokra árad ki, [38] akik felkészültek erre, és elvégezték azt a munkát,
amit Isten megparancsolt nekik, nevezetesen, hogy megtisztítsák magukat a
testi és lelki szennytől, tökéletesítve magukat az istenfélelemben.”22
Az 1870-es években semmi sem változott Isten ígéreteivel kapcsolatban. Az ígéret még
https://adventizmusmegrazasa.hu/

A korai évek

45

mindig arról szólt, hogy megszabadítja az embereket minden szennytől, hogy ezáltal képesek
legyenek felismerni és befogadni a késői esőt, és hangos kiáltással hirdessék a harmadik angyal
üzenetét. Ilyen szerepe van a hangos kiáltásnak és a késő esőnek az egyháztagok jellemének
fejlődésében, és felkészíti őket, hogy megálljanak az utolsó konfliktusban.
„Ahogy az utolsó konfliktusuk ideje közeledik, Krisztus testének tagjai
növekedni fognak Krisztusban, és kiegyensúlyozott jellemük lesz. Amikor a
harmadik angyal üzenete hangos kiáltássá fejlődik, akkor nagy hatalom és
dicsőség fogja kísérni az utolsó munkát. A késői eső lesz az, amely újjáéleszti
és megerősíti az Isten népét, hogy kibírja Jákob szorongattatásának idejét,
amelyre a próféták utaltak. Isten megvédi népét abban a veszélyes időben.”23
Az Úr továbbra is azzal a súlyos felelősséggel bízta meg James és Ellen White-ot, hogy
egyre több írást publikáljanak a nagy küzdelemről, de azok az idők mozgalmas idők voltak,
és Sátán mindig kész volt késéseket okozni. Az egyház rendjének megteremtésére irányuló
folyamatos erőfeszítések lefoglalták az 1860-as évek elejének jó részét. 1863 májusában
Battle Creek-ben szervezték meg a „Generál Konferencia első hivatalos ülését, amely azt
jelentette, hogy a hetednapi adventizmus szervezeti felépítésének folyamata befejeződött.”24
Ugyanakkor az Egyesült Államokban zajló zavargások és polgárháború is időt és figyelmet
igényelt.25 Az egészségügyi reform rendkívül nagy szüksége, és az újonnan létrehozott Battle
Creek-i „Western Health Reform Institute”, valamint a fanatizmus előidézői által okozott
nehézségek nagyon kimerítőek voltak James és Ellen számára. Ők maguk is betegek voltak,
James 1865 és 1873 között négy agyvérzést szenvedett, ami további időt és figyelmet igényelt
Ellentől, hátráltatva őt a fontos írói munkától.26 Ellen White nemcsak feleség, hanem anya
is volt, aki 1860 szeptemberében éppen megszülte negyedik gyermekét, John Herbertet.
Három hónappal később a gyermek meghalt, őt követte a legidősebb fia, Henry, aki 1863
decemberében halt meg.27 [39]
Ezek a példák csak elenyésző részét képezik azoknak a próbáknak, amikkel James és Ellen
White szembesült azokban a fárasztó munkás esztendőkben, amikor dolgoztak Isten végidei
egyháza számára. Végül 1870-ben publikálták a „Spirit of Prophecy” első kötetét, amely a
teremtéstől Salamon uralkodásáig terjedő történelmet mutatta be. 1876-ban megjelent a
második kötet, amely Krisztus életéről, tanításairól és csodáiról szólt. 1878-ban megjelent
a harmadik kötet, amely Krisztusnak a keresztre feszítéséig megmaradt élettörténetét tartalmazta. Azonban Ellen White lelkére súlyosan nehezedett a negyedik kötet, melynek címe „A
nagy küzdelem”.
Az Úr azt akarta, hogy James és Ellen White mentes legyen egyéb tevékenységektől, hogy
Ellen több időt tölthessen „A nagy küzdelem” írásával. A Battle Creek-i élet, ahol James a
Review című újság szerkesztője volt, nem hagyott időt erre a munkára. Az volt a tervük,
hogy 1881 nyarán nyugat felé indulnak Kaliforniába, ahol Ellen több időt fordíthat az írásra.
Ugyanakkor James lelkében mély vágy volt, hogy erőteljesebben mutassa be a megváltás
témáját:
„1881 tavaszát és a nyár elejét együtt töltöttük otthonunkban, Battle Creek-ben.
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A férjem abban reménykedett, hogy megszervezheti munkáját úgy, hogy elmehessünk
a csendes-óceáni partvidékre, hogy az írásnak szenteljük magunkat […] Úgy érezte,
hogy hibáztunk, amikor engedtünk a munka látszólagos igényeinek és a testvéreink
ragaszkodásának, hogy intenzíven prédikáljunk akkor, amikor az írásokkal kellett
volna foglalkoznunk. A férjem szerette volna, hogy a lehető legszélesebb körben
beszéljen a megváltás dicsőségéről, és én már rég gondolkodtam több fontos könyv
előkészítésén. Mindketten úgy éreztük, hogy ezeket a munkákat el kell végeznünk
addig, amíg a szellemi képességeinket nem befolyásolja az életkor, és úgy éreztük,
hogy kötelességünk mind önmagunk, mind Isten ügye iránt, hogy kivonuljunk a
csata hevéből, hogy adjuk meg a népünknek az igazság értékes világosságát, melyet
Isten kinyilatkoztatott az elménknek.”28
„Azt terveztük, hogy a következő telet az írásnak szenteljük [1881]. A férjem
azt mondta: «Ne engedjük, hogy eltereljenek a célunktól. Úgy gondolom, hogy
hibát követtünk el, amikor engedtünk a munka látszólagos szükségleteinek, és
a testvéreink kérlelésének, hogy aktívan prédikáljunk, miközben írnunk kellett
volna […] Biztos vagyok benne, hogy válság áll előttünk. Meg kell őriznünk
testi és lelki erőnket a jövő szolgálatához. A megváltás dicsőséges témáját már
régen be kellett volna mutatni az embereknek, de engedtem a kéréseknek,
hogy részt vegyek a tábori összejöveteleken, és annyira kimerültem, hogy nem
tudtam dolgozni az írói munkában»”29[40]
Valamikor az 1870-es évek elején M.G. Kellogg30 megtervezte és megszerezte a szerzői
jogot egy 48,26 cm/60,96 cm-es festményhez, amely az üdvösség tervét mutatta be, és a
címe: „The Way of Life” (Az élet útja).
„A festmény «Az elveszett paradicsomtól a megtalált paradicsomig» címet kapta, és az
ember bukásának és helyreállításának történetét ábrázolta képszerűen, allegorikus metszetben, Éden kapujától kezdve. A festményhez magyarázófüzetet mellékeltek, és a «Review
and Herald»-on keresztül értékesítették.”31 James White megállapította, hogy a festmény
„nagy segítséget jelent az adventista könyvevangélisták számára a törvény és az evangélium
kapcsolatának megfelelő bemutatására irányuló erőfeszítéseikben”.32 1876-ban James White
úgy döntött, hogy tovább javítja a festményt, és egy új magyarázófüzetet nyomtat 20 000
példányban, hogy eladja a Review és a Signs-on keresztül33 A festménynek azonban volt egy
hátrányos aspektusa, nevezetesen, hogy a tízparancsolat egy hatalmas fa két alsó ágán lógott
a festmény közepén. Bár a kereszt jelen volt a festményen, mégsem került annyira előtérbe,
mint a törvény fája. [41]
Négy évvel később James White el kezdte revideálni a litografált festményt, amelynek
megértését úgy hangsúlyozta, hogy a festmény középpontjába a kereszt került.
Amikor 1880 elején feleségének írt, James így nyilatkozott: „Egy új festmény vázlatát is
elkészítettem az «Íme, az Isten Báránya» képről. Ez különbözik «Az élet útja»-tól a következő
részletekben: eltávolítottam a Törvény Fáját. Krisztus a kereszten részt nagyobbra rajzoltam,
és középre került.”34 1881 januárjában James New Yorkba ment, hogy találkozzon Thomas
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Morgan-nel - akiről azt mondták, hogy a legjobb művész a világon - abban a reményben,
hogy egy acélmetszetet készít neki „Az élet útja” című festményről. Az új festmény potenciális
meggyőző erejétől ihletve James egy kísérőkönyv kiadását tervezte, kidolgozva a megváltási
terv magyarázatát, amely már nyomtatásban volt. Úgy tervezte, hogy „Krisztus az élet útja: az
elveszett paradicsomtól a megtalált paradicsomig” címet adja.35 „Az élet útja” című festmény
azonban nem az egyetlen hangsúlyos változás volt James életében. [42]
Prédikáljátok többet Krisztust!36*
1881 februárjában James White kifejezte vágyát, hogy az adventista lelkészek több időt
töltsenek Krisztus bemutatásával. Nekik a Krisztusról szóló elméletnél többel kellett rendelkezniük; „Krisztus bensőben való lakozásával”. A saját szavaival összhangban James minden
prédikációjában és a másokkal való kapcsolata során Krisztust kezdte hangsúlyozni. Íme, a
Krisztusról szóló témával való szélesebb körű foglalkozásának eredménye:
„Egyesek a lelkükben kimondhatatlan vágyat éreznek Krisztus után, és az író
ebbe a kategóriába tartozik. Egyesek számára az üzlet, a munka és a problémák
kevés teret hagytak Krisztusnak gondolataikban és érzéseikben. Mások szinte
teljesen az elmélettel foglalkoztak, hangsúlyt fektetve a törvényre, a prófétákra,
az ember természetére és sorsára, valamint az üzenetekre, miközben Krisztus
belső lakozása nagymértékben hiányzott belőlük […]
Igehirdetőinknek több bátorításra van szükségük. Többet kellene hirdetniük Krisztust, és többet kellene tudniuk arról, Akitől minden sikerünk reménye
függ itt és az eljövendő mennyben.”37
„Két nyarat töltöttem vele [James White] Kolorádóban. Az elmúlt hónapokban […] körülbelül nyolc hétig voltunk együtt, így a legjobb lehetőségeim
voltak, hogy teljes mértékben megismerjem őt […] Közös utazásaink során
gyakran említette azokat a hibákat, amiket szerinte elkövetett az életben.
Együtt imádkoztunk a hibákért, ő pedig azt a kegyelmet kérte, hogy legyen
igazi keresztény. Gyakran mondta nekem személyesen, és a tavaszi-nyári,
szinte mindegyik igehirdetésében újra és újra beszélt arról, hogy úgy érzi,
gyengédebbnek kell lennie testvéreivel, együttérzőbbnek azokkal, akik tévednek, több szeretetet kell ápolnia Krisztus iránt, és több türelmének kell lennie
próbatételeiben […] Amint mindannyian emlékszünk rá, bárhol is hirdetett az
elmúlt hónapokban, nagy hangsúlyt fektetett a Krisztusban való hitre és Isten
határtalan szeretetére.”38
1881. június második felében és júliusban James és Ellen White Battle Creek-ben folytatták szolgálatukat. James még mindig a Review főszerkesztője volt. Gyakran a házuk melletti
ligetbe mentek imádkozni. Ellen White később felidézte a következő alkalmak egyikét:
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„Amikor a szokásos helyre mentünk, ahova imádkozni jártunk, [James] hirtelen megállt. Arca nagyon sápadt volt, és azt mondta: «Mély ünnepélyességet
érzek a lelkemben. Nem vagyok elcsüggedve, de úgy érzem, hogy változás fog
történni helyzetünkben. Mi lesz, ha meghalsz? Ó, ez nem történhet meg! Istennek munkája van számodra. Remélem azonban, hogy időt szánsz a pihenésre,
hogy [43] felépülhessél ebből a gyenge állapotból. Olyan régóta tart, hogy nagyon
aggódom az eredmény miatt. Van egyfajta veszélyérzetem, és ezzel együtt egy
kifejezhetetlen vágyat érzek Isten különleges áldására, annak bizonyítékaként,
hogy Krisztus vére minden bűnömet lemosta. Bevallom hibáimat és kérlek,
bocsásd meg minden olyan szavamat és tettemet, melyek felzaklattak. Semmi
sem akadályozhatja imáinkat. Mindent helyre kell hozni köztünk, valamint
köztünk és Isten között.»
Ott alázatosan bevallottuk egymásnak hibáinkat, majd őszintén imádkoztunk Isten irgalmáért és áldásáért. A férjem néhány percig térden maradt, miután imáink véget értek. Amikor felkelt, vidám és boldog volt az arca. Dicsérte
az Urat, mondván, hogy érezte Krisztus szeretetének bizonyítékát […]
Aztán őszintén így imádkozott: «Te, oh Istenem, egy munkát akarsz elvégezni a földön; olyan nagy munkát, hogy mi gyengeségünkben megremegünk,
amikor a nagyságát szemléljük. Ha azonban erőt adsz nekünk, elvégezzük a
ránk bízott munkát és továbbvisszük. Félretesszük az énünket, és dicsőítjük a
kegyelmed erejét életünk minden szavában és tettében. Egy ünnepélyes megbízatásunk van. Milyen lesz az elszámolásunk Isten napján? Én dicsérni foglak,
Uram, mert teljesen a Tiéd vagyok, és Te az enyém.»”39

Nem sokkal ezután James kezdte érezni azokat a lehetséges hatásokat, amelyek a Battle
Creek-i munkát érik, ha ő és Ellen elmennek a nyugati partra. Ellen „beszélt vele, hangsúlyozva annak fontosságát, hogy olyan munkaterületet keressenek, ahol megszabadulnak
a terhektől, amelyek elkerülhetetlenül rájuk kerülnek Battle Creek-ben”. Válaszul James
különféle dolgokról beszélt, amikre figyelmet kellett fordítani, mielőtt távozhatott volna kötelességekről, amiket valakinek el kell végezni. Aztán mélyen meghatottan kérdezte:
„«Hol vannak az emberek, akik ezt a munkát végzik? Hol vannak azok,
akiknek nincsenek önző érdekeik intézményeinkben, akik az igazság oldalán
állnak, akiket nem érint semmilyen befolyás, amivel kapcsolatba kerülnek?»
Könnyes szemmel fejezte ki aggodalmát a Battle Creek-i intézményeink iránt,
és azt mondta: «Az életemet adtam azért, hogy ezek az intézmények létezhessenek. Elhagyásuk halált jelentene számomra. Olyanok, mint a gyermekeim,
nem válhatok meg tőlük. Ezek az intézmények azok az eszközök, amelyekkel
Isten egy bizonyos munkát akar elvégezni. Sátán akadályozni akar és megsemmisíteni minden eszközt, amely által az Úr az emberek üdvösségéért dolgozik.
Ha a nagy ellenség képes volna megformálni a világ mércéje szerint ezeket az
intézményeket, akkor elérte célját. A legnagyobb gondom: megfelelő embereket
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találni a megfelelő helyre. Ha a felelős pozícióban lévők erkölcsileg gyengék,
és haboznak [44] az elvekkel kapcsolatban, akkor sokakat rosszra befolyásol. A
gonosz hatások nem lehetnek túlsúlyban. Inkább meghalnék, mint éljek és
lássam, hogy ezeket az intézményeket rosszul vezetik, vagy eltérnek attól a
céltól, amelyért létrejöttek.»”40
James White halála
James döntött. Inkább szeretett volna meghalni, minthogy éljen és lássa, hogy változások
furakodnak be a Battle Creek-i munkába, amelyért életét és lelkét adta. Néhány nap múlva,
amikor hintóval utazott Ellen-nel, hogy részt vegyen egy tábori összejövetelen, James megfázott, és hamarosan súlyosan megbetegedett. A hétvégére nyilvánvalóvá vált, hogy ha az
Úr nem gyógyítja meg, akkor meg fog halni. Amikor Ellen haldokló férje mellett ült, az Úr
ígéretet adott neki a munka jövőjéről:
„Amikor haldokló férjem mellett ültem és a kezét fogtam, tudtam, hogy
Isten dolgozik. Ahogy ott ültem az ágyon James mellett, akinek igen magas láza
volt, ott, mint egy tiszta fénylánc, a következőket tárták fel előttem: A munkásokat eltemetik, de a munka tovább folytatódik. Vannak munkásaim, akik
gondoskodnak erről a munkáról. Ne félj; ne csüggedj; a munka előrehalad.
Ott megértettem, hogy olyan munkát és felelősséget kell vállalnom, amit
minden eddiginél nagyobb erővel fogok teljesíteni. Ott megígértem az Úrnak,
hogy a kötelességem szolgálatában leszek, és megpróbáltam ezt megtenni.
Amennyire lehetséges, azt a munkát végzem, amit Isten adott nekem, azzal
a megértéssel, hogy Isten olyan elemet fog behozni a munkájába, amely még
nem volt nekünk.”41*
Isten más embereket hívott el, akik olyan elemet hoztak a munkába, amellyel előzőleg
még nem rendelkeztek. James halála után Ellen White is a halál küszöbén állt. Amikor
felépült, megkérdezte az Urat, milyen terve van az életével. Érdekes álom által kapta meg
a választ. Írói munkája kiemelkedő fontosságú volt, hogy írásba foglalja azokat a dolgokat,
amiket Isten már évekkel azelőtt kinyilatkoztatott neki, és amelyeket a nép elé kellett tárni.
Azt is megmutatták neki, hogy Isten népe a világosságnak számos értékes kincsében fog
részesülni:
James-ről szóló álmai férje halála után - „Egy pár nappal azután, hogy
világosságot kértem az Úrtól a kötelességemmel kapcsolatban, egyik éjszaka
azt álmodtam, hogy hintóban voltam, és jobb oldalon vezettem. Férjem bal
oldalamon ült a hintóban. Nagyon sápadt volt, de nyugodt és csendes. «Apa
(James White), annyira [45] örülök, hogy újra veled lehetek! Úgy éreztem, hogy
egyik felem meghalt. Láttalak meghalni; láttam, mikor eltemettek. Könyörült
rajtam az Úr, és hagyta, hogy visszatérjél hozzám, hogy együtt dolgozhassunk,
mint régen?»
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Nagyon szomorúnak tűnt. Azt mondta: «Az Úr tudja, mi a legjobb neked
és nekem. A munkám nagyon kedves volt számomra. Egy hibát követtünk el.
Elfogadtuk testvéreink sürgős meghívását, akik fontos összejövetelekre hívtak
minket. Nem volt szívünk visszautasítani őket.»
«Nos, Ellen, a meghívók ugyanúgy érkezni fognak, mint a múltban, azzal
a vágyakozással, hogy részt vegyél fontos összejöveteleken, ahogy az korábban
is történt. Ezt a kérdést azonban Isten elé helyezd, és ne adj választ még a sürgetőbb meghívásokra sem. Úgy tűnik, az életed egy hajszálon múlik. Nyugodt
pihenésre van szükséged, és mentesnek kell lenned minden nyugtalanságtól és
kellemetlen gondoktól. Sokat tehettünk volna az évek során; olyan témákról
írhattunk, amelyekre az embereknek szükségük van, és amelyekről olyan világosságot kaptunk, amely másoknak nem adatott. Ezért, amikor visszatér az
erőd, mert vissza fog térni, akkor tollal sokkal többet dolgozhatsz és tehetsz,
mint a hangoddal.»
Könyörögve nézett rám, és azt mondta: «Ugye Ellen, nem hagyod figyelmen
kívül ezeket a figyelmeztetéseket? […] Már régen el kellett volna mennünk a
Csendes-óceán partjára, és az időnket és energiánkat az írásra kellett volna fordítanunk. Ezt meg akarod most tenni? Amikor erőd visszatér, akarod megírni
ezeket a dolgokat, amelyeket már oly régen előre jeleztünk? Akarod lassan-lassan ezt a munkát megtenni? Ezek fontos témák, amelyekre az embereknek
szükségük van. Legyen ez a fő gondod. Néha beszélned kell emberekkel, de
kerüld azokat a felelősségeket, amelyek megakadályoztak eddig.»
«Nos - mondtam – James, te mindig velem leszel, és együtt fogunk dolgozni.» Azt mondta: «Túl régóta vagyok Battle Creek-ben. Több mint egy éve el
kellett volna utaznom Kaliforniába. De segíteni akartam a Battle Creek munkájában és intézményeinek. Hibáztam. A szíved gyengéd, ezért hajlamos leszel
elkövetni ugyanazokat a hibákat, amelyeket én követtem el. Az életed hasznos
lehet Isten munkájában. Ó, azok a drága témák, amelyeket az Úr szeretett
volna, hogy bemutassam az embereknek, a világosság ékszerei!» Felébredtem.
De ez az álom annyira valóságosnak tűnt.”42

Amikor James halála után felépült, Ellen White a kaliforniai Healdsburgba költözött,
hogy pihenést és békét keressen, és tovább folytathassa munkáját a „The Great Controversy”
4. kötetével.43* 1882 augusztusának elején Ellen White egy kétszintes házat vásárolt a Powell
utcában, a város szélén. Augusztus vége felé, amíg Oaklandben volt, súlyos, több hétig tartó
betegségben szenvedett. Amikor felépült, azt kérte, vigyék el a St. Helena-i Health Retreat
szanatóriumba, de az állapota ott sem javult. Mivel közeledett az idő, amikor [46] a kaliforniai Healdsburgban tábori találkozóra került sor, kérte, hogy vigyék haza Healdsburgba.
Elég erős akart lenni ahhoz, hogy bizonyságait elmondhassa a tábori összejövetelen. Ő és
családja abban reménykedett, hogy a tábori összejövetel közegében megtapasztalhatja életerejének megújulását.44 A tábori összejövetel 1882 októberében kezdődött egy ligetben, egy
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mérföldnyire az otthonától. Noha nagyon gyenge volt, és alig tudott felkelni az ágyból, az
első szombat délutánján kérte, hogy készítsenek neki helyet a nagysátorban, ahol hallhatja
a beszélőt. A széles emelvényen, ahol a szószék volt, egy kanapét helyeztek el, és ott kapott
helyet a nagysátorban. A közelben lévők nemcsak a gyengeségét vették észre, hanem a halálos
sápadtságát is. Néhány évvel később, amikor eszébe jutott ez a tapasztalat, Ellen White azt
mondta, hogy a nagysátor nemcsak tele volt, hanem „úgy nézett ki, mintha az egész Healdsburg ott lett volna.”45
Ez egy csoda
J.H. Waggoner, a Signs of the Times szerkesztője beszélt azon a szombat délutánon „az
üzenet hirdetésének kezdetéről és korai szakaszáról, fejlődéséről és jelenlegi állapotáról”.46
Ugyanakkor Waggoner jelekre is mutatott, melyek Isten napjának közeli voltát jelzik.
Amikor befejezte a beszédet, Ellen White Willie és Mrs. Ings felé fordult, akik mellette
voltak, és azt mondta: „Segítenétek és támogatnátok, hogy állva maradjak, amíg néhány
szót mondok?” Ők segítették a szószéken maradni. Később elmesélte: „Öt percig álltam
ott, próbáltam beszélni, és arra gondoltam, hogy ez volt az utolsó beszédem, amit valaha
tartottam – a búcsú üzenetem.” Két kézzel támaszkodott a szószékre:
„Hirtelen úgy éreztem, hogy egy erő áramlik át rajtam, mint egy áramütés.
Alulról felfelé haladt a testemen. Az emberek azt mondták, hogy egyszerűen
látták, hogy a vér felemelkedik az ajkaimon, a fülemen, az arcomon és a homlokomon.”47
Úgy tűnt, a közönségben minden szem rászegeződött. Montrose úr, a város egyik üzletembere felállt, és így kiáltott: „Csodát láttunk a szemünk előtt; White meggyógyult!” Ellen
White hangja egyre erősebb lett, mondatai világosak és teljesek lettek, és olyan bizonyságot
tett, hogy a közönség még soha nem hallott olyat. J.H. Waggoner a Signs újságban leírta a
történetet: [47]
„Hangja és arca megváltozott, és egy ideig tisztán és energikusan beszélt.
Majd előrehívta azokat, akik el akarták kezdeni Istent szolgálni, és azokat is,
akik eltávolodtak a hittől, hogy jöjjenek előre imádkozni, és nagy számban
válaszoltak is a hívásra.”48
Uriah Smith, aki jelen volt, a Review and Herald című folyóiratban arról számolt be, hogy
a csodálatos gyógyulás után „Ellen szokásos módon részt tudott venni az összejöveteleken,
[…] hatszor beszélt a szokásos hangerejével és tiszta gondolkodásával.”49 Erre a tapasztalatra
hivatkozva Ellen White azt mondta: „Mintha valaki feltámadt volna. […] A healdsburgi
embereknek ez a jel az igazság bizonyságaként szolgált.”50 Ez az esemény, amely úgy tűnt,
hogy fizikai állapotának fordulópontja volt, utat nyitott egy hatalmas szolgálat előtt. Amikor
két hónapos betegségéről beszélt, azt mondta, arra számított, hogy szenvedése fokozatosan
múlik el. Ehelyett azonnal meggyógyult.51
„Két hónapig a tollam pihent; de mélyen hálás vagyok, hogy most folytat-
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hatom az írást. Az Úr újabb bizonyítékát adta nekem szeretetteljes irgalmasságáról és jóságáról, helyreállítva egészségemet. Legutóbbi betegségem nagyon
közel vitt a sírhoz, de az Úr népének értem mondott imádságai győztek […].
Amikor eljött az összejövetel első szombatja, úgy éreztem, hogy jelen kell
lennem a táboron, hogy ott találkozhassak az isteni Gyógyítóval […] Az emberek láttak engem a gyengeségemben, és sokan gondolhatták, hogy nyilvánvalóan a sír jelöltje vagyok. Szinte minden jelenlévő megjegyezte a változást, amely
akkor történt, amikor beszéltem nekik […] Az isteni erő nagy munkát végzett
értem, ezért boldog vagyok. Az összejövetel alatt képes voltam minden nap
dolgozni, és több alkalommal beszéltem több mint másfél órát. Egész testemet
új erő töltötte meg. Az érzelmek új hulláma, új és magas hit lett úrrá rajtam
[…]
Betegségem előtt azt hittem, hiszek Isten ígéreteiben; azonban meglepett a
bennem végbement nagy változás, amely messze meghaladja az elvárásaimat.
Méltatlan vagyok Isten szeretetének ezen megnyilvánulásához. Van okom
komolyabban dicsérni Istent, nagyobb alázattal járni előtte, és buzgóbban szeretni Őt, mint valaha. Megújult kötelességem átadni az Úrnak mindazt, ami
bennem van. Át kell adnom másoknak azokat az áldott sugarakat, amelyeket
Isten hagyott rám ragyogni.52[48]
Egy beteljesedett ígéret
Az 1882-es healdsburgi tábori összejövetelen több ígéret is teljesült. J.H. Waggoner fia,
E.J. Waggoner 27 éves volt, amikor részt vett azon a tábori összejövetelen, ahol Ellen White
csodás módon gyógyult meg. E.J. Waggoner 1855-ben született adventista családban. Michiganben nőtt fel, majd a Battle Creek-i főiskolán végzett, ahol megismerkedett Jessie Moser-rel, akit feleségül vett. Ezután aggoner elhagyta Battle Creek-et, hogy orvostudományt
tanuljon, majd 1878-ban végzett, és orvosként diplomázott a New York-i Brooklyn-i Long
Island College Hospital-ban.53* Orvosi diplomája megszerzése után Waggoner visszatért a
Battle Creek-i szanatóriumba, ahol körülbelül 1880-ig dolgozott, amikor Kaliforniába költözött. Ott, az 1882-es tábori összejövetelen Waggonernek volt az egyik legemlékezetesebb
tapasztalata.
Egy komor szombat délutánon Waggoner - a nagysátorban kissé félrehúzódva a gyülekezettől – hallgatta Ellen White „Az Ő kegyelmének evangéliuma” című prédikációját, amelyet
- Uriah Smith kijelentése szerint - „rendkívüli hanggal és tiszta gondolkodással hirdetett”.54*
Később Waggoner úgy írta le ezt a tapasztalatát, mint ami ugyanolyan valóságos volt, mint
Pál apostol tapasztalata a damaszkuszi úton. Ez a tapasztalat egész élete során vezette őt a
bibliatanulmányozásban, és felkészítette arra, hogy az isteni kegyelemnek üzenetét eljuttassa
a laodiceai állapotban lévő apatikus egyházhoz. Nyilvánvaló, hogy Isten betartotta egy évvel
korábban Ellen White-nak tett ígéretét, és más munkásokat hívott el, hogy vegyék át James
White helyét. Isten ugyanazt a mély vágyat helyezte szívükbe, hogy Krisztust mutassák be az
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egész Bibliában, és egy tágabb képet vetítsenek az üdvösségről és a hit általi megigazulásról.
Élete során Waggoner néhányszor írt erről a tapasztalatáról: [49]
„Vannak események, melyek mérföldkövek a tapasztalatomban, kezdve a
bűnről szóló első meggyőződésemtől, miután megkaptam a Lélek feddését,
majd a megfeszített Krisztust fedeztem fel magamnak, miközben ön az 1882-es
healdsburgi tábori összejövetelen prédikált. Ez egy olyan világosság volt az utamon, amely végigvezetett a bibliatanulmányozásom során, és egyre ragyogóbbá
vált.”55
„Az ön [Ellen White] huszonegy évvel ezelőtti prédikációja során megkaptam azt a világosságot, amely életem nagy áldása volt, és amelyet szem előtt
tartva kalauzolt a bibliatanulmányozásban. Ezért mindig egyedülálló bizonyítékom volt arra, hogy Isten önt egy különleges munkához használta fel.”56
„Sok évvel ezelőtt egy esős, borongós délutánon az író egy sátorban ült, ahol
az Úr szolgája «Az Ő kegyelmének evangéliuma» című prédikációt tartotta.
Nem emlékszem a használt bibliaversek egyetlen szavára sem, vagy az előadó
által elmondottakra, és később sem emlékeztem, hogy hallottam volna egy szót
is, de a prédikáció közepette volt egy tapasztalatom, amely az életem meghatározó pontjává vált. Hirtelen egy fény világított rám, és életemben először
nyilatkozott meg előttem, hogy Isten szeret engem, és Krisztus személyesen
értem áldozta fel magát. Számomra ez minden volt. Ha le tudnám írni az
érzéseimet, azokat nem értenék meg, akiknek még nem volt hasonló tapasztalatuk, az ilyeneknek szükségtelen a magyarázat. Hiszem, hogy a Biblia Isten
szava, amelyet szent emberek írtak, akiket a Szentlélek ihletett, és tudom, hogy
az a világosság, amely akkor hozzám jutott, egy kinyilatkoztatás volt, amely
közvetlenül a mennyből jött. Következésképpen tudtam, hogy személyesen a
Bibliában kell megtalálnom Isten szeretetének üzenetét a bűnösök iránt, és úgy
döntöttem, hogy életem hátralévő részét annak szentelem, hogy ott találjam
meg Őt, és világosan mutassam be másoknak. Minden bibliatanulmányozásomban az a fény lett a kalauzom, amely aznap Krisztus keresztjéből rám
ragyogott. Bárhol is nyitottam ki a Szent könyvet, ott találtam Krisztust, Isten
hatalmaként bemutatva az emberek üdvösségére, és soha nem találtam mást.”57
„Abban az időben a «megfeszített Krisztus» világos módon mutatkozott
meg nekem. Egy esős szombat délutánon a healdsburgi tábori összejövetel
nagysátorában ültem a közönségtől kissé elhúzódva […] Csak arra emlékszem,
amit láttam. Hirtelen egy világosság ragyogott körülöttem, és a tabernákulum
a déli napsütésnél ragyogóbb fénnyel telt meg, és láttam Krisztust a kereszten
függeni, értem megfeszítve. Abban a pillanatban elsöprő özönvízként öntött el
az a megértés, hogy Isten szeret engem, és Krisztus értem halt meg. [50] Isten és
én voltunk az egyetlen lények az univerzumban, akiknek jelenléte tudatában
voltam. Amikor valóban láttam, hogy Isten Krisztusban van, és kibékítette a
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világot Önmagával, akkor értettem. Én voltam az egész világ, annak minden
bűnével. Biztos vagyok benne, hogy Pál tapasztalata a damaszkuszi úton nem
volt valóságosabb, mint az én tapasztalatom […] Azonnal úgy döntöttem,
hogy a kinyilatkoztatás fényében tanulmányozom a Bibliát, hogy segíthessek
másoknak is megérteni ugyanazt az igazságot.”58*

Rövid idővel a tapasztalata után Isten gondviselése által Waggoner megismerte A.T.
Jones-t, és együtt hozták el az egyháznak a „legértékesebb üzenetet.” Isten szándéka az volt,
hogy amikor az egyház elfogadja a késői eső üzenetét, az hamarosan hangos kiáltással jusson
el az egész világra.
A.T. Jones 1850-ben született, és Waggonerrel ellentétben nem egy adventista otthonban
nőtt fel. Húszéves korában bevonult a hadseregbe, és tizennégy hónapig katonáskodott,
mielőtt néhány adventista kiadvány a kezébe került.59 1874. augusztus 8-án Jones megkeresztelkedett a Washington Territory, Walla Walla-ban. Néhány héttel korábban komolyan
kereste az Urat, és keresztsége előtt néhány nappal „ragyogó bizonyítékot kapott, hogy bűnei
megbocsáttattak.”60 Megtérése és keresztsége után azonnal csatlakozott I.D. Van Hornhoz,
az északnyugati gyülekezetek evangelizálásának és fejlesztésének munkájába. 1877-ben feleségül vette Frances Pattont, a következő évben lelkésznek szentelték. Mivel Jones nem tudta
folytatni a Battle Creek-i tanulmányait, az olvasás szeretetére kellett alapoznia saját oktatását.
Elég korán a vallásszabadság egyik legjobban dokumentált védelmezőjévé vált.61[51]
Alig néhány hónappal a healdsburgi tábori összejövetel előtt Ellen White írt néhány szót,
melyek nagy jelentőséggel bírnak Jones és Waggoner megtérési tapasztalatainak szempontjából. Isten inkább olyan embereket választott, akiket Ő tanított, mint azokat, akik az akkori
iskolákban tanultak:
„Az utolsó ünnepélyes munkában csak kevés nagy ember fog részt venni
[…] De egy nem vonzó és faragatlan külső alatt felfedezhető a keresztény
jellem legtisztább ragyogása […]
Isten olyan munkát végez napjainkban, amelyre kevesen számítanak.
Inkább elhívja és fellelkesíti közülünk azokat, akik a Szentlélek kenete által
tanultak, semmint azokat, akik tudományos intézményekben kaptak képzést
[…] Isten be fogja bizonyítani, hogy nem függ a tanult és a saját szemükben
fontos halandóktól.”62
Ellen White arról is írt, hogy az egyháznak nagy szüksége van a Szentlélek kiáradására,
hogy munkája eredményes legyen. Milyen volt azonban Isten népének állapota? A hű Tanú
továbbra is bűnbánatra szólította fel. A hittől való eltávolodások krónikussá váltak, és valódi
újjáéledésre volt szükség. Csak a Szentlélek érzékenyítő ereje, az evangélium által, orvosolhatta a helyzetet:
„Ugyanolyan buzgón kell imádkoznunk a Szentlélek kiáradásáért, mint a
tanítványok imádkoztak Pünkösd napján. Ha akkor szükségük volt Rá, akkor
napjainkban nekünk annál inkább szükségünk van Rá. Az erkölcsi sötétség,
https://adventizmusmegrazasa.hu/
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mint egy temetési lepel borítja a földet. Mindenféle hamis tanítás, eretnekség
és sátáni megtévesztés téríti el az emberek elméjét. Isten Lelke és ereje nélkül az
igazság bemutatásának minden munkája hiábavaló lesz.”63
„Az Úr nem zárta be előttünk az eget, de a folyamatos hitehagyással telített
életünk elválasztott Tőle […]
Figyelni fogtok-e a hű Tanú tanácsára, hogy keressétek a tűzben megtisztított aranyat, a fehér ruhákat és a szemgyógyító kenőcsöt? Az arany a hit és a
szeretet, a fehér ruha Krisztus igazsága, a szemgyógyító kenőcs pedig az a lelki
különbségtétel, amely képessé tesz titeket arra, hogy meglássátok és elkerüljétek Sátán ravaszságait, felfedezzétek a bűnt és megutáljátok azt, és arra is, hogy
meglássátok az igazságot, és engedelmeskedjetek neki.”64[52]
„Az őrök munkájában túl kevés van a Lélekből és Isten erejéből. A Szentlélek, aki Pünkösd napján kiáradt arra a csodálatos gyülekezetre, arra vár, hogy
megnyilvánítsa hatalmát azokon az embereken, akik most az élők és halottak
között állnak, mint Isten követei. Az az erő, amely olyan komolyan motiválta
az embereket az 1844-es mozgalomban, újra megnyilvánul. A hármas angyali
üzenet nem suttogó, hanem erős hangon fog előre haladni.”65
„Csak az evangélium életadó befolyásai segíthetnek a léleknek. Imádkozzatok azért, hogy a Szentlélek hatalmas energiáinak minden frissítő, erősítő és
átalakító ereje áramütésként érhesse el a megbénult lelket, hogy minden idegét
új életre keltve visszahozza az embert a halál állapotából, természetes és érzéki
voltából egy egészséges lelki állapotba. Így az isteni természet részeseivé lesztek,
kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon, és lelketekben
tükröződni fog az Ő képe, akinek sebei által meggyógyultok.”66
Isten nem hagyta el népét. Betartotta Ellen White-nak tett ígéretét. Munkásokat készített fel, akik ebbe a munkába olyan elemet hoznak be, „amellyel
mi még nem rendelkeztünk”.67 Olyan munkások, akik képesek lesznek „többet
prédikálni Krisztust”, hogy általa hirdetve legyen a „legértékesebb üzenet”, a
„bennünk lakozó Krisztus”, amely oly nélkülözhetetlen az emberek számára.
Ez azért rendeltetett, hogy az egyház és a világ „többet tudjon Arról, akitől
sikereink minden reménye függ, itt és a mennyben egyaránt.”68 A mennyei
tervek működésbe léptek, hogy a „Szentlélek hatalmas energiái” hamarosan
kiáradhassanak az egyházra, és megújítsák a benne lévő megbénult lelkeket. [53]
Lábjegyzet
1. Később Ellen White ezeket a mérföldköveket a következőképpen foglalta össze: az
1844-es dátum elmúlása; a második eljövetel reményének elfogadása; a szentély megtisztítása; a hármas angyali üzenet; Isten parancsolatai; Jézus hite; a hetedik nap szombatja és a
gonoszok örök halála. Lásd Ellen G. White, 1888 Materials, 518. o.
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2. Lásd: Arthur L. White, Ellen G. White: The Early Years, (Hagerstown, MD: Review
and Herald Pub. Assn., 1985) 127. o. (a továbbiakban: The Early Years).
3. Ellen G. White, Early Writings, 55-56. o., 1845-ös látomás. Ennek a kijelentésnek az
utolsó mondata a Sketch of the Christian Experience and Views of Mrs. E.G. White 1851-es
kiadásában volt, de nem őrizték meg, amikor publikálták Early Writings címmel az 1882es kiadásban. Az eredeti idézet megtalálható a Broadside #1-ben: „To the Little Remnant
Scattered Abroad”, 1846. április 6.; 7. bekezdés. A nagy küzdelem című könyvben Ellen
White kijelentette: „Krisztus eljövetele, - mint Főpapunk a szentek szentjében a szentély
megtisztítása érdekében - felhívta a figyelmet Dániel 8:14 versére […] és ugyanakkor jelképezi a vőlegény eljövetelét a menyegzőre, melyet Krisztus bemutat a Máté 25-ben olvasható
tíz szűz példázatában […] Akik hit által követik Krisztust a nagy engesztelő munkában,
azok részesülnek az Ő közbenjárásában, míg azok, akik elutasítják azt a világosságot, amely
felhívja erre a közbenjárási munkára a figyelmet, nem részesülnek belőle.” (426.,430. o.
1888-as kiadás, hozzáadott kiemelés)
4. Ellen G. White, Gospel Workers, 378-379. oldal, 1892-es kiadás és Selected Messages, 1.
könyv, 76. o. Ellen White fiatal lány korában, vagy az 1840-es évek második felében kapta
ezt a látomást.
5. Ellen G. White, Spalding and Magan Collection of Unpublished Manuscripts, (Payson,
AZ: Leaves-Of-Autumn Books, 1985), 4. o., 1852 szeptemberében kiadva. The Complete
Published Ellen G. White Writings CD (1999 ed.) idézetek ebből az állításból, amint az a
Spalding and Magan Collection című kötetben található. Ellen G. White Writings Comprehensive Research Edition CD (ed. 2008.) azonban hozzáad két szót szögletes zárójelben: „Az
Úr eljövetelét túl távoli időbe helyezitek. Láttam, hogy a késői eső [ugyanolyan hamarosan]
jön, mint az éjféli kiáltás, és tízszeres erővel.” A közlés ezen formáját támogatja A.T. Jones az
1893-as Generál Konferencián: „Egy másik, soha nem nyomtatott bizonyság azt állítja, hogy
ez az [Isten hatalmának megnyilvánulása] ugyanolyan hamar bekövetkezik, mint 1844-ben,
és tízszeres erővel.” („The Third Angel’s Message – Nr. 7”, General Conference Daily Bulletin,
5 februarie, 1893, 152. o. Hozzáadott kiemelés).
6. Ellen G. White, Early Writings, 71. o., az 1851. május 14-i látomás.
7. Ellen G. White Harriet testvérnőhöz, 3. Levél, 1851. augusztus 11; a Selected Messages
3. könyv 388. o.
8. Ellen G. White, „To the Brethren and Sisters”, Review and Herald, 1852. június 10.,
21. o.
9. Ellen G. White, „The Future”, Review and Herald, 1857. december 31., 59. o. Az Ellen
White-nak bemutatott „katona csapatot” ábrázoló képek némelyike hasonló Joel 2. fejezetének képeivel. Figyeljük meg azt is, hogy Ellen White nem választotta el a késői esőt a hangos
kiáltástól. „Az utolsó napok eseményei” című összeállításban ez a kijelentés a „Késői eső a
hangos kiáltást eredményezi” címmel szerepel. (Ellen G. White, Last Day Events [Nampa,
ID: Pacific Press, 1992], 186-187. o.)
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19. Ellen G. White, Bizonyságtételek, 1. kötet, 186–187. o, 1859-ben írták.
20. Uo., 466. o., 1865-ben írták.
21. Uo., 486. o., 1865-ben írták.
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27. Ellen G. White, Life Sketches, 247. o.
28. Uo., 70-72.o., The Early Years, 24-31. o.
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31. LeRoy E. Froom, Movement of Destiny, 182-183.o.
32. „History of the Way of Life Pictures”, E.G. White Estate, Shelf Document, n.d., 2. o.
33. James White, „Way of Life”, Review and Herald, 1876. december 14., 192. o.
34. James S. White Ellen G. White-nak, 1880. március 31., „History of the Way of Life
Pictures”, Ellen G. White Estate, „Shelf Document”, n.d. 2. o.
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35. „History of the Way of Life Pictures”, 2. o. James White törekvése nem teljesült
életében, mivel 1881. augusztus 6-án meghalt. Fiai segítségével Ellen White teljesítette férje
tervét, és 1883-ban megszerezte a szerzői jogokat egy új acélmetszethez, amely Krisztust helyezte el a megváltási terv középpontjában. (uo.) 1884 júniusában a metszet a hozzá tartozó
füzettel elérhető volt „dán, svéd, német, francia és angol nyelven”, „Christ the Way of Life”,
Review and Herald 1884. június 5., 350. o. James Edson White írt a festményről könyvében,
„The Coming King” (Battle Creek, MI: Review and Herald Pub. Assn., 1898), 56. o.
36. Az ezt követő kutatás inspirációja és értékes segítsége egy Raymond Joseph-fel folytatott telefonbeszélgetésből származott, 2010 januárjából.
37. James White, „Eastern Tour”, Review and Herald, 1881. február 8., 88. o.
38. D.M. Canright, „My Remembrance of Elder White”, Review and Herald, 1881.
augusztus 30., 153. o.
39. Ellen G. White, 6. Kézirat, 1881. szeptember; Uriah Smith, D.M. Canright, „My
Remembrance of Elder White”, Review and Herald, 47,48. o
40. Ellen G. White, Bizonyságtételek, 1. köt., 106–107. o
41. Ellen G. White, 9. Kézirat: „Responding to New Light”, 1890. február 3.; az 1888
Materials, 540 o., hozzáadott kiemelések. Ez a kijelentés sok évvel később hangzott el,
amikor Ellen White az 1890-es lelkészi értekezleten egybegyűlteknek prédikált. Az 1881-es
tapasztalataira hivatkozva közvetlenül összekapcsolta Isten ezen ígéretét a Jones és Waggoner
által közölt üzenettel, amit oly sokan elutasítottak. Lásd még a 13. fejezetet.
42. Ellen G. White William C. White-nak, 17. Levél, 1881. szeptember 12., 2–4. o.
Manuscript Releases, vol. 10., 38–40. o.
43. A Spirit of Prophecy 4. kötete csak 1884 októberében készült el. Kilenc hónappal
később, 1885. július 25-én Ellen White fiával, William C. White-tal és másokkal együtt
Európába ment két évre, és 1887 júliusában tért vissza. Míg Európában volt, ismét utasítást
kapott, hogy kezdje el munkáját a 4. kötet revideálásával és kiegészítésével, valamint azért,
mert időzött a reformáció földjén. (lásd Arthur L. White, The Lonely Years, 249.,291.,374.
o.) Isten széles körű terjesztésre készítette A Nagy küzdelem című könyvet - az Egyesült
Államokban és az egész világon. A Nagy küzdelem 1888-ban éppen időben jelent meg az
Amerikában kialakuló vasárnapi törvény válságának kezelésére. A történettel a 3. fejezetben
foglalkozunk újra.
44. A következő bekezdés és szakasz adaptálva van Arthur L. White, The Lonely Years,
203-205, o.
45. Ellen G. White, 82. Levél, 1906. február 28.; Daughters of God: Messages Especially for
Women (Silver Spring, MD: Review and Herald Pub. Assn., 1998), 219. o.
46. J.H. Waggoner, Signs of the Times, 1882. október 26.
47. Ellen G. White, 82. Levél, 1906. február 28.; Daughters of God, 220 o.
48. J.H. Waggoner, Signs of the Times, 1882. október 26.
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október 31., 680. o.
50. Ellen G. White, 82. Levél, 1906. február 28.; Daughters of God, 220 o.
51. Arthur L. White, The Lonely Years, 205. o.
52. Ellen G. White: „My Health Restored”, Signs of the Times, 1882. nov. 2., 484. o.
53. Clinton Wahlen, Selected Aspects of Ellet J. Waggoner’s Eschatology and Their Relation to
His Understanding of Righteousness by Faith, Master’s Thesis, Andrews University, 1988. július,
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nem tesz említést a „borongós napról” (valószínűleg októberi eső vagy köd), arra enged
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55. E.J. Waggoner Ellen G. White-nak, 1900. október 22., a Document File 236b, E.G.
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56. E.J. Waggoner Ellen G. White-nak, 1903. november 3., uo.
57. E.J. Waggoner, The Everlasting Covenant (International Tract Society, 1900), V. o .;
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2. fejezet

A késői eső és az eljövendő hangos kiáltás
Felhívás a felkészülésre és a figyelmeztetés, nehogy elítéljük a késői esőt
Az 1880-as években Ellen White kijelentéseiben egyre sürgetőbb szavak jelentek meg
a hangos kiáltással és a késői esővel kapcsolatban. Egy valódi üzenetnek kellett érkeznie,
amely dicsőségével betölti a földet. Ellen White írt Isten tervéről, hogy egy nagy munkát fog
elvégezni egyszerű emberek által, ami olyan „vallási érdeklődést” eredményez, amely messze
meghaladja a XVI1. századi reformáció iránti érdeklődést.1 Az üzenet több lesz, mint egy lelki
újjáébredés, ami tapasztalható volt az evangélium prédikálása nyomán azokban a napokban.
Ugyanakkor Ellen White beszélt egy „hamis hangos kiáltásról” is, amely Sátántól származik,
hogy megpróbálja elterelni az emberek figyelmét az „erre az időre” szóló valódi üzenetről.
Ellen White számára ezek a megnyilvánulások voltak „a legnagyobb bizonyítékok”, hogy a
hangos kiáltás közeledett:
„Az utolsó ünnepélyes munkában csak kevés nagy ember fog részt venni
[…] De egy nem vonzó és faragatlan külső alatt felfedezhető a keresztény
jellem legtisztább ragyogása […].
Isten olyan munkát végez napjainkban, amelyre kevesen számítanak. Inkább elhívja és fellelkesíti közülünk azokat, akik a Szentlélek kenete által lettek
tanítva, semmint azokat, akik tudományos intézményekben kaptak képzést
[…] Isten be fogja bizonyítani, hogy nem függ a tanult és a saját szemükben
fontos halandóktól.”2
„Isten elhív embereket, akik hirdetni fogják a harmadik angyal hangos kiáltásának üzenetét. [idézet ApCsel 20:30] Sátán célja az új elméletek bevezetése,
hogy általuk elterelje a figyelmet a valódi munkáról és az erre az időre szóló
igazi üzenetről. Befolyásolja az emberek elméjét, hogy hamis értelmezéseket
tulajdonítsanak a Szentírásnak, egy hamis hangos kiáltást, hogy az igazi üzenet
hatástalan legyen, amikor megérkezik. Ez az egyik legnagyobb bizonyíték arra,
hogy a hangos kiáltás hamarosan hallható lesz, és hogy Isten dicsősége beragyogja az egész földet.”3 [60]
„Az az angyal, aki csatlakozik a harmadik angyal üzenetének hirdetéséhez, dicsőségével beragyogja az egész földet. Itt ki van emelve egy világszéles
terjedelmű és egy szokatlan erejű munka. Az 1840-1844-es adventmozgalom
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Isten hatalmának dicsőséges megnyilvánulása volt. […] Ebben az országban
nagyobb volt a vallási érdeklődés, mint ahogyan a XVI. századi reformáció óta
bármely más országban tapasztalható volt; de ezt messze felülmúlja majd az
a legerőteljesebb mozgalom, amely a harmadik angyal üzenete hangos kiáltásának hirdetése során lesz észlelhető. A munka hasonló lesz az engesztelési
nap munkájához […] Ezernyi hang fogja hirdetni az üzenetet az egész földön.
Csodákat tesznek, betegek gyógyulnak meg, a híveket jelek és csodák kísérik
majd. Ugyanakkor Sátán hamis csodák által munkálkodik, olyannyira, hogy
tüzet hoz le az égből az emberek szeme láttára. Ily módon késztetve lesznek a
föld lakói, hogy állást foglaljanak.”4

1885 nyarán E.P. Daniells evangelizációs munkába fektetett erőfeszítései által a kaliforniai Healdsburgban egy lelki újjáébredés kezdődött. A szív mély önvizsgálata és a megtérés
Isten Lelkének csodálatos megnyilvánulását hozta, ami szeretetet és egységet eredményezett
sok egyháztag között. Az idősebb munkások közül egyesek (J.H. Waggoner és J.N. Loughborough) megállították az összejöveteleket, „megtévesztésnek” és „fanatizmusnak” nevezve
azokat. Amikor meghallotta a történteket Ellen White, aki éppen Svédországba utazott, néhány figyelmeztető levelet küldött. A Healdsburgban elindult munka pontosan az a munka,
amelyre minden gyülekezetnek szüksége volt. Igen, Sátán mindig hamisítást küld, de ha nem
történik változás, az emberek „elítélik a késői eső munkáját”, azt állítva, hogy harcolnak a
fanatizmus ellen.[61]
„A kapott levelek alapján okom van azt hinni, hogy jó munka kezdődött
Healdsburgban. Akik úgy érezték, hogy tévedés volt, és elítélték, szerintem az
egyik legnagyobb hibát követték el. […]
Testvéreim, itt az ideje, hogy olyan ébredéseknek, mint amely felélesztette a
healdsburgi gyülekezetet, hazánk minden hetednapi adventista gyülekezetében
történni kellene, mert különben az egyház nem lesz felkészülve a késői eső
elfogadására. Munkát kell végezni az egyház minden tagjáért. Ők bevallják
egymásnak hibáikat. […] Bármikor kezdődik ez a munka, és bárhol is látható,
Sátán hatalma működésbe lép - irigységet, féltékenységet és gonosz gyanakvást
fog gyakorolni. Ha valódi munka folyik, akkor biztos, hogy hamisítvány is
lesz […] Azért időzök ennyit e témával kapcsolatban, mert ha mi vagyunk az
Isten népe, akkor Isten Lelkének legcsodálatosabb megnyilvánulásai lesznek
tapasztalhatók a gyülekezetekben. Testvéreim felállhatnak, és a hozzáállásuk
miatt, amely eltávolít mindent, ami nem elképzelésük szerint történik, az Isten
munkája ellen fordulnak, és megtiltják azt. Tudom, miről beszélek […]
Korlátozott hitünk és bűnös szívünk van, és Isten nem tud hatalommal
dolgozni értünk, mert ha megtenné, […] nem tudnánk különbséget tenni
Isten munkája és a hamisítvány között.”5
„A healdsburgi lelki ébredéssel kapcsolatban én nem értek egyet azzal, ahogyan kezeltétek ezt a kérdést. Nem tagadom, hogy néhány fanatikus lépett be a
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munkába. Ha azonban a jövőben is ti így cselekedtek, mint ebben az esetben,
akkor egy dologban biztosak lehettek: elítélitek a késői eső munkáját, amikor az
eljön. Mert akkor a fanatizmusnak még nagyobb bizonyítékait fogjátok látni.
Amikor erőfeszítést tesznek Isten munkájában, Sátán jelen lesz, hogy felhívja magára a figyelmet, de vajon a lelkészek feladata-e azt mondani: «Ez már
nem haladhat tovább, mert nem Isten munkája?» […]
Én nem bízom J.H. Waggoner megítélésében ezekkel a dolgokkal kapcsolatban […] Ha így kezelitek a dolgokat, most, hogy Isten jó munkát küld,
biztosak lehettek abban, hogy az újjáébredések ritkák lesznek. Amikor eljön
Isten Lelke, fanatizmusnak fogják nevezni, mint Pünkösd napján […]
Isten kiválasztott embereket egy bizonyos munka elvégzésére. Intellektuális
képességeik kicsik lehetnek, de akkor ez még nyilvánvalóbb bizonyíték arra,
hogy Isten munkálkodik. Lehet, hogy beszédük nem kiemelkedő, de ez nem
bizonyítja, hogy nincs üzenetük Istentől.”6* [62]
Ugyanabban az időben, G.I. Butler, a Generál Konferencia elnöke pénzhiány miatt
lépéseket tett „a New York-i sátoros tábor munkájának korlátozására”. Ellen White hasonló
módon reagált erre, mint a healdsburgi helyzetre. Ha nem történik változás, akkor az emberek korlátoznák a Szentlélek munkáját.
„Ne tegyél olyan kezdeményezést, amely korlátozza vagy szűkíti a munkát,
hacsak nem vagy biztos abban, hogy Isten Lelke vezet […] Ha azokat, akik
segíthetnek a New York-i munkában, nem teszitek fogékonnyá, hogy megértsék kötelességüket, akkor nem fogják felismerni a harmadik angyal hangos
kiáltását. Amikor a világosság terjedni fog és beragyogja a földet, ahelyett, hogy
az Úr segítségére lennének, korlátozni akarják majd az Ő munkáját, hogy az
megfeleljen szűk elképzeléseiknek. Engedjétek meg elmondani, hogy ebben az
utolsó munkában az Úr a dolgok természetes menetétől eltérően és minden
emberi tervvel teljesen ellentétes módon fog dolgozni. Mindig lesznek közöttünk olyanok, akik szeretnék irányítani Isten munkáját, és minden lépésnél
diktálni, mit kell tenni, miközben a munka annak az angyalnak az irányításával
halad, aki csatlakozik a harmadik angyalhoz a világnak szóló üzenet hirdetésében. Isten olyan módszereket és eszközöket fog használni, melyek által látszani
fog, hogy Ő az, aki kezébe veszi a vezetést. A munkások csodálkozni fognak
azon egyszerű eszközökön, melyeket Isten az igazságának munkája elvégzésére
használ.”7
A szükséges felkészülés
Miközben Ellen White figyelmeztető leveleket írt a Szentlélek munkáját akadályozó
döntések ellen, számos levélben és cikkben kifejezte azt is, hogy nagy szükség van a késői eső
elfogadásához való felkészülésre. Ahogy korábbi írásaiban leírta, ez magában foglalja a lélek
templomának megtisztítását, amely Krisztus mennyei szentélyszolgálatához kapcsolódik
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(Dániel 8:14). A késői eső eljövetele világosságot hoz, és akik készen lesznek és elfogadják a
világosságot, azok hirdetni fogják Isten parancsolatait és [63] Jézus Krisztus bizonyságtételét.
A harmadik angyal üzenetét nem disputák, hanem a Szentlélek mélyreható munkája által
kellett hirdetni. Figyeljük meg Ellen White néhány kijelentését:
„A harmadik angyal, aki az ég közepén repül hirdetve Isten parancsolatait
és Jézus bizonyságtételét, a mi munkánkat jelképezi. Az üzenet semmit sem
veszít erejéből az angyal repülése közben, mert János apostol látta, hogy hatalma növekszik, amíg dicsősége beragyogja az egész földet […] Az igazság
üzenete, amelyet hirdetünk, el kell, hogy jusson nemzetekhez, nyelvekhez és
népekhez. Hamarosan hangos szóval kihirdettetik az üzenet, és a föld ragyogni
fog dicsőségétől. Vajon felkészülünk Isten Lelkének erre a nagy kiáradására?”8
„Nagyon várom azt az időt, amikor a pünkösdi események még nagyobb
erővel ismétlődnek meg, mint azon az alkalmon. János apostol azt mondta:
«És ezek után láték más angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma
vala; és a föld fénylett annak dicsőségétől» […] Majd hangok ezrei töltődnek
meg erővel, hogy messze hirdethessék Isten Igéjének csodálatos igazságait. A
dadogó nyelv feloldódik, és a félénk erős lesz, hogy bátor bizonyságot tegyen
az igazságról. Segítsen az Úr népének abban, hogy megtisztítsa lelkének templomát minden szennytől, és olyan szoros kapcsolatot tartson fenn Vele, hogy
részesüljön a késői eső kiáradásában.”9
„Amikor a késői eső kiárad Isten népére, készen kell lennetek azonnali haladásra, mert azok, akiknek edényei tiszták és kezük szabad, épp akkor, amikor
a késői eső jön, megkapják a fentről jövő világosságot, és hangosan hirdetni
fogják Isten parancsolatait és Jézus Krisztus bizonyságtételét.”10
„Az Úr pásztorokat rendel és küld, de nemcsak prédikálni - mert ez az Ő
munkájának csak egy kis része - hanem hogy pásztorkodjanak is, és arra tanítsák
az embereket, hogy ne harcosok legyenek, hanem az istenfélelem példaképei
[…] Egyesek […] ellentmondásos vitákra szakosodtak, és a gondozásukban
lévő gyülekezetek megmutatják munkájuk jellegét […] A nagy megpróbáltatás, amely oly közel van, eltávolítja azokat, akiket nem Isten rendelt el, és Neki
tiszta, hűséges, megszentelt lelkipásztorai lesznek, akik fel vannak készülve a
késői esőre.”11
„Folytatódjon ez a közöny évről évre? Vajon Sátán mindig diadalmaskodjon, és Krisztus csalódjon azokban a szolgákban, akiket végtelen áron váltott
meg? Egy olyan időre várunk, amikor a késői eső kiárad, bizalommal reménykedve egy jobb napban, amikor az egyház fentről származó erőt kap, és fel
lesz készítve arra, hogy hatékonyabb munkát végezzen Istenért. A késői eső
azonban soha nem fog élénkíteni és megerősíteni gondatlan lelkeket, akik nem
használják azt az erőt, melyet már megkaptak Istentől.”12 [64]
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A törvény a Galata levélben
Miközben Ellen White tanácsolta az egyházvezetőket és a tagokat, hogy készüljenek fel
a késői esőre, figyelmeztetve őket, hogy még a legjelentéktelenebb döntésükkel se akadályozzák a szükséges munkát, mindeközben Battle Creek-ben vita robbant ki. A felszínen a
Galata levélben leírt törvény körül zajlott a vita, de ennél sokkal többről volt szó. Valójában
a vita a hit általi megigazulásról szólt, magáról az evangéliumról. Hogyan kezdődött ez a vita,
és mit foglalt magában? A fejezet további részét ezeknek a kérdéseknek a megválaszolására
szentelem.13*
A Galata 3:19 versében Pál apostol a „bűnök miatt adott törvényről”, és a 24. versben a
„Krisztushoz vezető mesterről” írt. Mely törvényre hivatkoznak ezek a versek, a ceremoniális
törvényre vagy az erkölcsi törvényre - a tízparancsolatra? Az 1850-es években az adventista
úttörők, köztük James White, J.N. Andrews, Uriah Smith és Joseph Bates azt állították, hogy
a Galata 3. fejezetében Pál apostol a tízparancsolatra hivatkozott. Ez az értelmezés azonban
megváltozott.
Az akkori diszpenzacionalista protestánsok határozottan hirdették azt, hogy az emberek
az újszövetségi kegyelem diszpenzációjában élnek, és olyan bibliaszövegeket használtak, mint
Gal 3:19 és 3:24, hogy bebizonyítsák, hogy a tízparancsolat teljesen el van törölve. Ez megváltoztatta sok adventista gondolkodását, akik reménykedtek, hogy sikeresen elháríthatják
azokat az érveket, elmagyarázva, hogy a Galata 3. fejezete a ceremoniális törvényre hivatkozik. Azonban 1854-ben J.H. Waggoner (E.J. Waggoner édesapja) kiadott egy brosúrát,
amelynek címe: „The Law of God: An Examination of the Testimony of Both Testaments”.
Ez a brosúra azt a nézetet mutatta be, hogy a Galata 3. fejezetében szereplő törvény csak a
tízparancsolatra vonatkozik, de más adventisták ellenkező véleményen voltak, és vita alakult
ki.
Battle Creek-ben többnapos összejövetelt tartottak, ahol Uriah Smith szerint J.H.
Waggoner álláspontja tévesnek bizonyult. James és Ellen White részt vettek ezeken az ös�szejöveteleken, és nem sokkal ezután Ellen White-nak látomása volt a törvény témájával
kapcsolatban. Azonnal írt J.H. Waggonernek, kijelentve, hogy az ő nézetét nem kellene
terjeszteni. A látomás eredményeként James White visszavonta a piacról J.H. Waggoner
könyvét. [65]
„Uriah Smith szerint J.H. Waggoner többször kérte a brosúra újranyomtatását, de James
White azt válaszolta: «Nem, amíg át nem gondolod a törvénnyel kapcsolatos álláspontodat.»”14
A Galata törvény körüli vita körülbelül 30 évig latens maradt, egészen az 1880-as évek
közepéig, amikor A.T. Jones és E.J. Waggoner színre léptek. 1883. október 1-jén, egy évvel
a tábori összejövetelen szerzett tapasztalata után Waggoner elkezdte az újonnan felfedezett
hitének terjesztését, és hitórákat tartott erről az 1882. április 11-én megnyílt Healdsburg-i
főiskolán. Ezenkívül a Oakland-i gyülekezet lelkésze volt, és segített az apjának a Signs of the
Times című újság szerkesztésében. A.T. Jones 1884-ben érkezett Kaliforniába, 1885 őszén

66

A késői eső visszatérése

átvállalta Waggoner tanári feladatait, és a Signs segédszerkesztőjeként is dolgozott […]15*
Ezen feladatai mellett Jones az egyik helyi gyülekezet lelkipásztora is volt.16* Amikor 1886ban J.H. Waggoner Európába utazott [66], A.T. Jones és E.J. Waggoner a Signs főszerkesztői
lettek. Ezt a tisztséget Jones 1889-ig, Waggoner pedig 1891-ig töltötte be, amikor Angliába
küldték. Mindketten az American Sentinel főszerkesztői tisztségét is betöltötték, Waggoner
1890-ig, Jones pedig 1897-ig, amikor kinevezték a Generál Konferencia Végrehajtó Bizottságának tagjává.
Noha Jones és Waggoner szerkesztőként együtt dolgoztak a Signs újságnál, külön tanulmányoztak, és mégis sok hasonló következtetésre jutottak. Következésképpen a Signs
cikkeiben, a főiskolai órák tanításában és a helyi gyülekezetek prédikációiban a fő üzenetük
ugyanaz volt. Jones ezt így írta le:
„Mindketten külön-külön folytattuk saját bibliatanulmányozásunkat, a
tanítást és a prédikálást. Soha egy órát sem tanulmányoztunk együtt, egyetlen
bibliai témát sem. Mégis teljes egyetértésben lettünk végig vezetve a bibliai
igazságokkal kapcsolatban. Szemléltetésképpen: szombaton Waggoner testvér
elutazott Oakland-ból egy tábori összejövetelre, én pedig az Oakland-i gyülekezetben prédikáltam helyette. Témám «A hit általi megigazulás» volt. A
következő szombaton ő volt itthon, és prédikált Oakland gyülekezetében, én
pedig San Franciscóban. Vasárnap reggel, amikor a Signs irodájában el kezdtem
dolgozni, megkérdeztem Bollman testvértől: «Miről prédikált tegnap Waggoner testvér?» Azt válaszolta: «Ugyanarról, amit a múlt szombaton hirdettél.»
Kérdeztem: «Milyen bibliaszöveget használt?», ő pedig azt válaszolta, hogy
«Azt, amit te használtál». Azt kérdeztem: «Milyen gondolatmenetet követett?
Milyen illusztrációt használt?» Azt válaszolta: «Ugyanazt, amit te.»”17
1884 nyarán E.J. Waggoner tíz cikket írt a törvényről és az evangéliumról, valamint
a kettő közötti kapcsolatról.18 A Signs-ban megjelent 1884. szeptember 11-ei cikkében
konkrétabban foglalkozott a Galata törvénnyel, és eltért az általánosan elfogadott adventista
állásponttól, nevezetesen attól, hogy a Galata 3. fejezetében szereplő törvény a ceremoniális
törvényre vonatkozik.19 Az 1884/85-ös tanév során E.J. Waggoner ugyanazokat a koncepciókat kezdte bemutatni a Healdsburg-i főiskolán.20 Noha egyesek elégedettek voltak [67]
Waggoner írásaival és tanításával, mások nagyon aggódtak. Uriah Smith, a Review főszerkesztője és G.I. Butler, a Generál Konferencia elnöke voltak a legnyitottabbak aggodalmaik
kifejezésére.
1885 tavaszán, mielőtt Ellen White és William C. White elutaztak volna Angliába, E.J.
Waggoner beszélt William C. White-tal a Signs újságban megjelent cikkekkel kapcsolatos
aggályairól és az egyetemi tanításairól. Az első aggodalma az olyan cikkek megírásával volt
kapcsolatos, amelyek „ütköztek Canright tanításával”.21 Abban az időben D.M. Canright
az egyik legkiemelkedőbb evangélista volt, aki sikeresen lefegyverzett sok adventista ellenfelet. Számos könyvet is írt, köztük „The Two Laws”, amely 1876-ban jelent meg. Könyvében
Canright ugyanazt az álláspontot képviselte, mint Uriah Smith és G.I. Butler a Galata
törvénnyel kapcsolatban.
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A második aggodalom, amelyet Waggoner megosztott William C. White-tal, a Galata
törvény körüli vita volt, amelyben az apja részt vett a múltban. William C. White „nyíltan
fejezte ki a véleményét, kijelentve, hogy neki [E.J. Waggonernek] és a Signs szerkesztőinek
azt kellene hirdetniük, ahogyan ők látják az igazságot,” még akkor is, „ha ellentmondásba
kerülnek Canright és mások egyes írásaival”. A régi vitát azonban „lehetőség szerint el kellene
kerülnie”. William C. White azt is tanácsolta Waggonernek, hogy publikáljon „cikkeket az
egyetemen bemutatott témáiról”.22* E.J. Waggoner elfogadta tanácsát, és folytatta a törvény
és az evangélium bemutatását a Signs újságban és a Szombatiskola negyedéves tanulmányaiban, valamint a főiskolai osztályokban és a helyi tábori összejöveteleken.
Nem sokkal később A.T. Jones és E.J. Waggoner tanításai és írásai támadások célpontjává
váltak. 1886 elején G.I. Butler meglátogatta a Healdsburg-i főiskolát, ahol értesült Jones és
Waggoner „energikus erőfeszítéseiről”, hogy „rögzítsék a teológus hallgatók fejébe”, hogy a
Galata levélben a „bűnök miatt adatott törvény” a „tízparancsolatra, vagyis az erkölcsi törvényre vonatkozik”. Butler nagy aggodalmának adott hangot a helyzet miatt, mert szerinte
a témát évekkel ezelőtt tisztázták és rögzítették. Sőt, E.J. Waggoner meglátása ellentétes volt
James White, Uriah Smith, D.M. Canright és Butler koncepciójával. Butler hivatkozott
Ellen White-nak írt egyik levelére, amelyben említette, hogy ő évekkel ezelőtt világosságot
kapott a témával kapcsolatban, „nevezetesen arról, hogy ez a Galata törvény a ceremoniális
rendszerre vonatkozik, nem az erkölcsi törvényre”.23
Butler azt is állította, hogy levelére válaszul Ellen White azonnal levelet küldött Jones-nak
és Waggonernek, „tiltakozva, hogy ők ellentétesen cselekednek [68] azzal a világossággal, amelyet Istentől kaptunk minden véleménykülönbséggel kapcsolatban”. Ez a levél azonban soha
nem érkezett meg (és a mai napig sem találták meg). Következésképpen Jones és Waggoner
továbbra is terjesztették meglátásaikat.24* A nyár folyamán Waggoner még a Signs újságban
is publikált egy kilenc cikkből álló sorozatot, amely kifejezetten a Galata 3. fejezetével foglalkozott. Ezekben a cikkekben Waggoner azt az álláspontot képviselte, hogy a Galata 3:24-ben
szereplő „Krisztushoz vezető mester” „semmiképp sem utalhat a ceremoniális törvényre.”25
Miután Butler elolvasta Waggoner új cikksorozatát a Signs újságban, és mivel nem kapott
személyes választ Ellen White-tól, ismét levelet küldött neki, amelyben tiltakozott Waggoner munkája ellen. Butler szerint Waggoner „nagy vitát váltott ki” azáltal, hogy olyan
koncepciókat mutatott be, amelyekben az „egyház háromnegyede” nem hitt. Butler ismét
próbált nyomást gyakorolni Ellen White-ra a helyzet tisztázása érdekében, mondván, hogy
„lenyűgözné egy rövid kommentár írása a Galata levélhez”, és arra utalt, hogy szerinte a
Galata 3. fejezetében említett törvény csak a ceremoniális törvényről szól.26
1886. november 16-án Butler újra írt Ellen White-nak, mondván, várta, hogy „magához
hívatja ezeket a jó testvéreket a Signs újságtól, hogy számot adjanak” a Generál Konferencia
következő ülésszakán „arról, amit csináltak a hitünk néhány vitatott pontjával kapcsolatban;
a Galata törvénnyel.” Butler ezt azonnal megtette.
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Az 1886-os Generál Konferencia

Amint a Generál Konferencia november 18-án megkezdődött, Butler bemutatta
a küldötteknek a Galata levélről szóló „rövid kommentárját” nyolcvanöt oldalas brosúra
formájában, amelynek címe: The Law in the Book of Galatians: Is It the Moral Law, or Does
It Refer to that System of Laws Peculiarly Jewish? (A Galata törvény: Az erkölcsi törvényre,
vagy arra a specifikus zsidó törvényrendszerre vonatkozik?) Bár név szerint nem említi, a
brosúra nem más, mint egy írásos válasz Jones és Waggoner ellen; sok személyes támadással,
megemlítve a „kisebbségben lévő” koncepciójukat és a „hit általi megigazulás sokat dicsért
doktrínáját”.27 [69]
Ugyanakkor Butler a Generál Konferencián a teológiai bizottság elé vitte a témát. Néhány határozatot is írt azzal a szándékkal, hogy megakadályozza a „népünk ésszerű többsége
által támogatott” állásponttal ellentétes elképzelések közzétételét, azzal a megjegyzéssel, hogy
ezeket a koncepciókat először „jeles és tapasztalt testvérek vizsgálták és hagyták jóvá”.28 Egy
kivételével Butler összes döntését szavazattöbbséggel jóváhagyta a bizottság. Butler azonban minden döntését a Review egyik cikkében publikálta, beleértve azt a döntést is, amit a
Bizottság elutasított, amely dorgálásban részesítette volna Jones-t és Waggonert az „általuk
követett irányért.”29* Erről William C. White később így írt: „Egyesek szerették volna, hogy
meghallgatás nélkül ítéljék el Waggoner és Jones testvéreket.”30*
December 16-án Butler ismét levelet írt Ellen White-nak, de az eddiginél sokkal markánsabbat. Emlékeztette, hogy a Galata törvényről szóló kérdésére nem kapott választ, és hogy az
egyház „évek óta várt, hogy meghallgassa a véleményét a témában”. December 28-án Butler
ismét levelet írt Ellen White-nak, megemlítve a Signs cikkek témáját, amelyek - véleménye
szerint - „ellentétesek hitünk elveivel”. Nyilvánvaló, hogy az idő múlásával a probléma óriási
fontosságúvá vált Butler fejében. Uriah Smith, a Review szerkesztője valószínűleg utolsó
próbálkozásként, hogy rábírja Ellen White-ot nyilatkozni a témával kapcsolatban, egy régi
cikket tett közzé, amelyben Ellen White kijelentette: „Az egyéni ítéletet alá kell vetni az
egyház autoritásának.”31*
Ellen White válaszai
Végül 1887 elején (miután Butler csaknem egy évig bosszantotta Ellen White-ot) Ellen
White újra írt Jones-nak és Waggonernek, és másolatokat küldött Smith-nek és Butlernek.
Levelében leírta nekik, hogy egyetlen anyagot sem olvasott egyik féltől sem a Galata törvénnyel kapcsolatos ellentétes elképzelésekről. Többször említette csalódottságát, hogy nem
találta meg, mit írt arról a témáról évekkel azelőtt.32* Úgy gondolta, be lett mutatva neki,
hogy J.H. Waggoner álláspontja „helytelen a törvénnyel kapcsolatban”, és most, mivel nem
találta azt az anyagot, elméje „nem volt világos” a problémával kapcsolatban [70], és „nem
értette a témát.” Nagy aggodalmának adott hangot a „két fő kiadvány közötti konfliktus”
miatt. Azt is elmondta, hogy Jones és Waggoner „túl magabiztosak és kevésbé óvatosak,
mint kellene”, és attól tartott, hogy E.J. Waggoner a „viták és ellentétek” örömét „ápolta”
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magában, ugyanúgy, mint az apja. „Különösen ebben az időben el kellene utasítani mindazt,
ami hasonlít a viszálykodáshoz”, és keresni az egységet. Az egyházi kiadványokban számos
cikk foglalkozott „ellentmondásos témákkal”, melyek „hasonlítottak Káin Krisztus nélküli
áldozatához.” Ellen White-ot az is aggasztotta, hogy azok, akik „nem bibliakutatók”, állást
foglalnak a témában megfelelő tanulmányozás nélkül, „bár lehet, hogy a pozíció nem az igazságot képviseli”. Ha „ezek a dolgok” eljutnának egy Generál Konferenciához, ő „megtagadná
a részvételt”:
„Nekünk egy világraszóló üzenetünk van. Isten parancsolatai és Jézus Krisztus bizonyságtétele a munkánk terhe. Az egység és az egymás iránti szeretet a
nagy munka, amelyet most el kell végeznünk […]
A szentek szentjéből nagyszerű tanítást kapunk nevelésünk érdekében.
Krisztus a szentélyben szolgál. Nem követjük Őt a szentélybe, ahogy kellene.
A léleknek itt a földön kell megtisztulnia, Krisztus munkájával, a mennyei
szentély megtisztításával párhuzamosan. Ott tisztábban fogjuk látni, hogyan
látnak minket. Tudni fogjuk, miként ismernek bennünket.
Isten Lelkének mély hatásai szükségesek a szív megmunkálásához és a jellem
alakításához […] A kevés megosztott ismeret százszor nagyobb lehetne, ha Isten
Lelkének szent megvilágosítása által az elme és a jellem egyensúlyban lennének.
Túl kevés szelídség és alázat nyilvánul meg, amikor az igazságot rejtett kincsként keresik, és ha az igazságot úgy mutatnák be, ahogyan Jézusban van, akkor
százszor nagyobb erő nyilvánulna meg […], de minden annyira összekeveredik
az énnel, hogy a felülről jövő bölcsességet nem lehet továbbadni.”33*
Úgy tűnt, hogy Ellen White levele meglepetést okozott Jones-nak és Waggonernek, de
jó célt szolgált. Jones megköszönte Ellen White-nak a levelét, mondván, hogy „kitartóan
megpróbál nyerni a bizonyságból”, és „igazán nagyon sajnálja”, ha „része volt valamiben,
ami megosztottsághoz vezetett, és bármilyen módon kárt okozott Isten munkájában.”34
Ugyanakkor megosztotta a maga verzióját is, bemutatva a Galata törvénnyel kapcsolatos vita
kontextusát. Jones soha nem hallott a nekik küldött levélről, sem a J.H. Waggonernek [71]
évekkel azelőtt elküldött bizonyságról. Örömmel ajánlotta fel, hogy bármilyen világosságot
publikál Ellen White-tól a Signs újságban megjelent témával kapcsolatban. Azt is világossá
tette, hogy a főiskola óráin nem engedte meg a hallgatóknak a téma megvitatását, és elmondta, hogy „ő maga nem szeretné megmondani, hogy melyik koncepció helyes […]”:
„Azt mondtam nekik, hogy a Galata levélben inkább Krisztus evangéliumát
keressék a törvény körüli beszélgetés helyett […] Arra gondoltam, hogy ha
Krisztust és az evangéliumot tartják szem előtt, biztosak lehetnek abban, hogy
a jó oldalon állnak, függetlenül attól, hogy végül milyen ítélet születik majd a
Galata törvénnyel kapcsolatban. Ha Krisztus lett volna figyelmük középpontjában, nem tudom megérteni, hogyan tudnának tévedni. Azt hiszem azonban,
elmondtam nekik, hogy abban hittem, mindkét törvényt megtalálják ott, és az
evangélium - a hit általi megigazulás - az egésznek az alapját képezi.”35
Waggoner hasonló véleményeket fogalmazott meg. Az egyetemen csak 1885 nyara után
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tanított, következésképpen nem ismertette koncepcióit a hallgatóival. Soha nem hallott semmiféle apjának címzett bizonyságról, és arról sem, hogy Ellen White valaha is beszélt volna
erről a témáról. Ha tudott volna erről, „más lett volna a helyzet”. Sőt, az általa támogatott
koncepciók „eltértek” az apja koncepcióitól. Úgy érezte, hogy elősegíti a munka előrehaladását, de most sajnálta, hogy „túl elhamarkodottan fejezett ki olyan koncepciókat, amelyek
vitát válthattak ki”. Megtanult egy leckét, amit soha nem fog elfelejteni:
„Forrón vágyom arra, hogy hamar jöjjön el az idő, amikor népünk minden
tagja tisztán látja majd a dolgokat […] Őszintén sajnálom az érzéseket, amelyek léteztek és léteznek a két lap között. Szerintem egyszerűen igaz azt állítani,
hogy ezek az érzések nem itt keletkeztek, és amit keleten éreznek, annak nagy
része az ő félreértésükből származik az itteni dolgok tényleges helyzetéről és
az itteniek indítékairól; de nem akarom, hogy azt gondoljátok, hogy kerülni
akarom a felelősségemet. Jól tudom, itt engedve lett, hogy érvényesüljön a
kritika lelkülete, de nem gondolom, hogy mások jobban táplálták, mint én.
Mivel most látom, hogy ez a kritizáló lelkület a legrosszabb fajta büszkeségből
fakad, megvetem, és már nem akarom többé. Elhatároztam, hogy ezentúl sem
nyilvánosan, sem személyesen nem mondok ki olyan szavakat, amelyek hajlamosak lennének alábecsülni Isten bármely munkását.”36
Jones és Waggoner nemcsak a szívüket vizsgálták meg, és bűnbánatot tartottak, hanem
Waggoner is betartotta azt az ígéretét, hogy nem akarja lebecsülni „Isten bármely munkását”.
The Gospel in the Book of Galatians (Az evangélium a Galata levélben) című könyv - a
[72]
hetvenegy oldalas válasz, Butler brosúrája - bár 1887. február 10-ei keltezésű, az 1888-as
Generál Konferenciáig nem nyomtatták ki, csak Ellen White ajánlása után.37*
G.I. Butler válasza azonban egészen más volt. Miután megkapta a Jones-nak és a Waggonernek szóló levél másolatát, „örült”, mert azt hitte, hogy Ellen White végül mellette
és Uriah Smith mellett áll. Remélte, hogy Ellen White most nyilvánosan nyilatkozik az
„adatott törvényről”, mert „az adatott törvény vagy az erkölcsi törvény, vagy a ceremoniális
törvények rendszere”. Butler önmagát tette ki a további problémáknak, kijelentve, hogy ha
valaha bebizonyosodott volna, hogy meglátása téves, akkor ő „nem bízna” a „saját megítélésében”, nem ismerné „a Lélek irányítását” és „teljesen alkalmatlan volna bármilyen vezetői
szerep betöltésére” a műben. Ugyanakkor Butler megmutatta Waggoner iránti igazi érzéseit
is. Úgy vélte, hogy E.J. Waggoner örökölte „apja egyes tulajdonságait”, kijelentve, hogy
„Waggoner minden publikációján megjelenik apja ujjlenyomata”.38*
Butler elmondta, hogy ellentétben Waggonerrel, aki a Signs-ban publikálta cikkeit; ő nem
volt hajlandó „a Galata törvényről szóló saját nézeteit a Review-ban közzétenni”, valószínűleg
megfeledkezve arról, hogy éppen egy agresszív cikket tett közzé a március 22-ei számban.39*
Azonban nem sokkal később Butler öröme keserű csalódássá változott.
Visszatekintés 1886-ra
Mielőtt Butler örömlevele megérkezett volna Ellen White-hoz Svájcba, az Úr feltárta
neki az igazságot az előző év eseményeiről. Nemcsak néhány „megrázó álma” volt, de ugyanhttps://adventizmusmegrazasa.hu/
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akkor időt szánt Butler anyagának elolvasására is, amely nem hatotta meg. Ellen White
válaszolt Butlernek, jelezve, hogy az évekkel ezelőtti, J.H. Waggonernek küldött bizonysága
által valószínűleg azt a tanácsot kívánta neki adni, hogy ne emelje ki azt a témát abban az
időben (1856), nem pedig, hogy elítélje álláspontját. Az adventisták nem gondolhatták, hogy
ismerik „a Biblia által hirdetett teljes igazságot”. Ha egy pontot nem lehet támogatni, akkor
ne legyenek „túl büszkék arra, hogy feladják”. [73] A felszólítás helyett, hogy Waggoner adja
fel saját nézeteit az egyház tekintélyének nézete javára, Ellen White azt mondta, hogy most
az a méltányos, ha egyenlő esélyt kaphatna, hogy kifejezze magát:
„Tehát nem szeretném, hogy a neked küldött leveleim olyan módon legyenek használva, hogy azt gondoljad, a te nézeteid helyesek, Dr. Waggoner
és Jones lelkész nézetei pedig teljesen tévesek […] Szerintem túl kemény vagy.
Tehát, mivel ezek egy brosúrában vannak publikálva, szerintem nem helyes
ezt tenned, ha nem biztosítod ugyanazt a szabadságot Dr. Waggonernek […]
Megrázó álmaim voltak, melyek arra késztettek, hogy azt gondoljam, nem
vagy teljesen a világosságban […] Nem akarok semmiféle farizeizmust látni
közöttünk. Te és Dr. Waggoner olyan széles körben vittétek a témát az emberek
elé, hogy azt nyílt vitában tisztességesen és őszintén kell kezelni. Te terjesztetted
a brosúrádat; most az igazságos, hogy Dr. Waggoner esélye megegyezzen a te
esélyeddel […] Úgy gondolom, hogy Isten Lelkének nagyobb mértékére van
szükségünk, hogy elkerüljük az utolsó napok veszélyeit.”40*
Ellen White „megrázó álmait - melyekre ő utalt - képek és szimbólumok formájában
mutatták be neki, azután magyarázatokat kapott azokra […]”41* Az idő múlásával tehát
Ellen White tanácsában alkalmazkodott a különböző körülményekhez, amikor tisztábban
megértette, mi történt, és mi lett feltárva neki Svájcban való tartózkodása alatt, 1887-ben.
Nyilvánvaló, hogy az Úr figyelmeztetni akarta az egyházat az előtte álló veszélyekről. A világosság, amely az egész világot megvilágítja dicsőségével, készen állt a kiáradásra, de a zsidók
lelkülete belépett az egyházba. 1888 második felében Ellen White elmondta, mit mutattak
meg neki:
„Ezt a konferenciát [1886] egy éjszakai látomásban tárták elém. Vezetőm
azt mondta: «Kövess engem; Megmutatok néhány dolgot». Olyan helyre vezetett, ahol szemtanúja voltam az összejövetelen zajló jeleneteknek. Megmutatták
néhány lelkész magatartását, különösen a tiéd [Butler] azon az összejövetelen,
és elmondhatom neked, testvérem, hogy ez egy szörnyű konferencia volt.
Aztán a vezetőm sok mindent mondott, ami kitörölhetetlen benyomást hagyott az elmémben. Szavai ünnepélyesek és komolyak voltak. Feltárta előttem
a Battle Creek-i gyülekezet állapotát […] Szükségük volt «Krisztus befolyására»
[…] Előttünk próbaidő állt, és sok gonoszság [74] annak a farizeizmusnak az
eredménye volt, amely nagymértékben uralkodott azokon, akik fontos pozíciót
töltöttek be Isten munkájában […]
Aztán kinyújtotta kezét Dr. Waggoner és feléd, Butler testvér, és azt mond-
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ta: «Egyikőtök sem bír a törvény teljes világosságával, egyik álláspont sem
tökéletes.»”42*
„A Battle Creek-i konferencia [1886] során, amikor a Galata törvény
kérdését vizsgálták meg, sok házba vittek engem, és nem keresztény megjegyzéseket és kritikákat hallottam a küldöttektől. Utána ezeket a szavakat mondták
nekem: «Nekik olyan igazsággal kell rendelkezniük, amilyen Jézusban van,
különben ez nem lesz megmentő igazság számukra […]» Amikor korlátozott
emberek nem állnak többé útban […], Isten úgy fog munkálkodni közöttünk,
mint még soha […] Krisztus napjaiban a zsidók önfelmagasztaló lelkületük
miatt merev szabályokat és követelményeket vezettek be, és ezzel minden esélyt
elhárítottak attól, hogy Isten az emberek elméjében dolgozni tudjon […]
Ne kövessétek nyomdokaikat […] Adjatok egy esélyt Istennek, hogy tegyen
valamit azokért, akik szeretik Őt, és ne mérjetek rájuk olyan szabályokat és
előírásokat, melyeket ha betartanak, megfosztja őket Isten kegyelmétől, úgy,
mint amilyenek voltak Gilboa hegyei, eső és harmat nélkül.”43
„Két évvel ezelőtt, amikor Svájcban voltam, éjszakai látomásban szóltak
hozzám […] Úgy tűnt, hogy a Battle Creek-i Tabernákulumban vagyok, és a
vezetőm útmutatást adott a konferencia [1886] számos dolgaival kapcsolatban
[…]: «Isten Lelkének nem volt vezető befolyása ebben a gyülekezetben. A
farizeusi lelkület behatol Isten nagyon kiváltságos népe közé […] Csak kevesen
vannak - még azok között is, akik állítják, hogy elhiszik - akik értik a harmadik
angyal üzenetét, és mégis ez az üzenet a jelen időre. Ez a jelenvaló igazság […]».
A vezetőm azt mondta: «Még sok világosság van, amely ragyog majd Isten
törvényéből és az igazság evangéliumából. Ha ezt az üzenetet a maga valódi
jellemében értik, és ha Lélekben hirdetik, akkor az egész világot beragyogja dicsőségével […] A harmadik angyal üzenetének befejezését egy olyan erő kíséri,
amely elküldi az Igazság Napjának sugarait az élet minden útjára és minden
útelágazására […]»”44
„Két évvel ezelőtt [1886] Jézust elszomorították és megsebesítették a szentjei
személyében. Isten feddése mindaz ellen irányul, ami durva jellem, a testvérek
közötti tiszteletlenség és együttérzéssel teli szeretet hiánya. Ha ez a hiány konferenciáink vezetőinél mutatkozik meg, az intézményeink őreinél, akkor a bűn
nagyobb, mint azoknál, akiket nem bíztak meg ilyen nagy felelősséggel.”45 [75]

A monumentális 1888-as év és a Minneapolisi Generál Konferencia gyorsan közeledett.
Az 1886-os látomások révén az Úr valóban arra törekedett, hogy figyelmeztesse és felkészítse
egyházát arra, ami előtte állt. Ellen White svájci álmaival összefüggésben nagyon komolyan
kellett írnia „Sátán legnagyobb félelméről”. A félelem az volt, hogy Isten népe „megtisztítja
az utat”, hogy Isten kiáraszthassa a késői esőt. Sátán arra készült, hogy megakadályozza ezt az
áldást azáltal, hogy az egyházon belül munkálkodott, de nem állíthatta meg a késői esőt, ha
Isten népe készen áll annak elfogadására:
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„A szükségünk közül a legnagyobb és legsürgetőbb az igazi istenfélelem
újjáébresztése […] Szorgalmas erőfeszítéseket kell tennünk az Úr áldásának
megszerzésére, nem azért, mert Isten nem hajlandó ránk árasztani áldását,
hanem azért, mert nem vagyunk felkészülve arra, hogy ezt megkapjuk […]
Sokkal több okunk van attól félni, ami bent van, mint ami kívül van. A
megerősödés és a siker útjában álló akadályok sokkal nagyobbak az egyház
részéről, mint a világ részéről […] Az eltűrt hitetlenség, a kétségeknek adott
hangok, dédelgetett sötétség bátorítja a gonosz angyaloknak jelenlétét, és megnyitja az utat Sátán stratégiáinak megvalósítása előtt […]
Semmitől sem fél jobban Sátán, mint attól, hogy Isten népe elhárítja az
akadályokat, és felszabadítja az utat, hogy az Úr kiáraszthassa Lelkét apatikus
egyházára, és a megtéretlen gyülekezetre […] Ha Sátánon múlna, egyetlen
nagyobb vagy kisebb újjáébredés sem történne az idők végezetéig. De mi tisztában vagyunk a stratégiáival. Ellent tudunk állni az erejének. Amikor elkészül
az út Isten Lelke számára, akkor az áldás jönni fog. Sátán ugyanúgy nem tudja
megakadályozni az áldások kiáradását Isten népére, mint ahogy nem tudja bezárni az ég ablakait, hogy ne essen eső a földre. A gonosz emberek és ördögök
nem akadályozhatják Isten munkáját, és ki sem tudják űzni jelenlétét népének
gyülekezeteiből, ha azok engedelmes és alázatos szívvel vallják be és hagyják el
bűneiket, és ha hűségesen kérik az Ő ígéreteinek beteljesedését.”46
Az előző prédikációban, amely a Review újság 1887. május 10-ei számában jelent meg,
Ellen White hasonló gondolatokat fogalmazott meg. Ideje volt felkészülni a késői esőre; ideje
volt felkészülni a hangos kiáltásra:
„Testvéreim, emlékezzünk itt azokra a bizonyítékokra, melyek arra mutatnak, hogy Isten munkálkodni fog. Egyetlen hatalomban sem kell bíznotok,
csak az Úr, Izrael Istenének hatalmában. De ha ellenségeskedés van a szívetekben, akkor nem számíthattok arra, hogy Isten [76] hagyja, hogy áldása rajtatok
maradjon. Senki nem lép be tisztátalan vonásokkal Isten városába. Fel kell
készülnünk a késői esőre. A harmadik angyal dicsőségének be kell ragyognia a
földet - nemcsak egyik sarkát, hanem teljes egészében. Talán azt gondolhatjátok, hogy a most végzett munka kárba vész, de azt mondom, hogy nem vész
kárba. Amikor az üzenet hangos kiáltással halad előre, azok, akik most hallják
az igazságot, előre lépnek, és hatalmas erővel fognak dolgozni.”47
Isten népe felkészül az késői esőre? Képesek lesznek állva maradni? A következő fejezetekben ezekre a kérdésekre keressük a választ, miközben megvizsgáljuk a Minneapolisi Generál
Konferenciát. [77]
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félre kellett tenniük az énjüket, és meg kellett alázkodniuk Krisztusra és engesztelő áldozatára összpontosítva.” Moore azonban továbbra is azt sugallja, hogy még ha Jones és Waggoner
meg is tértek, „már maradandó kár történt”, melyek „sokáig hozzák saját rossz gyümölcsüket.” „A jövőben meg kell fizetni a [Jones és Waggoner által okozott] vita súlyos árát, amelyet
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megkapták Butler testvér brosúráját a Galata törvényről […] Az író egyetlen kívánsága az,
hogy ez a levél csökkentse a vitákat, és segítsék Isten házának a hit egységét elérni.” (E.J.
Waggoner, The Gospel in the Book of Galatians [Oakland, Cal.: 1888], 1. o.)
38. G.I. Butler Ellen G. White-nak, 1887. márc. 31.; Manuscripts and Memories, 68-70.
Jó lenne, ha az olvasó elolvasná A.T. Jones és az E.J. Waggoner Ellen White-nak címzett
mindkét levelét, és összehasonlítaná lelkületüket a Butler levelében megnyilvánuló lelkülettel.
39. Uo. és G.I. Butler: „Laws Which Are ‘Contrary to us’, A ‘Yoke of Bondage’, and
‘Not Good’”, Review and Herald, 1887. márc. 22., 182-184. o. Érdekes megjegyezni, hogy
a Review ugyanebben a számában jelent meg Ellen White cikke „The Church’s Great Need”
címmel.
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40. Ellen G. White G.I. Butlernek, 13. Levél, 1887. április 5.; 1888 Materials, 32-37. o.
Butler válaszában, amit Ellen White levelére írt, mély csalódásának és dühének adott hangot.
Mégis csak az 1888-as Generál Konferencián írta meg, hogy hibáztassa Ellen White-ot a
több mint tizennyolc hónapig elszenvedett betegségéért, amelyet részben Ellen 1887. április
5-ei levele okozott, amit neki és Smith-nek címzett.
41. Ellen G. White, 24. Kézirat, 1888. december., „Looking Back at Minneapolis” 1888
Materials, 223. o. Ellen White tanácsát - Jones-nak és Waggonernek február 18-ai leveléből-azoknak a dolgoknak a fényében kell olvasni és megérteni, amelyeket az Úr kinyilatkoztatott neki „megrázó álmaiban”. A levél azzal érte el célját, hogy szembesítette Jones-t és
Waggonert azzal, ami a szívükben volt, és azzal a figyelmeztetéssel, hogy tegyék közzé a vitás
pontokat, hogy mindenki megértse. Amint azonban az Úr feltárta Ellen White számára a
tágabb képet a történtekről, tanácsa új irányt vett. Noha nem volt ideális, Jones-t és Waggonert meg kellett hallgatni, még akkor is, ha ez véleménykülönbségek publikálását jelentené.
42. Ellen G. White G.I. Butlernek, 21. Levél, 1888. okt. 14.; 1888 Materials, 92-93.
o., kiemelés tőlem. Egyesek ezt a kijelentést használták fel, hogy elítéljék azon különféle
szempontokat, amelyekkel Jones és Waggoner tanításaiban nem értettek egyet. Krisztus
természete volt a legszignifikánsabb. (lásd George Knight, A User-Friendly Guide to the 1888
Message, 73.,75. o.) Az itt bemutatott kontextusból azonban egyértelmű, hogy „sem Butler,
sem Waggoner nem bírt a törvény teljes világosságával”, mert egyikük sem fogadta el, hogy
az erkölcsi és a ceremoniális törvényre is hivatkozik a Galata törvény. Butler és Waggoner
egyaránt a két törvény közül csak az egyiket mondta igaznak, és ez derült ki Ellen White álmában. Később Ellen White megerősítette azt az álláspontot, amely szerint Galata 3. fejezete
mindkét törvényre vonatkozik. (Ellen G. White Uriah Smith-hez, 96. Levél, 1896. június
6.; 1888 Materials, 1575. o.)
43. Ellen G. White G.I. Butlernek, 21a. Levél, 1888. október 15.; 1888 Materials, 113115 o.
44. Ellen G. White, 15. Kézirat, 1888. november., „To Brethren Assembled at General
Conference”; 1888 Materials, 165-166. o.
45. Ellen G. White, 21. Kézirat, 1888. november., „Distressing Experiences of 1888”; az
1888 Materials, 179-180. o.
46. Ellen White, „The Church’s Great Need”, Review and Herald, 1887. március 22.,
177–178. o.
47. Ellen White, „Importance of Trust in God”, Prédikáció, 1886. szeptember 18., Review and Herald, 1887. május 10., 290. o.
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3. fejezet

Hogyan fogunk megállni a késői eső idején?
Isten templomának és a benne lévő imádkozóknak a megmérése
Az 1880-as évtized ünnepélyes időszak volt, amelyben éltek, nemcsak a világban zajló
események miatt, hanem azért is, ami az egyházban, „Isten templomában” történt.1* Az
akkori világosság ünnepélyességében Ellen White számos levelet írt Európából, tanácsolva
és figyelmeztetve az amerikai testvéreket. Ugyanakkor figyelmének és energiájának nagy
részét az irodalmi munkának is szentelte. Célja az volt, hogy befejezze a Spirit of Prophecy
sorozat első kötetének revideálását, amely később a „Pátriárkák és próféták” címet kapta.
Hamarosan azonban figyelmét a Spirit of Prophecy sorozat negyedik kötetére irányította,
amit most „A nagy küzdelem” név alatt ismerünk. Új nyomólemezekre volt szükség a könyv
újranyomásához, és Európában, a reformáció történetének helyszínén való tartózkodása
tökéletes időnek tűnt a könyv bővítéséhez. Mire Ellen White befejezte a kötetet, több mint
kétszáz oldalt adott hozzá, köztük új kijelentéseket a késői esőről:
„Miként az evangélium hirdetésének kezdetén a Szentlélek kiáradásával a
«korai eső» hullt, hogy szárba szökkentse a kalászt, az evangélium lezárulásakor
a «késői eső» fog hullni, hogy beérlelje a termést. [Hós 6:3; Joel 2:23; ApCsel
2:17,21] Nem lesz kisebb az az erő, amivel Isten az evangélium hatalmas munkáját lezárja, mint amilyennel ezt a munkát elindította […] Ez a «felüdülés
ideje», amelyet Péter apostol előre látott, amikor ezt mondta: «Tartsatok tehát
bűnbánatot és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek; hogy eljöjjön az
Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust (ApCsel 3:19-20)»”.2* [84]

Mielőtt 1887-ben hazatért volna Amerikába, Ellen White elküldte Jones-nak és
Waggonernek a negyedik kötet kibővített kéziratának másolatát, hogy „gondosan
végezzék el a javításoknak és az egész anyagnak a kritikai értékelését”. Ez jó lehetőséget biztosíthatott számukra a vallásszabadság témájának mélyebb megértésében,
mivel később különösen Jones fordított erre figyelmet, hiszen szinte csak ő foglalkozott H.W. Blair szenátor vasárnapi nemzeti törvényjavaslatával. Sajnos a vita miatt,
- aminek Jones és Waggoner rövid idő múlva részesei lettek - sokaktól elvétetett a
lehetőség, legalábbis egy ideig, hogy elolvassák „A nagy küzdelem” című könyvet.3*
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1888 tavaszán és nyarán több olyan eseményre került sor, amelyek hatással voltak
a minneapolisi lelkészi értekezletre, és az október eleji Generál Konferenciára. 1888
elején William C. White levelezést folytatott Butler lelkésszel a Generál Konferenciát
megelőző lelkipásztori értekezlet előtt, és „négy-öt munkairányt javasolt, beleértve az
egyház adminisztratív vezetőinek feladatait, új és fejlett üzenethirdetési intézkedéseket, a bibliai doktrínák tanulmányozását, a vallásszabadság területén végzett munkát
és még néhány irányt.” Egyik válaszában Butler írt az elkövetkezendő lelkipásztori
értekezletről, és „bemutatta azokat a témákat, amelyekre szerinte figyelmet szentelnek majd.” [85] Ezek közül „a tíz királyságot és a Galata törvényt emelte ki”.4
Júniusban William C. White találkozott más kaliforniai lelkipásztorokkal, valamint a Signs és a Pacific Press munkatársaival, köztük Jones-szal és Waggonerrel,
néhány napos bibliatanulmányozás céljából Oakland keleti hegyeiben, „Camp
Necessity-ben”. Foglalkoztak a tíz királyság és a Galata törvény témáinak áttekintésével, beleértve az 1886-os Generál Konferencián Butler által szétosztott brosúrát
is, valamint Waggoner erre adott válaszát, amit még nem nyomtattak ki. William C.
White így magyarázza Waggoner kérdését a rá adott válasszal kapcsolatban:
„Tanulmányunk végén Waggoner testvér megkérdezte tőlünk, hogy helyes lenne-e, ha publikálná kéziratát, és a következő Generál Konferencián
szétosztaná a küldötteknek, ahogy Butler testvér is tette brosúrájával. Úgy
gondoltuk, hogy ez igazságos lenne, és ötszáz példány nyomtatására biztattuk.”5*
Mivel William C. White úgy vélte, hogy a következő lelkipásztori értekezlet és az októberi Generál Konferencián megvitatandó témák aspektusai tisztázódtak, elmondta Butlerrel
folytatott levelezését Jones-nak és Waggonernek a Camp Necessity-ben folyó bibliatanulmányozások során. Amikor azonban Jones és Waggoner megérkeztek Minneapolisba, készen
állva a témák bemutatására, Butler „elfelejtette” William C. White-tal folytatott levelezését.
Hamarosan az a hír terjedt, hogy a megvitatandó témák „meglepetést” jelentenek a Battle
Creek-i testvérek számára, és hogy a kaliforniai emberek „rájuk kényszerítik” azokat.6
Szeptemberben, közvetlenül a lelkipásztori értekezlet és a Minneapolisi Generál Konferencia előtt tábori összejövetelt tartottak a kaliforniai Oakland-ban. A néhány hónappal korábban tartott bibliatanulmányozással ellentétben, amikor a pásztorok és a dolgozók együtt
tanulmányoztak, most ellenséges lelkületet szítottak Jones-szal és Waggonerrel szemben.
William C. White később a következőképpen írta le ezt a helyzetet:
„A kaliforniai tábori összejövetelen egyesek nagyon ellenséges lelkületet tanúsítottak Waggoner és Jones testvérek ellen, felbujtva - feltételezem - részben
Butler testvér brosúrájában szereplő, sértő utalások, részben egy régi családi, a
J.H. Waggonerrel szembeni neheztelésből fakadóan. Olyan lelkészi tanácsunk
volt, amelyben szinte minden olyan kifejezést bíráltak, amelyet ezek a testvérek
közvetlenül vagy közvetve használtak a Galata témával kapcsolatban. A taníhttps://adventizmusmegrazasa.hu/
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tásaikat ellenző testvérek azonban nem akartak beleegyezni a téma tisztességes
vizsgálatába, de elvetni sem akarták. Inkább boncolgatták a dolgokat, és megkerestek minden hibát. Ezt a folyamatot nagyon kellemetlennek tartom.”7 [86]
Ugyanabban az időben Ellen White írt az adventisták nagy szükségéről, hogy a Szentírást
személyesen kutassák, nemcsak az igazság megismerése miatt, hanem a gyakorlatba való
átültetése érdekében is. Augusztus 5-én körlevelet küldött „azoknak a testvéreknek, akik ös�szegyűlnek majd a Generál Konferencián”. Időt nem kímélve beszélt a következő összejövetel
fontosságáról, vagy a nagy veszélyekről, amelyekkel az egyház konfrontálódik:
„Lenyűgöz az a gondolat, hogy ez lesz a legfontosabb összejövetel, amin
valaha részt vettetek. Ez az Úr őszinte keresésének, és az Előtte való szív megalázásának az ideje kell, hogy legyen. Minden önző ambíciót félre kellene tenni,
és imádkoznotok kellene Istenhez, kérve az Ő Lelkét, hogy áradjon ki rátok
éppúgy, mint a pünkösdi napon összegyűlt tanítványokra […]
Testvéreim, Krisztus katonái vagytok; Sátán és serege ellen folytatott háborúban harcoltok, de ha rosszat feltételeztek egymásról, és engeditek, hogy
képzeleteteket a nagy vádoló ereje irányítsa, akkor megszomorítjátok Isten
Lelkét.”8
Azonban ahhoz, hogy a Szentlélek ugyanúgy áradjon ki, mint „Pünkösd napján”, a testvérek között egységnek kell lennie. Ez az egység akkor valósulhatott meg, ha együtt kutatják
a Bibliát, és élnek a számukra kinyilatkoztatott világosság magaslatai szerint:
„Remélem, hogy ezt [Konferenciát] a legértékesebb lehetőségnek fogjátok
tekinteni a közös imádkozásra és tanácskozásra […] A gondos kutatás által az
igazság nem veszíthet semmit értékéből. Hagyjátok, hogy Isten Igéje önmagát
magyarázza. […]
Megmutatták, hogy lelkészeink közül sokan magától értetődőnek fogadják
el a dolgokat, és nem a Szentírás személyes tanulmányozása által tudják, hogy
igaz vagy hamis gondolatban hisznek […] Azt szeretnék, hogy mások kutassák
a Szentírást helyettük, és vitathatatlan ténynek fogadják el az általuk mondott
igazságot […] Most minden léleknek mentesnek kell lennie az irigységtől, a
féltékenységtől, a rossz gyanakvástól, és szívüket szoros kapcsolatba kell hozniuk Istennel […]
Népünk minden tagjának teljes mértékben és személyesen kell megértenie
a Biblia igazságát, mert biztosan számot kell adnia róla az emberi tanácsok
előtt […]
Egy dolog egyetérteni az igazsággal, és más ismerni az igazságot a Biblia
gondos vizsgálata által. Előre láttuk [87] a veszélyeket, […] és most itt az ideje,
hogy különleges erőfeszítéseket tegyünk, hogy felkészüljünk szembeszállni
az előttünk álló kísértésekkel és vészhelyzetekkel. Ha a lelkek elhanyagolják
az igazság alkalmazását életükben és az igazság általi megszentelődést, hogy
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képesek legyenek alázattal és félelemmel bemutatni a bennük lévő reménység
bizonyítékait, akkor összetörik őket a sok hamis elképzelés és eretnekség közül
némelyek, és elveszítik üdvösségüket […] Sokan elvesznek, mert nem tanulmányozták térden a Bibliát azzal a forró imádsággal, hogy Isten Igéje világosítsa
meg elméjüket […]
Nem kell meghatároznunk saját viszonyítási nézőpontokat, majd mindent
úgy értelmeznünk, hogy elérjük az általunk előre meghatározott pontokat.”9

Isten arra törekedett, hogy felkészítse azokat, akik részt vesznek a Generál Konferencián,
hogy részesüljenek az elkészített nagy áldásokban. Azonban a következő hónapban, miután
elküldte tanácsát, Ellen White „csüggedt” állapotba került, és úgy érezte, hogy ebből az állapotból „soha többé nem fog kijönni”. Mi okozta ezt a több mint két hétig tartó depressziót?
Még amikor Európában volt, az Úr súlyos felelősséggel bízta meg, nemcsak a személyes
esetekkel kapcsolatban, hanem általában az egyház tekintetében is. „Lelkiismeret-furdalást
érzett” és elvesztette az „élni akarás vágyát”, mert nem volt képes megértetni „testvéreivel,
hogy lássák és érezzék azt a nagy veszteséget, melyet elszenvednek azzal, hogy nem nyitják
meg a szívüket az Igazság Napja ragyogó sugarainak befogadására”.10 Ellen White „elveszítette bátorságát”, és remélte, hogy senki sem imádkozik a gyógyulásáért:
„Miközben Európában voltam, sok gonosz dologról informáltak, amelyek
közénk kerültek […] Azt is mondták, hogy az Úr általam küldött bizonyságát,
nem fogják elfogadni […] Sátán a Rocky Mountains keleti és nyugati részén is
dolgozott, hogy semmissé tegye a feddő és figyelmeztető üzeneteket, valamint
Krisztus tanításait és a vigasztaló üzeneteket. A gonosz elhatározta, hogy megakadályozza az Isten népének szánt világosságot […] Sokakban megnyilvánult
egy erős és határozott ellenállás mindazzal szemben, ami keresztezhette a személyes elképzeléseiket […] Ez a tény a legsúlyosabb terheket rakta rám, amit
valaha el tudtam viselni.”11
Ellen White nemcsak az egyházba áramló világias üzleti gyakorlatok miatt aggódott, hanem különösen a „testvéri kapcsolatokban megmutatkozó szeretet és irgalom hiánya” miatt
is: [88]
„Nem aludtam éjszakáról éjszakára, olyan agónia érzésem támadt Isten
népe iránt, hogy izzadtam. Rettenetes és megrázó dolgokat mutattak meg […]
Különböző neveket, jellemeket és bűnöket láttam leírva. Mindenféle bűnök
voltak - önzés, irigység, büszkeség, féltékenység, rossz gyanakvás, képmutatás,
erkölcstelenség. Az irigység és a féltékenység gyűlöletet és gyilkos gondolatokat
váltott ki. Ezek a bűnök a lelkészek és a nép között voltak jelen. Oldalról oldalra
lapoztak […] Egy hang azt mondta, hogy eljött az idő, amikor a menny teljes
aktivitásban van, és ennek a világnak a lakóiért dolgozik. Eljött az idő, amikor
a templomot és a benne imádkozókat meg kellett mérni […] Ezt láttam, […]
és úgy éreztem, hogy a teher összetör.”12
https://adventizmusmegrazasa.hu/
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Az Úr még egy munkát tartogatott Ellen White számára. Egy „különleges ima-összejövetelre” válaszolva az Úr meggyógyította őt, és arra kérte, hogy „minden körülmény látszata
ellenére járjon hitben”. „Megerősíttetett”, hogy elutazhasson a oaklandi tábori összejövetelre,
és ott elmondhassa bizonyságát. Isten Lelke arra buzdította, hogy határozott felhívásokkal
forduljon azokhoz a testvérekhez, akik részt vesznek majd a Generál Konferencián. „Arra
buzdította őket, hogy alázkodjanak meg Isten előtt, kapják meg az Ő kegyelmének biztosítékát, és legyenek megkeresztelve a Szentlélekkel, hogy alkalmasak legyenek a világosság
terjesztésére”. „Isten Lelkének befolyása kiáradt a gyülekezetre”, megtörtek a szívek, és
bűnvallomások történtek. Sajnos a tábori összejövetelen nem volt minden rendben. Ellen
White semmit sem tudott a lelkészi értekezletről, amelyet a tábori összejövetel alatt tartottak,
és ahol William C. White által elmondottak szerint Jones és Waggoner tanításait „boncolgatták”. Semmit sem tudott arról a levélről sem, amelyet W.M. Healey, kaliforniai lelkész
küldött G.I. Butlernek, figyelmeztetve őt a nyugati parti összeesküvésre, amelynek az volt a
célja, hogy aláássa hitünk mérföldköveit. Ellen White később megjegyezte:
„Nem gondoltam arra, hogy miközben ezeket az ünnepélyes felhívásokat
intéztem, az összejövetelen jelenlévők egyike egy levelet küldött, amelyben
olyan dolgokat állított, melyek szerinte igazak. Ezek a dolgok azonban nem
voltak igazak, és nehézségek falaként kerültek elénk, felkészítve az embereket,
hogy harcoljanak mindaz ellen, amit a Rocky Mountains-en átkelők fognak
bemutatni […]
Sátán befolyása által a levél olyan munkát végzett, amely veszteségnek bizonyul a lelkek számára […] Megkérdeztem Butler testvért, hogy Healey testvér
írt-e neki bizonyos dolgokat. Azt válaszolta, hogy írt. Megkérdeztem tőle,
láthatnám-e a levelet. Azt szerettem volna tudni [89], hogy milyen bizonyság
teremtette azt a helyzetet, amelyet Minneapolisban tapasztaltam. Azt mondta,
hogy elégette a levelet, de az kitörölhetetlen benyomást hagyott elméjében és
másokéban is […]”13*
Következésképpen a színpad készen állt az elkövetkező Generál Konferenciára. Hogyan
áll majd meg Isten népe „a késői eső idején”? Mint hamarosan látni fogjuk, ez a kérdés
nemcsak Ellen White, hanem az egész menny szívében volt.
Minneapolis 1888
Október 10-én kezdődött, és hét napon át folytatódott a lelkészi értekezlet. Ezután
következett a Generál Konferencia, amely november 4-ig tartott. Körülbelül 500 résztvevő
volt, köztük 96 küldött, akik világszerte 27 000 gyülekezeti tagot képviseltek.14 Ellen White,
aki nemrég tért vissza a halál torkából, időben megérkezett a megnyitóülésekre. Az összejövetelek során Ellen White „majdnem hússzor” beszélt az újonnan épült minneapolisi gyülekezetben összegyűlteknek. Sajnos az előadások közül csak tizenegy érhető el.15* Az értekezlet
megnyitásáról szóló szerkesztői beszámolójában Uriah Smith felsorolta azokat a témákat,
amelyeket vitára ajánlottak: „A tíz királyság történelmi értelmezése, Krisztus istensége, a
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halálos seb meggyógyulása, a hit általi megigazulás, az eleve elrendelés, valamint, milyen
messzire kellene mennünk abbeli kísérletünkben, hogy a kígyó bölcsességét használjuk.
Kétségtelenül útközben más témák is bevezetésre kerülnek majd.”16
Nem sokkal ezután Ellen White beszélt ezeknek az összejöveteleknek a monumentális
fontosságáról, támaszkodva azokra a dolgokra, amelyeket az Úr megmutatott neki európai
tartózkodásának ideje alatt. Isten egyházának „sokkal jobban kellett félnie a bent zajló dolgoktól, mint a külső eseményektől”, amik megakadályozták a késői eső kiáradását. Sátán
legnagyobb félelme az volt, hogy Isten népe megtisztítja az utat a Szentlélekkel való keresztséghez, amelyet Isten kész volt kiárasztani.17 Ellen White október 11-én, csütörtökön tartotta
meg a reggeli beszédet. A lelkipásztori értekezlet „kezdetétől fogva észrevett” egy „lelkületet,
amely megterhelte” őt.18 Vajon tanulmányozni akartak az egybegyűltek, mint a Biblia igaz
hívői, és megkapni a Szentlelket? [90]
„Most, amikor itt összegyűltünk, szeretnénk a lehető legjobban kihasználni
az időnket […], de túl gyakran elszalasztjuk a kedvező lehetőségeket, és nem
vesszük észre úgy, mint kellene a jót, amelyet ki tudunk aknázni belőle […]
Ha valaha szükségünk volt arra, hogy a Szentlélek velünk legyen, ha valaha
is a Lélek megnyilvánulásától kísért prédikálásra volt szükségünk, akkor ez az
idő éppen itt van […]
A Szentlélek keresztsége éppen ezen az összejövetelen fog kiáradni, ha akarjuk. Rejtett kincsként tanulmányozzátok az igazságot […]
Induljunk itt jól, ezen az összejövetelen, és ne várjuk meg, amíg az összejövetelek feléhez érünk. Itt és most akarjuk Isten Lelkét; szükségünk van Rá, és
azt akarjuk, hogy megmutatkozzon jellemünkben.”19
Az elkövetkező hónapokban és években Ellen White többször utalt a Szentlélek keresztségére, amely Pünkösd napján kiáradt a tanítványokra, és arra, hogy Isten kimondhatatlanul
szerette volna kiárasztani Minneapolisban. A „Szentlélekkel való keresztség” a „késői eső”
másik kifejezése volt.
„Szükségünk van a Szentlélek keresztségére. Enélkül ahhoz, hogy a világhoz
menjünk, nem vagyunk jobban felkészülve a tanítványoknál Uruk keresztre
feszítése után. Jézus ismerte hiányosságukat, és azt mondta nekik, hogy maradjanak Jeruzsálemben, amíg felruházza őket fentről jövő erővel.”20
„Ma megtisztított edényeknek kell lennetek, készen állva a mennyei harmatra, készek a késői eső kiáradására; mert a késői eső eljön, és Isten áldása
minden lelket betölt, amely megszabadul minden szennytől. A mai munkánk
az, hogy alávessük lelkünket Krisztusnak, hogy felkészíthetőek lehessünk az Úr
orcájától származó felüdülés idejére - felkészítve a Szentlélek keresztségére.”21
„Imádkoznunk kell a Lélek kiáradásáért, mint orvosságért a bűnbeteg lélek
számára. Az egyháznak megtérésre van szüksége. Miért nem hajthatnánk meg
magunkat a kegyelem trónja előtt egyházképviselőkként, miért nem emeljük
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fel megtört szívből és alázatos lélekkel buzgó imáinkat, hogy a Szentlélek kiáradjon ránk az égből? […]
Még menybemenetele előtt Krisztus a következő ígéretet tette tanítványainak: «Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljön reátok» […]
A tanítványok visszatértek Jeruzsálembe […] és várták, felkészülve […],
amíg el nem jött a Szentlélek keresztsége.”22* [91]
Október 12-én, péntek este, „a szombat kezdetén” a küldöttek még egyszer összegyűltek
a minneapolisi gyülekezetben, hogy meghallgassák Farnsworth lelkész beszédét. „Nagyon
komor beszédet mondott a köztünk lévő nagy gonoszságról és korrupcióról, és időzött a közöttünk lévő hitehagyásnál. Beszédében nem volt semmi világosság, öröm és lelki bátorítás.
A konferencia küldöttei között egy általános szomorúság terjedt el.”23*
Október 13-án, szombaton délután Ellen White egy bizonyságot kapott, „amelynek
célja a bátorítás volt”. Ellen White beszélt „annak fontosságáról, hogy többet időzzenek
Isten szeretetén”, és arról, hogy „tegyék félre a sötét képeket”. Teljes szívéből felkiáltott: „Ne
beszéljetek a világban található törvénytelenségről és gonoszságról, hanem emeljétek fel
gondolataitokat a Megváltóról beszélve.” Figyelmeztette a hallgatókat, hogy „bár lehet, hogy
közvetlen bizonyságunk van arra, hogy hagyjuk el a bűnt és a gonoszságot, nem akarjuk a
végtelenségig pendíteni ezt a húrt”. Prédikációjának hatása a lehető „legörömtelibb” volt,
mert „hívők és hitetlenek egyaránt bizonyságot tettek arról, hogy az Úr megáldotta őket”.24*
Október 14-én és 15-én, vasárnap és hétfőn Ellen White válaszolt az előző pénteken
G.I. Butlertől kapott harminckilenc oldalas levelére.25* Levelében Butler megemlítette, hogy
az elmúlt tizennyolc hónapban sokszor nyomta a betegágyat az „idegkimerültség” miatt,
és okolta Ellen White-ot az 1887. április 5-ei levele miatt, amelyben figyelmeztette őt és
Smith-t is, azért, ahogyan bántak Jones-szal és Waggonerrel. Butler úgy érezte, hogy soha
nem fog felépülni, amíg nem fejezi ki „teljesen érzéseit”. Sok részletbe belement, megismételve Ellen White-nak legfőbb aggodalmát és nézőpontját, a Galata törvényről szóló vita teljes
történetéről, amely már az 1850-es években kezdődött. Amennyire megérthette, „egyszerűen két koncepció létezett” az „adatott törvényről”; az ő koncepciója szerint a ceremoniális
törvényről van szó, Waggoner koncepciója szerint a tízparancsolat törvényére vonatkozik.
Jones-ot és Waggonert úgy jellemezte, hogy „a fészekből nemrég kikerült csibék”, akik országszerte problémákat okoznak. „Rombolták” a nép bizalmát az egyház munkájában, és
ajtót nyitottak a „régi doktrínális álláspontok” elutasítására. Munkájuk nemcsak „magában
a bizonyságok” iránti „bizalom” elvesztéséhez fog vezetni, hanem azoknak a lelkeknek az
elvesztéséhez is, akik emiatt „lemondanak az igazságról”.26* [92]
Ezután Butler megemlített egy levelet, amelyet éppen néhány héttel korábban kapott „az
észak-csendes-óceáni egyik Konferencia Bizottságának két prominens tagjától”, kijelentve,
hogy ha Jones és Waggoner koncepcióját a Healdsburg-i főiskolán tanítani fogják, akkor „az
ifjaikat […] máshova küldik”. Butler hangsúlyozta Ellen White-nak: „A módja, ahogyan
kezelve lesz ez a kérdés, komolyan befolyásolhatja a Healdsburg-i főiskola jólétét.”27 Ellen
White ezt a levelet „a vádak és hibáztatások nagyon furcsa produkciójának” tartotta, amit
ellene hoztak, de képes volt nyugodtan írni: „Nem hatnak meg ezek a dolgok. Azt hiszem,
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hogy kötelességem volt ide jönni.”28 Leveleiben emlékeztette Butlert a Galata törvény vitájának történetére a mennyből kapott kinyilatkoztatások szemszögéből, ideértve az 1886-os
„szörnyű konferenciát” is. Emlékeztette, hogy mennyei vezetője figyelmeztette őt a megpróbáltatásra, amely közvetlenül előttük állt, és azokról a nagy veszélyekről, amelyek abból
a „farizeizmusból” fakadnak majd, amely „uralma alá vonta” azokat, akik „fontos szerepet
töltenek be Isten munkájában”. Felhívta a figyelmet arra, ha megpróbálják irányítani Isten
munkáját, akkor az eredmény annak akadályoztatása lesz:
„Általánosságban a Konferenciára [1888] érkező lelkészek befolyása a világosság elutasítása volt […]
A lelkület, amely uralkodott […] nem Krisztustól származott […] A lelkiismeret semmiféle elnyomásának nem szabad megtörténnie, mint ahogy ezeken
az összejöveteleken megnyilvánul […]
A ma este elvégzett munkából hamis képzeletbeli dolgok jelennek majd
meg, könyörtelen és igazságtalan értelmezések, amelyek minden gyülekezetben
kovászként fognak működni, és szíveket zárnak el Isten Lelkének erőfeszítése
elől […] Ennek az összejövetelnek a hatása annyira kiterjedt lesz, mint amilyen
az örökkévalóság […]
Azok, akik egy bizonyos utat jelöltek ki, amelyen a világosságnak jönnie kell,
nem fogják megkapni, mert Isten az Általa kijelölt módon munkálkodik.”29*
„Az Úr megmutatta, hogy a felelősségteljes pozícióban lévő emberek közvetlenül az Isten munkájának útját állják, melyet népéért végez, mert úgy vélik,
hogy a munkát úgy kell elvégezni, és az áldásnak azon a bizonyos módon kell
érkeznie, mint ahogyan ők megjelölték […]
A legkevésbé sem habozom azt mondani, hogy ezen az összejövetelen nem a
világosság keresésének lelkülete nyilvánult meg, hanem az, hogy eltorlaszolják
annak útját, nehogy egyetlen sugár is eljusson az emberek elméjéhez és szívéhez
más úton, mint amiről te úgy döntöttél, hogy az a helyes út.”30 [93]
Október 15-én, hétfő reggel, alig két nappal a Generál Konferencia kezdete előtt Ellen
White nemcsak megírta válaszát G.I. Butlernek, de valószínűleg egyik beszédében ismét kifejezte aggodalmait a küldötteknek.31* Beszélt azokról az „ünnepélyes terhekről”, amelyeket
viselt Európából való visszatérése óta; arról a módról, ahogyan Jézus leírta Isten népének
állapotát, amikor elmondta, hogy „eljött az ideje annak, hogy megmérjék a templomot és a
benne lévő imádkozókat”. Ellen White őszintén mondhatta: „Rettenetesen félek elmenni a
Konferenciánkra.” Beszéde végén Ellen White ünnepélyes felhívást intézett:
„Itt az ideje felébredni az álomból, hogy teljes szívünkből keressük az Urat, és
tudom, hogy megtaláljuk Őt. Tudom, hogy az egész menny a rendelkezésünkre
áll. Amint teljes szívből szeretjük Istent és felebarátunkat, mint önmagunkat,
Isten rajtunk keresztül fog munkálkodni. Hogyan fogunk megállni a késői
eső idején? Ki számít arra, hogy részesül majd az első feltámadásban? Ti, akik
műveltétek a bűnt és a gonoszságot a szívetekben? Ti elestek azon a napon.”32*
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A menny várta, hogy kiáraszthassa a késői esőt egy legértékesebb üzenet által, miközben
azok az emberek, akiknek el kellett fogadniuk, gonoszságban és bűnben szenderedtek, és a
viszály lelkületét ápolták magukban.
A vitatkozás lelkülete a lelkészértekezleten
A vitatkozás lelkületének nagy része, amelyről Ellen White írt, és amely a gyülekezetekbe
beszivárgott, egy apró kérdéshez kapcsolódott, – a tíz szarvról szóló vitához. 1884-ben a Generál Konferencia azzal bízta meg A.T. Jones-t, hogy „írjon egy cikksorozatot a történelemből
összegyűjtött olyan pontokról, amelyek a prófécia beteljesedését mutatják be”.33 Ez Dániel könyvének alaposabb tanulmányozására késztette Jones-t, és miközben megvizsgálta a Dániel 7.
fejezetében szereplő tíz királyságról szóló általánosan elfogadott adventista nézetet, amelyet
Uriah Smith, a Daniel and the Revelation című könyvében publikált, felfedezte, hogy egy
királyságot helytelenül azonosítottak. Jones kétszer írt Smith-nek, kérve, hogy küldje el neki
a történelmi koncepciójának bizonyítékait, és vizsgálja meg az újonnan felfedezett bizonyítékokat. Smith nem válaszolt Jones első levelére, és végül, amikor válaszolt, azt állította,
hogy nincs ideje erre a feladatra. Ennek eredményeként Jones publikálta nézeteit a Signs of
the Times újságban anélkül, hogy Smith kritizálni tudta volna azokat, és 1886 októberében
küldött neki egy másolatot. [94]
Uriah Smith dühösen válaszolt, mondván Jones-nak, hogy ellentámadásba kell lendülnie
a Review-ban, mert Jones „a kiadvány által mindenütt” terjesztette nézeteit. Smith attól tartott, hogy több ezer adventista ellenfél „azonnal észreveszi a változást” egy olyan doktrínában,
melyet negyven éven át támogattak, és azt állította, hogy ha elegendő időt kapnak, ezek azt
fogják mondani, hogy az adventisták be fogják ismerni, hogy „minden ponton tévedtek”.34
Jones azt válaszolta, hogy a valódi küzdelem az igazságért előttük van. Hamarosan, a vasárnapi törvény körüli válság miatt az „ország legnagyobb emberei elemezni és ellenőrizni fogják
az adventista doktrínát és hitüknek minden pontját. Következésképpen, amikor a három
angyal üzenete hirdettetik majd, az adventistáknak «jobb bizonyítékra lesz szükségük» a
bibliai próféciákba vetett hitükhöz, «mint, amit már negyven éve prédikáltak»”35
William C. White hitt Jones-nak, miután meghallgatta álláspontját, ezért 1888 nyarán
tanulmányozta a tíz szarv témáját, és arra a következtetésre jutott, hogy „Jones testvérnek
több történelmi bizonyítéka volt álláspontjára, mint Smith testvérnek.”36 Ez azonban nem
sokat számított, és mivel a témát felvetették az 1888-as lelkészértekezleten, nagyon ellenséges
lelkület kerekedett ki.
Éppen az 1888-as értekezlet előtt Butler problémagenerálónak titulálta Jones-t, mert
olyan értelmezést hozott, amely „ellentétben áll azzal a régóta megállapított hittel, amelyet
népünk negyven évvel ezelőtt fogadott el”.37 Az értekezlet során Jones-t egyre jobban kritizálták, és hamis vádakkal illették, és október 15-én, hétfőn a helyzet a tetőfokára hágott
a délelőtti tízórás összejövetelen. Smith szerint „teljesen felesleges” megvitatni a tíz szarv
témáját, mert a helyzet csak rosszabbodik. Azt mondta, hogy a régi koncepció „negyven éves
próbát állt ki”, Jones pedig „összetöri a régi igazságot”. Azt mondta, hogy ami őt illeti, „nem
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fog tétlenül állni, és nézni, hogy könyörtelen kezek hogyan veszik ki üzenetünk sarokköveit”. Smith nem állt meg itt. Továbbra is hazudott, mondván, hogy „hátrányos helyzetben
van, mert nem ismeri a megvitatandó témát”. Némi iróniával hozzátette, „úgy tűnik, hogy
egyesek tudták, és könyvtárnyi anyagot hoztak magukkal”, hogy információforrásként tanulmányozzák azokat.38 [95]
Végül szerdán, az értekezlet végén, a Generál Konferencia előtt Smith megpróbált szavazást kényszeríteni a tíz szarv témájának eldöntése érdekében, bár úgy illett volna, hogy
egy ilyen döntést a Generál Konferencián hozzanak meg, nem előtte. Waggoner ellenezte
a szavazást, azt sugallva, hogy a téma nem véglegesíthető, „amíg teljeskörűen ki nem vizsgálják”.39 A blokkolt szavazás ellenére Smith azt állította, hogy a koncepciója győzött, és a
Review újságban azt írta, hogy: „Úgy tűnik, a küldöttek véleménye […] túlnyomórészt a
már kialakított értelmezési elvek és a régi koncepció mellett állt. Meglátjuk, hogy ez számít-e
vagy sem az új álláspont elfogadását sürgetőknek”.40 Smith nem említette, hogy a küldöttek
azt szavazták meg, hogy „mindnyájan egész évben hűségesen tanulmányozni fogják a témát”.
William C. White Smith cikkét megtévesztőnek tartotta, és nyilvánosan bejelentette, hogy
„a cikk célja az emberek megtévesztése”.41
Érthető, hogy több mint kétéves félremagyarázás és hamis vádak után Jones és Waggoner
megpróbálhatták megvédeni magukat. Október 16-án, kedden Jones ismét felhozta a tíz
szarv témáját, és „pontos terminusokban” válaszolt Smith-nek. Mindenkinek elmondta,
miért hozott egy „könyvtárnyi anyagot”. Beszélt Smith-szel és Waggonerrel folytatott levelezéséről, bebizonyítva, hogy a tárgyalt téma nem volt meglepetés. Véleményének alátámasztására figyelmeztette a küldötteket, hogy „ne hibáztassák őt, mert Uriah Smith azt mondta,
hogy nem tud semmit a témáról”. Ellen White jelen volt a megbeszélésen, és mivel tisztában
volt a történtek jelentőségével, figyelmeztette Jones-t: „Ne olyan élesen, Jones testvér, ne
olyan élesen”.42*
Ellen White tudta, hogy a résztvevőket a „világosság” elutasításának lelkülete uralja. Bármilyen rossz lépés Jones vagy Waggoner részéről csak ürügyet adott volna a testvéreknek,
hogy folytassák lázadó útjukat. Jones kijelentése annyira csekély volt az egész vitához képest,
hogy Ellen White soha egyetlen írásában sem említette ezt az esetet, és az 1888-as lelkészi
értekezletről sincs olyan írásos jelentés, amely megemlítené Jones nyilatkozatát. William C.
White, aki jegyzetelt ezen a találkozón, beszámolt Jones 1884-ben megkezdett kutatásának
magyarázatáról, és arról, hogy miért „könyvtárnyi anyaggal felkészülten érkezett”. Ugyanakkor nem számolt be Jones nyilatkozatáról, illetve Ellen White állítólagos „megrovásáról.”43* [96]

A nagy szükség
Az értekezlet hetének vége előtt Ellen White még néhányszor beszélt a Minneapolisban
összegyűlteknek. Tudta, hogy „nagy áldást veszítenek”, amelyet megkaphattak volna az értekezleten, és hogy ez egy „örök veszteség” lesz. Nekik „nem kellett volna megelégedniük”
a „saját igazságukkal, és elégedetteknek lenniük Isten Lelkének mélyreható cselekedetei
nélkül”.
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„Testvérek, ebben az időben nagy szükségünk van Isten előtti mély megalázkodásra, hogy a Szentlélek kiáradhasson ránk […] Isten segítsen nekünk,
hogy az Ő Lelke megnyilvánuljon közöttünk. Nem kellene megvárnunk, amíg
hazamegyünk, hogy megszerezzük a menny áldását […] Azok, akik sokáig részt
vettek a munkában, megelégedtek, hogy várják a késői esőt, hogy felfrissítse
őket.”44
Ahhoz azonban, hogy a késői eső felfrissítse őket, Isten népének szüksége volt arra, hogy „megfelelő kapcsolatban legyen Vele”. Nem maradhatott
„kétségben és hitetlenségben”, mert különben az ellenség „ellenőrizni fogja”
az elméjét, ami „mindig nagy veszteséggel jár”. Sátán éppen akkor próbálta ezt
megtenni, amikor Isten mérte templomát:
„Krisztus itt van ma reggel; az angyalok itt vannak, és megmérik Isten
templomát, és azokat, akik imádkoznak benne. Ennek az összejövetelnek a történetét Isten elé viszik; mert ez alkalom minden összejöveteléről jegyzőkönyvet
írnak. A megnyilvánult lelkületet, a kimondott szavakat és a tetteket a mennyei
könyvekbe írják. Minden olyan pontosan átkerül a jelentésekbe, ahogyan a
művész csiszolt lemezére rákerülnek a jellemzőink.”45*
Ellen White beszélt az Isten templomának és a benne lévő imádkozóknak a megméréséről.
A Jelenések 11 és Ezékiel 40–42 fejezetek terminológiáját használta, valamint az előző nyáron álmaiban neki címzett szavakat.46

Nemcsak az embereket mérték egyénenként, hanem az egész egyházat is. Fel kell
tennünk magunknak a kérdést, hogy a mérésnek milyen eredményeit rögzítették a
mennyben ezeken az ünnepi találkozókon? Készen állt Isten népe, hogy állva maradjon? A lelkipásztori értekezlet véget ért, és megkezdődött a Generál Konferencia.
Vajon a róla szóló jelentés másmilyen lesz? Erre a kérdésre a következő fejezetben
keressük a választ.
Lábjegyzet
1. 1886-ban Ellen White ezt írta: „Kedves fiatalok, világítanak és égnek a lámpásaitok? A
munka a mennyei udvarokban folytatódik. A Patmosz-szigeti látomásában János azt mondta:
«És adtak nekem vesszőhöz hasonló nádszálat, és angyal áll vala mellém, és monda: Kelj fel,
és mérd meg az Isten templomát és az oltárt, és azokat, akik abban imádkoznak.» Ezt az ünnepélyes munkát a földön kell elvégezni. Nézzétek meg és lássátok meg jellemetek mértékét,
összehasonlítva Isten igazságának mércéjével, az Ő szent törvényével. Az istentisztelőknek
Isten mércéje alá kell állniuk. Ki fogja kiállni a tesztet? Krisztus azt mondja: «Ismerem a
cselekedeteidet» […] Hányan tisztítják meg a lelküket az igazság iránti engedelmesség által?
Hányan vannak az Úr oldalán ebben az időben?” (Youth Instructor, „The Watching Time”,
1886. augusztus 25., Hozzáadott kiemelések) Tíz évvel később Ellen White ismét így írt
Isten templomáról és a munka szívéről: „Sokat kellett tenni azért, hogy a munka szíve tiszta
maradjon. Gondos figyelmet igényelt a gépezet olajozása Isten kegyelme által, hogy súrlódás
nélkül működjön […] Ha a Sátán hatalma behatolhat még Isten templomába is, és kedve sze-
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rint manipulálhatja a dolgokat, akkor a felkészülés ideje meghosszabbodik.” (Ellen G. White
O.A. Olsennek, 83. Levél, 1896. május 22., 1888-as Materials, 1524.,1525. o., hozzáadott
kiemelések)
2. Ellen G. White, The Great Controversy (Battle Creek, MI: Review and Herald Pub.
Co., 1888), 611. o. A szögletes zárójelben szereplő szavak [a vizsgálati ítéletkor] az eredetiben található, és egyértelműen mutatja a kapcsolatot a késői eső és a szentély megtisztítása
között. Ezek a szavak nincsenek jelen az 1911-es kiadásban.
3. William C. White C.H. Jones-hoz, 1887. május 18. Ellen White 1888 májusában
fejezte be munkáját A nagy küzdelem című könyvvel. Hamarosan elkészültek a nyomólemezek, és több ezer könyvet kellett kinyomtatni. A könyvek azonban „halott állapotban
maradtak” a kiadókban, és kevés figyelmet fordítottak rájuk. Lásd még a 7. fejezetet és A
késői eső visszatérése 2. kötetének 18. fejezetét, amelynek kiadása 2012-re van tervezve.
4. William C. White Dan T. Jones-nak, 1890. ápr. 8.; Manuscripts and Memories, 169. o.
5. Uo. 167-168 o. William C. White „Camp Necessity”-nek nevezte el azt a helyet, ahol
1888. június 25-én és 26-án bibliatanulmányozási alkalmakat tartottak. A jegyzetei ezekről a
találkozókról megtalálhatók a Manuscripts and Memories, 414-419., 429.,440. o. William C.
White Dan Jones-nak címzett, 1890. április 8-ai levelében kijelenti, hogy az összejöveteleket
„1888. július elején” tartották, de ezt a levelet majdnem két évvel az esemény után írták, és
akkor nem volt elérhető a „levélgyűjtemény”. (Uo. 167.,169. o)
6. Uo.
7. Uo., 170. o.
8. Ellen G. White a „testvéreknek, akik összegyűlnek majd a Generál Konferencián”, 20.
Levél, 1888. augusztus 5.; 1888 Materials, 38.,40. o.
9. Uo, 38-41.,44. o.
10. Ellen G. White, Kézirat, 1888. november 21.; 1888 Materials, 177. o.
11. Ellen G. White, 2. Kézirat, 1888. szeptember 7., „Engaging in Worldly Speculation”
1888 Materials, 47.,49. o. Ellen White írt a szeptember 9-e után lezajlott eseményekről is,
külön megemlítve szeptember 21-ét.
12. Ellen G. White, 26. Kézirat, 1888. október., „Remarks After Reading an Article”;
1888 Materials, 157-158. o.
13. Ellen G. White. 2. Kézirat, 1888. szeptember 7.; 1888 Materials, 47-56. o. A 2.
Kézirat e része egy kiegészítő jegyzet volt, melyet Ellen White adott hozzá a Minneapolisi
Konferencia után. A W.M. Healey által írt levél eredményeként született a „kaliforniai ös�szeesküvés” gondolata. Több mint tíz évvel később Ellen White azt írta W.M. Healey-nek,
hogy „ezek a levelek évekig késleltették Isten munkáját, és kemény, fárasztó munkára kényszerítettek engem […] Ez a tapasztalat nyomot hagyott bennem mind erre az időre, mind az
örökkévalóságra nézve.” (116. Levél, 1901. aug. 21.; 1888 Materials, 1759–1760. o.)
14. Lásd: Roger Coon, „Minneapolis/1888: The ‘Forgotten’ Issue’”, Transcript of Loma
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Linda University Lecture, 1988. október, 23-25. o., Ellen G. White Estate, Archivált dokumentumok, 7. o.
15. Ellen G. White Mary White-nak, 82. Levél, 1888. november 4.; 1888 Materials,
182. o. A minneapolisi eseményekkel kapcsolatos információk nagy része megtalálható R.D.
Hottel naplójában és William C. White a Konferencián készített jegyzeteiben. (Manuscripts
and Memories, 441–518. o.) A minneapolisi események legtömörebb összefoglalása Clinton
Wahlen írásában található, Selected Aspects of Ellet J. Waggoner’s Eschatology and Their Relation
to His Understanding of Righteousness by Faith, 1882-1895, Master’s Thesis, Andrews University, 1988. július, 71-77. o. Lásd még Paul E. Penno, Calvary at Sinai: The Law and the
Covenants in Seventh-Day Adventist History, kiadatlan kézirat, 2001; és Ron Graybill, „Elder
Hottel Goes to the General Conference”, Ministry, 1988. február, 19–21. o.
16. Uriah Smith, Review and Herald, 1888. október 16., 648. o.; Manuscripts and Memories, 399. o.
17. Ellen G. White, „The Churches Great Need”, Review and Herald, 1887. március 22.,
177. o.
18. Ellen G. White, 24. Kézirat, 1888. december; 1888 Materials, 206. o.
19. Ellen G. White, 6. Kézirat, 1888. október, „Morning Talk”; 1888 Materials,
69.,72.,73. o.
20. Ellen G. White: „How to Meet a Controverted Point of Doctrine”, „Morning Talk”,
1890. január 29., Review and Herald, 1890. február 18.; 1888 Materials, 534. o.
21. Ellen G. White: „It is not for You to Know the Times and the Seasons”, „Sermon”,
1891. szeptember 5., Review and Herald, 1892. március 22.; 1888 Materials, 959. o.
22. Ellen G. White S.N. Haskellnek, 38. Levél, 1896. máj. 30.; 1888 Materials,
1540.,1541. o.
23. Ellen G. White Mary White-nak, 81. Levél, 1888. október 9.; 1888 Materials, 68.
o. William C. White Farnsworth beszéde során jegyzeteket készített, amelyek képet adtak
a tartalmáról: „Amikor Krisztus eljön, vajon talál-e hitet a földön? […] Hamis próféták
támadnak. A szeretet sokakban meghidegül […] Van-e gonoszság közöttünk? […] A nép
azért jött a C.M.-be, hogy felmelegedjen […], majd hazamennek és lehűlnek […] Vajon
nehezen növekednek? […] A gonoszság bővelkedik […] A két év alatt 13 vagy 14 tag hagyott
el minket. Nemcsak elhagyták az igazságot, de egyesek túlságosan iszonyatos gonoszságba és
utálatosságba keveredtek ahhoz, hogy megemlítsem […] Hogyan éreznétek magatokat tábori összejövetelt tartani, amikor egy 50 mérföldes körzetben 1000,1500 szombatünneplő van,
és csak 300 vesz részt rajta?” („William C. White jegyzetei a minneapolisi összejövetelekről.
1888”, 2. o; Manuscripts and Memories, 472. o.).
24. Ellen G. White Mary White-nak, 81. Levél, 1888. október 9., a szakaszt október
14-én írták; és a 7. Kézirat 1888. október 13., „Sabbath Afternoon Talk”; 1888 Materials,
67.,68.,74-84. o. A „Diary of R. Dewitt Hottel” megemlíti, hogy Ellen White szombat
délután beszélt, de témáiról nincsenek részletek. (Manuscripts and Memories, 505. o.)
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25. Senki sem értheti a Butlerben felhalmozódott érzéseket (amelyek megakadályozták
abban, hogy részt vegyen az 1888-as Konferencián), sem a Galata törvénnyel kapcsolatos viták történetét anélkül, hogy elolvasta volna a teljes levelet. (G.I. Butler Ellen G. White-nak,
1888. okt. 1; Manuscripts and Memories, 77–118. o)
26. Uo ., 78.,100.,89. o. A legvalószínűbb, hogy Butler igazolva érezte magát D.M.
Canright hitehagyása miatt az 1886-os Generál Konferencia Galata törvényről szóló vitája
után. 1882-ben Canright átdolgozta a The Two Laws című könyvét (amely először 1876-ban
jelent meg), és a Galata törvényről szóló részt hatról huszonnégy oldalra bővítette annak
érdekében, hogy megerősítse a koncepcióját, miszerint a levél a ceremoniális törvénnyel
foglalkozik. Az ilyen elképzelésekkel kapcsolatos aggodalmak arra késztették Waggonert,
hogy 1885-ben kérdéseket tegyen fel William C. White-nak a szerkesztőségi stratégiákról,
amikor véleménykülönbségek adódnak. William C. White azt javasolta, hogy „be kellene
mutatniuk azt, amit igazságnak hittek, még akkor is, ha az ellentmond egyes dolgoknak,
amelyeket Canright és mások írtak”. (William C. White Dan T. Jones-hoz, 1890. április 8.;
Manuscripts and Memories, 166. o.) 1886-ban az egyház újranyomtatta Canright könyvét,
ami Butler arzenáljának örömteli kiegészítőjeként szolgált. Waggoner 1886 nyarán válaszolt
kilenc részből álló, a Signs újságban publikált cikksorozatával, melynek címe: „Comments
on Galatians 3”. Ellen White szerint Butler arra ösztönözte Canrightot, hogy „órákat tartson a Battle Creek-i főiskola tanhallgatóinak, és olyan nagy mennyiségű anyagot írjon a
Review-ba, mintha a metodista egyház püspöke lenne.” Az Úr megmutatta Ellen White-nak,
hogy Canright törvényről alkotott elképzelései „zavaros gondolatok keveréke” volt, és „javasolta, hogy ne publikálják tovább a könyvet”. Valójában Ellen White azt mondta: „Minden
példányt megégetnék, mielőtt az eljutna a népünkhöz.” Canright és Butler szövetségesek
voltak a „teológiai bizottságban”, és az 1886-os Generál Konferencián ellenálltak Waggonernek. Ott Canright kétségei a saját és Butler elképzeléseivel kapcsolatban megerősítették
abban a meggyőződésében, hogy a Galata levél valóban az erkölcsi törvényről beszél, amint
azt Waggoner mondta. Mivel azonban Canright megtartotta Butler véleményét a „törvény
alatt” kifejezésről, feladta mind a törvény folytonosságát, mind az adventizmust, és az egyik
legkiemelkedőbb kritikussá vált. Ahelyett, hogy ezt Waggoner tanításának eredményeként
tekintette volna, Ellen White Smith-t és Butlert hibáztatta (Ellen G. White G.I. Butlernek
és Uriah Smith-nek, 13. Levél 1887.; 1888 Materials, 33–34. o.).
27. G.I. Butler Ellen G. White-nak, 1888. október 1.; a Manuscripts and Memories,
90-91. o.
28. Ellen G. White Mary White-nak, 81. Levél, 1888. október 9.; 1888 Materials, 66.o.
29. Ellen G. White G.I. Butlernek, 21. Levél, 1888. okt. 14.; 1888 Materials, 86.,94-95.
o. Ellen G. White 1888 Materials című könyv 85. oldalán a White Estate egy teljes oldalt
szentelt annak a lábjegyzetnek, amely Ellen White Butlerhez címzett levelének hatását kívánja kicsinyíteni. A lábjegyzet azt sugallja, hogy „Butler nem maradt a sötétség állapotában”,
hanem 1902-re már „tanult abból a tapasztalatból”. Azonban nem említi meg Butler 1910es kommentárját, amikor kijelentette, hogy „soha nem láthatott világosságot különleges
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üzeneteikben, és hogy soha nem fogadta el [Jones és Waggoner] álláspontját”. (A.G. Daniells
William C. White-nak. White, 1910. január 21.; Manuscripts and Memories, 325. o.) Butler
halálakor képviselt álláspontja ellenére fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy vajon
120 év után jelentéktelen fontosságú-e az általuk és mások által a Minneapolisi Konferencián
meghozott döntések eredménye? Lásd még a 7. fejezet 3. lábjegyzetét.
30. Ellen G. White G.I. Butlernek, 21. Levél, 1888. okt. 15.; 1888 Materials, 113.,116. o.
31. Bizonyos bizonyítékok vannak arra, hogy Ellen White megjegyzései, melyek az 1888.
október 26-i Kéziratban találhatóak, talán pénteken, október 12-én tette, semmint hétfőn,
október 15-én. Lásd: 1888 Materials, 66. o.
32. Ellen G. White, 26. Kézirat, 1888. október; 1888 Materials, 162. o. Évekkel később
Ellen White fenntartás nélkül azt írta: „Az Úr elhívta Jones testvért és Waggoner testvért,
hogy hirdessenek egy üzenetet a világnak, hogy felkészítsenek egy népet, amely állva marad
az Úr ítélete napján.” (Ellen G. White, 1893., 61. Kézirat; 1888 Materials, 1814. o., hozzáadott kiemelések)
33. A.T. Jones Uriah Smith-nek, 1886. december 6.
34. Uriah Smith A.T. Jones-hoz, 1886. november 8.
35. A.T. Jones Uriah Smith-nek, 1886. december 3.
36. William C. White Dan T. Jones-nak, 1890. április 8.; Manuscripts and Memories,
168. o.
37. G.I. Butler Ellen G. White-nak, 1888. okt. 1.; Manuscripts and Memories, 102. o.
38. William C. White, „Notes Made at the Minneapolis Meetings 1888”, 1888. október
15., 27.,29. o; Manuscripts and Memories, 420. o .; és Ron Graybill: „Elder Hottel Goes to
the General Conference”, Ministry, 1988. február, 19–21. o.
39. „Talk of a Prophecy”, Minneapolis Tribune, 1888. október 18., 5. o.; Manuscripts and
Memories, 549. o.
40. Uriah Smith, „The Conference”, Review and Herald, 1888. október 23., 664. o.;
Manuscripts and Memories, 400. o.
41. William C. White J.H. Waggonernek, 1889. február 27.; Manuscripts and Memories,
136. o.
42. Aláírt jelentés az „Interview with J.S. Washburn, at Hagerstown, Md., 1950. jún.
4.”, Robert J. Wieland vezetésével, 1. o. (Ez az eredeti interjú másolatából származik, és
eltér egy látszólag újranyomtatott jelentés oldalszámozásától, amely a 242. számú dokumentum-archívumban található Center for Adventist Research, James White Library, Andrews
University); Ron Graybill, „Elder Hottel Goes to the General Conference”, Ministry, 1988.
február, 19–21. o.
43. „Notes of William C. White Taken at Minneapolis”, 1888. október 16. Manuscripts
and Memories, 422. o. A történelmi jelentésekből kiderül, hogy Smith kijelentései, ame-
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lyek Jones közvetlen válaszához vezettek, összefüggtek ezzel a kérdéssel: Smith tudta-e vagy
sem, hogy az 1888-as Konferencián vitatni fogják a királyságok témáját? Jones és Waggoner későbbi kritikusai azonban helytelenül a következő jelentőséget tulajdonították Jones
válaszának: Vajon Smith ismerte-e a tíz királyság identitását, ahogyan ő ismerte? Sajnos
Jones-nak ezt a kijelentését félreértelmezték, és száz éven keresztül használták arra, hogy
kimagyarázzák Jones és Waggoner elutasítását Minneapolisban. A.T. Robinson ezt 42 évvel
Minneapolis után kezdte megtenni (valószínűleg figyelembe véve Jones keménységét, és az
azt követő távozását), és „konkrét illusztrációként” írta ezt az esetet, amely „igazolja a vezetők
hozzáállását” Jones-hoz és Waggonerhez. A kontextus bemutatása nélkül Robinson úgy írta
le Smith-et, mint aki „jellegzetes szerénységét” mutatta be, Jones-t pedig, mint aki „jellegzetes szarkasztikus stílusában” válaszolt. Majd így idézi Jones 42 évvel azelőtti nyilatkozatát:
„Smith testvér azt mondta nektek, hogy semmit sem tud erről a témáról. Tudom, és nem
akarom, hogy bárki vádoljon engem azért, amiért ő nem tud valamit.” („Did the Seventh-day
Adventist Denomination reject the Doctrine of Righteousness by Faith?” 1931. január
20.; Manuscripts and Memories, 336–337. o.) Az ifjú L.H. Christian 17 éves volt, amikor
szüleivel részt vettek a Minneapolisi Konferencián 1888-ban. Körülbelül 60 évvel később
(és valószínűleg Robinson jelentésétől befolyásolva) Christian írt a Smith és Jones közötti
incidensről, de nem szemtanú minőségben. Smith-et „szerény és jól tájékozott embernek”,
Jones-t pedig „keménynek és arrogánsnak” írta le. Christian szerint Jones pontos kijelentése
így hangzott: „Smith testvér nehézsége az, hogy nem ismeri a tíz királyságot, és mégis a
hunokról vitatkozik, miközben én ismerem, és be is tudom bizonyítani álláspontomat”.
Christian azt állítja, hogy Ellen White „keményen megrótta Jones testvért az adventista mozgalom idősebb úttörői iránt tanúsított tisztelet hiánya miatt.” Christian emlékei azonban
nagyon gyanúsak. Tévesen mutatja be a Minneapolisi Konferenciát, mint egy „dicsőséges
győzelmet”, és E.W. Farnsworth veterán prédikátor pártjára áll - aki azt mondta, hogy „a hit
általi megigazulás nem egy új tanítás” - és J.H. Morrison pártjára, akiről azt állítja, hogy egy
„elismert lelkész” volt, aki „félt Dr. Waggoner szélsőséges elképzeléseitől”. Christian vádolja
Jones-t és Waggonert, sőt azt sugallja, hogy Ellen White nem is támogatta őket. (The Fruitage
of Spiritual Gifts [1947], 229–230. o.) A.W. Spalding, aki nem volt jelen Minneapolisban,
Robinson nyilatkozatát idézi, hozzátéve saját megjegyzéseit. Uriah Smith „szerény, visszahúzódó, igények nélküli ember volt”, míg Jones „agresszív, néha turbulens volt, és konkrét
okokat adott a neheztelésnek”. (Captains of the Host [1949], 593. o.) N.F. Pease idézi Jones
kijelentését, és következtet: „Azok az emberek, akik a hit általi megigazulás doktrínáját hirdették, nem mindig bölcsen és tapintatosan mutatták be gondolataikat. Ez a szerencsétlen
helyzet az előítélet lelkületét alakította ki azokkal szemben, akik sokak véleménye szerint
zavart hoztak a valós problémákban”. (By Faith Alone [1962], 131. o.) A.V. Olson idéz A.W.
Spalding, Jones-szal kapcsolatos idézetéből, aki Robinson kijelentéséből vette át, amely szerint „egyesek megkérdőjelezhetőnek tartották az egyik fiatal beszélő modorát és nyelvezetét”.
(Through Crisis to Victory 1888-1901 [1966], 44. o.) R.W. Schwarz Robinsont idézi, aki
állítja, hogy Jones „kemény nyilatkozata sok küldöttre hatással volt”, és „feltüzelte a vita
https://adventizmusmegrazasa.hu/

95
hevét, mielőtt a valóban jelentős teológiai előadás elkezdődött volna”. (Light Bearers to the
Remnant, [1979], 188. o.) A Canadian Union College Heritage embereinek forgatókönyve
nagyon szabadon idézi A.T. Jones-t: „Mindenképpen örömmel kommentálom a szarvakról
szóló témát. Smith testvér épp most ismerte el jelenlétünkben, hogy nem igazán tekintély a
tíz szarv témában. Biztosítani szeretném önöket, hogy sokat tanulmányoztam ezt a témát, és
kiegészíthetem Smith testvér tudatlanságát.” („The News From Minneapolis 1888”, Playing
Our Past [North American Division Office of Education, 1989], 126. o.) Azonban valószínűleg A.T. Jones-nak a legtévesebb bemutatása az egyetlen róla írt életrajzban található.
George R. Knight a 3. fejezetet Robinson állításának idézésével kezdi, majd kijelenti, hogy
„az ilyen kemény szavak és extravagáns viselkedések képezték a konfliktusnak a kontextusát,
amely az 1888-as Generál Konferenciát jellemezte”. (From 1888 to Apostasy [1987], 35. o.)
Dennis Hokama könyvkritikájára reagálva George Knight nagyon leleplező kijelentést tesz:
„Be kell vallanom Hokamának, hogy biztosan nem sikerült hatékonyan kommunikálnom.
Mindent megtettem annak bizonyítására, hogy Jones elejétől a végéig téves volt. Az 1880-as
évek második felében és az 1890-es évek első felében ez bebizonyosodott keménységében és
képtelenségében, hogy keresztény kedvességet mutasson”. („A Spark in the Dark: A Reply
to a Sermonette Masquerading as a Critique, George Knight answers Dennis Hokama”, Adventist Currents, 1988. április, 43. o.) Knight ezt a helyzetet más könyvekben is megemlíti,
hasonló megjegyzésekkel. (Angry Saints, [1989], 32,65. o.; A User-Friendly Guide to the 1888
Message [1998], 28,53–54. o.) Mégis, csak kérdéseket tehetünk fel a könyvek megbízható
voltával kapcsolatban, figyelembe véve a nyilvánvaló hozzáállásukat. J.S. Washburn, aki jelen
volt a Minneapolisi Konferencián, 62 év után említi meg ezt az esetet, de igazságosan közelíti
meg. („Interview”, op.cit.) Robinson 1931-ben tett nyilatkozatának tágabb kontextusát lásd
még a 4. fejezet 41. lábjegyzetében. Nagyon érdekes, hogy csak nyolc hónappal a minneapolisi eset után, miközben Ellen White beszélt a hallgatósághoz Uriah Smith legfrissebb, Review
cikkével kapcsolatban, hasonló kommentet mondott, mint amit Jones-nak tulajdonítanak:
„Azt fogjátok mondani: «Nos, mit jelent Smith-nek a Review újságban megjelent cikke?».
Nem tudja, miről beszél; úgy látja a fákat, mint járó embereket”. (1889. június 19., „Sermon
Given at Rome NY”; 1888 Materials, 348. o.) Emlékeznünk kell azonban arra, hogy Isten
vezette Ellen White-ot, hogy ellensúlyozza a mennyből küldött üzenet elutasítását.
44. Ellen G. White: „The Need of Advancement”, reggeli prédikáció, 1888. október 18.,
Review and Herald, 1889. október 8., 625.,626. o.; 1888 Materials, 117-118. o.
45. Ellen G. White: „Have Light in Yourselves”, reggeli prédikáció, 1888. október 19.,
The Signs of the Times, 1889. november 11., 674. o.; 1888 Materials, 120. o. Évekkel később Ellen White írt egy „megrázó álomról”, amelyben a híveket a Szentlélek befogadása
tekintetében mérték: „A Newcastle-i összejövetel első szombat éjszakáján úgy tűnt, hogy egy
gyülekezetben vagyok, és bemutatom a Lélek befogadásának szükségességét és fontosságát
[…] El kell fogadniuk a Lelket, mielőtt teljes mértékben megértenék Krisztus tanítását […]
Álmomban egy őrszem állt egy fontos épület ajtajánál, és megkérdezte minden belépni akarótól: «Megkaptad a Szentlelket?» Mérőpálca volt a kezében, és csak nagyon-nagyon kevesen
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léphettek be az épületbe. «Az emberi nagyságod nem jelent semmit - mondta -, de ha elérted
az ember teljes mértékét a Krisztus Jézusban ismereted szerint, akkor Krisztussal ülhetsz a
Bárány menyegzőjének vacsoráján, és az örökkévalóság korszakain keresztül soha nem szűnsz
meg felfedezni a számodra készített vacsora áldásait.»” (Review and Herald, 1899. április 11.,
„An Impressive Dream”, 225. o., kiemelés hozzáadva)
46. Ellen G. White, 26. Kézirat, 1888. október; 1888 Materials, 157. o.
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4. fejezet

„A legértékesebb üzenet”
A vezető testvérek válasza a Szentlélekre és a növekvő világosságra
Az 1888-as Konferencia október 17-én, szerdán 9:30-kor kezdődött. A lelkipásztori értekezletet beárnyékoló vita keveset tett azért, hogy jó hangot adjon a Generál Konferenciának.
Sajnos ez még csak a kezdet volt. [106]
Amikor Jones és Waggoner a nyitónapon megérkeztek a gyülekezetbe, figyelmüket megragadta egy elől lévő nagy fekete tábla, amelyre két különböző javaslatot írtak. Az egyik a következő volt: „Határozat - a Galata törvény a ceremoniális törvény” – J.H. Morrison nevével
csatolva. A másik a következő volt: „Határozat - a Galata törvény az erkölcsi törvény” - szabad
hely hagyva E.J. Waggoner aláírására. Waggoner nem volt hajlandó aláírni, mondván, hogy
nem ellentmondásos vitákra jött. Sőt, a meglátása az volt, hogy az igazságot nem a törvény,
hanem hit által kapjuk – függetlenül attól, hogy ez az erkölcsi vagy a ceremoniális törvény.1
Csak két nappal azelőtt kezdte meg Waggoner a legalább kilenc előadásból álló sorozatát a
törvény és Krisztus igazsága közötti kapcsolatról, és számára a téma sokkal tágabb volt, mint
a Galata törvény.A hit általi megigazulás mind a hat előadásának megtartása után tért csak
konkrétabban a Galata témájára, és még akkor is a hit általi megigazulás összefüggésében
beszélt róla.2
Evidenssé kellett válnia, hogy az 1888-as vita többről szól, mint a Galata törvény. Bár a
központi téma a hit általi megigazulás és a többi bibliai igazsághoz való viszonya volt, szoros
kapcsolatban állt még sok más témával, ideértve a vallásszabadságot, az egyházszervezést, a
nevelést, a kiadványokat és az orvosi missziós munkát. A következő oldalakon részletesebben
megvizsgáljuk Jones és Waggoner néhány tanítását, de a folytatás előtt jó lenne összefoglalni
az „1888-as üzenetet”.
Az 1888-as üzenet
Először is, meg kell értenünk, hogy az üzenet, amelyet az Úr Jones és Waggoner által
küldött, nem korlátozódott 1888-ra és a Minneapolisi Generál Konferenciára. Épp ellenkezőleg, amint a következő fejezetekben látni fogjuk, azt az üzenetet az 1888-as Generál
Konferencián bővebben ismertették, és a következő évtizedben sokáig hirdették. Másodszor,
be kell látnunk, hogy bár nincs pontos írásunk arról, amit Jones és Waggoner Minneapolisban bemutattak, képesek vagyunk rekonstruálni egy helyes és pontos koncepciót arról, amit
a Generál Konferencia előtt, idejében és utána mutattak be.3* [107]
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Jones és Waggoner egyaránt termékeny szerzői voltak az egyházi kiadványokhoz készült
könyveknek és cikkeknek. Írásaikból tudjuk, mit tanítottak a Konferencia előtt, beleértve
Waggoner 1887-ben írt, The Gospel in Galatians című munkáját, amit az 1888-as Konferencián résztvevő küldötteknek osztottak ki. Ugyanakkor írásaikból tudjuk, hogy mit tanítottak
a Konferencia után, többek között Waggoner 1890-ben megjelent művéből, Christ and His
Righteousness, amely Jessie F. Moser-Waggoner kézírásos jegyzetein alapult, amelyeket E.J.
Waggoner az 1888-as Generál Konferencia előadásai során készített.4*
Továbbá Ellen White-nak több mint 1800 oldalnyi levelezése áll rendelkezésünkre, kéziratai és prédikációi Minneapolisról, amelyek a négykötetes The Ellen G. White 1888 Materials című műben találhatók. Ezekhez hozzáadódik Manuscripts and Memories of Minneapolis;
közel 600 oldalnyi levél, amiket különböző résztvevők írtak az 1888-as találkozókról. Ebbe a
gyűjteménybe beletartoznak az egyházi beszámolók és folyóiratok másolatai, mint például az
1888 General Conference Daily Bulletin, R. Dewitt Hottel naplója és William C. White-nak
az ülések során készített két jegyzetfüzete.5*
Amikor megvizsgáljuk Jones és Waggoner által bemutatott dolgokat, mindenekelőtt emlékeznünk kell arra, hogy magából a Bibliából mutatták be a bibliai tanokat.6 Ellen White
megerősítette megközelítésüket, kijelentve, hogy „a Biblia kell, hogy legyen minden doktrína
és prédikáció mércéje”,7 mert „csak ez biztosíthatja Isten akaratának helyes megismerését”.8
Sőt, „a Biblia és egyedül a Biblia a szívhez szólva és Isten Lelkétől megáldva teheti igazzá az
embert, és tarthatja igaznak”.9 Ellen White megértette, hogy a Biblia nem stagnál, hanem egy
„progresszív könyv”,10 amelyből „Krisztus követőinek dicsőséges igazságokat fednek fel”.11
Ezeket a „bibliai igazságokat összekapcsolva [108] a nagy Megváltási tervvel”, „folyamatosan
tárulkozniuk, bővülniük és fejlődniük” kellett, mert a Biblia „isteni, akárcsak a Szerzője”.12*
A Jones és Waggoner által bemutatott bibliai igazságok összhangban voltak a disztinktív
adventista mérföldkövekkel. Ellen White hét mérföldkövet helyeselt az 1888-as üzenet kontextusában. Ezek: „az 1844-es év dátumának elmúlása […]; a mennyei szentély megtisztítása,
amely döntő kapcsolatban volt a földön élő Isten népével, ugyanakkor az első, a második
és a harmadik angyali üzenettel is, zászlót lobogtatva, amelyen ez állt: «Isten parancsolatai
és Jézus hite» […]; a negyedik parancsolat szombatjának világossága, a gonoszok halhatatlansága”. Ellen White azt mondta, hogy Jones és Waggoner ezeknek a mérföldköveknek
„új lendületet adtak”.13 Más kontextusban mutatták be ezeket - „olyan igazságként, mint
amilyen Jézusban van”.14* Különösen az evangéliumot mutatták be – „a hit általi megigazulást és Krisztus igazságát” – vagy Isten hitének mérföldkövét a törvény vonatkozásában,
vagy kéz a kézben Isten parancsolatainak mérföldkövével. Ellen White azt mondta, hogy ez
a „harmadik angyal üzenete”.15
A hetednapi adventisták ismertették „Isten parancsolatait”, de „Jézus hitét”nem egyenlő
fontosságúként hirdették. Beszéltek erről, de nem értették. „Figyelmen kívül hagyták, figyelmetlen és közömbös módon bántak vele”, és nem töltötte be azt az előkelő helyet, amelyet
Isten szándékozott.16 Isten törvénye erőtelen „Jézus hite” nélkül, mert az a hit „többet foglal
magában, mint általában feltételezik”.17 Következésképpen a Minneapolisban tárgyalt valódi
téma magáról a megváltási tervről szólt.
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A Generál Konferencia vége felé Waggoner azt írta, hogy az egyik fő téma, amiről tárgyaltak, a következő volt: „A törvény és az evangélium különféle vonatkozásaikban összegyűjtve
a hit általi megigazulás átfogó címe alatt”.18 Évekkel később Ellen White megírta azt a nyilatkozatot, amely valószínűleg legismertebb állítása az 1888-as üzenettel kapcsolatban. Itt
található egy megbízható összefoglaló az értékes üzenet konkrétabb vonatkozásairól:
„Az Úr az Ő nagy kegyelmében egy üzenetet küldött népének Waggoner és
Jones testvérek által. Az üzenetnek az volt a célja, hogy az emberek elé hozza a
felemeltetett Megváltót, az áldozatot a világ bűneiért. [109] Az üzenet bemutatta
a hit általi megigazulást az isteni Kezesben, és hívja az embereket, hogy fogadják
el Krisztus igazságát, amely az Isten minden parancsolata iránti engedelmességben nyilvánul meg. Sokan szem elől tévesztették Jézust. Nekik szükségük volt,
hogy tekintetüket az isteni Személyre irányítsák, az Ő érdemeire és az emberi
család iránti változhatatlan szeretetére.
Minden hatalom neki adatott, hogy gazdag ajándékokat oszthasson az
embereknek, a segítség nélkül maradt embert részesítve az Ő igazságának felbecsülhetetlen ajándékában. Ezt az üzenetet parancsolta Isten, hogy hirdessük
a világnak. Ez a harmadik angyal üzenete, amelyet hangos szóval kell hirdetni,
és amelyet a Szentlélek nagymértékű kitöltetése kísér.
A felemeltetett Megváltót be kell mutatni […] a trónon ülve és […] osztva
a szövetség felbecsülhetetlen áldásait […] Krisztus közbenjár az egyházért a
mennyei udvarokban […]
Méltatlanságunk ellenére folyamatosan emlékeznünk kell arra, hogy van
Valaki, aki képes eltávolítani a bűnt és megmenteni a bűnöst […] Isten egy
bizonyságot adott a szolgáinak, amely az igazságot mutatta be, amint Jézusban
található, egy olyan bizonyságot, amely a harmadik angyal üzenete megkülönböztetett és világos megfogalmazásban […]
Ez a bizonyság […] bemutatja a Törvényt és az evangéliumot, tökéletes
egésszé egyesítve őket. (Lásd a Róma 5. és 1János 3:9 a fejezetet a végéig) […]
Pontosan ezt a munkát tervezi az Úr, vagyis, hogy az üzenet, amelyet
szolgáinak adott, minden ember szívében és elméjében munkálkodjon. Isten
egyházának élete azzal folytatódik, hogy a tagok mindenekfelett Istent szeretik,
embertársaikat pedig, mint önmagukat […]
Ha elhanyagoljátok ezt a nagy üdvösséget, amely évek óta a szemetek előtt

tartatott, ha megvetitek a Krisztus vére általi megigazulás, és a Szentlélek
megtisztító ereje által történő megszentelődés dicsőséges felajánlását, végül
nem marad a bűnökért való áldozat, csak az ítéletnek és a lángoló haragnak
rettenetes várása, amely biztosan el fog jönni.”19
Ennek az üzenetnek a „szíve” a „felemeltetett Megváltó” volt, mind isteni, mind emberi
természetében. Ez az üzenet Krisztust mutatta be, mint „változatlan szeretettel” lévő Megvál-
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tót, aki kezdeményezte az egész „emberi család” megmentését. „Az egész világ bűneiért való
áldozatát” minden egyes emberi lényért hozta meg, és ha nem vetik meg, és nem hanyagolják
el, akkor elvezet a „hit általi megigazuláshoz Abban, aki a mi Kezesünk”. Azok, akik ezt az
őszinte hitet gyakorolják, „megkapják Krisztus igazságát”, amely „Isten minden parancsolata
iránti engedelmességben nyilvánul meg”. [110] Ez „a szövetség felbecsülhetetlen áldásai” által
valósul meg, nem a régi, hanem az új szövetség által, melyben a törvény a szívbe van írva.
Így az emberiségnek nem kellett tovább a bűn rabságában lennie, mert Krisztus elítélte a
bűnt a testben,20 és „eltávolíthatja a bűnt, és megmentheti a bűnöst”. Következésképpen
a megszentelődés nem más, mint a hit általi megigazulás folyamatos megtapasztalása, és
egyértelműen a hit általi megigazulás része.
Tehát egy új motiváció lép a büntetéstől való félelem és a jutalom megszerzésének reménye helyett, mert „szeretni Istent mindenekfelett és másokat szeretni, mint önmagadat”
képezi a legmagasabb motivációt. Röviden: ez „az igazság, ahogy Jézusban van, a harmadik
angyal üzenetét képezi” egyesítve a hit általi megigazulás bibliai gondolatát a mennyei szentély megtisztításának egyedülálló igazságával. Azok, akik mindig szem előtt tartják ezt a jó
hírt, megértik, hogy könnyebb megváltottnak lenni, mint elveszni.
Ez volt az az üzenet, amelyet „erős hangon kellett kihirdetni” - a hangos kiáltás -, „és
amelyet a Szentlélek nagymértékű kiáradásának kellett kísérnie” - a késői eső.21 De hogyan
fogadták ezt az üzenetet? Most visszatérünk az 1888-as Generál Konferenciára.
Szavazások és döntések
Mivel Waggoner előadásai folytatódtak a Konferencia első hetében, az előítélet és az
ellenállás csak nőtt. Október 18-án, csütörtök reggel bemutatta a „hit általi megigazulás
Krisztusban” című témáját. Azt mondta, hogy „a Krisztusban való szabadság mindig szabadulás volt a bűntől, és hogy a Krisztustól való elszakadás más megigazulás eszközeinek
javára mindig rabságot hozott”. Ő és Ellen White egyaránt felszólította az „idős és fiatal”
testvéreket, hogy „keressék Istent, távolítsák el az előítéletnek és az ellenségeskedésnek minden lelkületét, és törekedjenek a hit egységére”.22
Október 19-én, pénteken Waggoner összehasonlította a Rómabeliekhez írt levelet a Galatabeliekhez írt levéllel, azzal a céllal, hogy megmutassa, hogy [111] „a vita valódi pontja [Pál
apostol korában] a hit általi megigazulás Krisztusban volt”. Azt is mondta, hogy „a szövetség
és az Ábrahámnak tett ígéretek a nekünk szóló szövetség és ígéretek”. A következtetés arra
utalt, hogy ugyanaz a vita, amely Pál apostol idejében megrázta az egyházat, ismét kezdett
kibontakozni.23* Butler úgy vélte, hogy az evangélium túlzott hangsúlyozása veszélyezteti a
törvényt, míg Waggoner úgy vélte, hogy a törvényt és az evangéliumot egyaránt a legalista
megközelítés fenyegeti. Ahogy az egyik küldött fogalmazott: „A téma a hit általi megigazulás
versus a cselekedetek általi megigazulás volt.”24
Uriah Smith-nek később alkalma nyílt még aznap a felszólalásra, és kifejtette saját véleményét, mondván, hogy „a Rómabeliekhez írt levél nem utal a Galatabeliekhez írt levélre”.
Azt is érezte, hogy „Waggoner meglátásában veszély áll fenn”.25
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Szombaton Ellen White a keresztény élet növekedéséről beszélt az egybegyűlteknek.
Megemlítette a kifogásokat, amelyeket az emberek arra fognak használni, miért nem győzik
le a bűnt az életükben, de Krisztus azért jött, hogy megszabadítsa az embereket. Áldozata
elég volt a győzelemhez; „Ő közbelép, és igazságát nekem tulajdonítja tökéletes engedelmességében.” Azt mondta, hogy amikor összejöveteleket tartottak, és bemutatták az igazságot,
amely „lenyűgözte az emberek elméjét, Sátán bemutatta a nehézségeket”. Beszélt a zsidók
„hitetlenségének állapotáról” Krisztus idejében és Illés idején. Isten népe annyira „megkeményedett”, hogy nem hagyták, hogy „lenyűgözze őket az igazság”, és nem voltak „érzékenyek
Isten Lelkének hatásaira”. Majd Ellen White az előtte álló vezetőkre alkalmazta:
„Itt szeretném elmondani, milyen szörnyű, hogy amikor Isten világosságot
ad, és ez lenyűgözi a szíveteket és a lelketeket, akkor ti úgy cselekszetek, mint
ők. Ha az igazságot nem fogadják el, Isten visszavonja Lelkét […]
Az emberi fajt befogadták a Szerelmesben. Hosszú emberi karja átöleli az
emberiséget, míg isteni karja a Végtelen trónba kapaszkodik, és az egész eget
megnyitja az ember előtt. A kapuk ma tárva-nyitva vannak. Krisztus a mennyei
szentélyben van, és imádságaitok felemelkedhetnek az Atyához. Krisztus azt
mondja: Ha elmegyek, elküldöm nektek a Vigasztalót, és amikor bírjuk a Szent
Lelket, akkor mindenünk megvan […]
Következésképpen hittel kell belépnünk Vele a szentélybe, és a lelkünk
szentélyében kell megkezdenünk a munkát. Meg kell tisztítanunk magunkat
minden szennytől.”26 [112]
Beszéd közben Ellen White úgy érezte, hogy „az Úrnak Lelke nemcsak rajta van, hanem
a népen is”. Az összejövetel után sokan bevallották, hogy ez volt életük legboldogabb napja.
Tudta, hogy „az Úr Jézus jelenléte a gyülekezetben volt”, hogy megáldja az embereket, és
hogy „Isten Lelke különleges megnyilatkozásának pontos célja volt, vagyis hogy elfojtsa a
kételyeket, és megfordítsa a hitetlenség hullámát, amelyet hagytak, hogy behatoljon a szívekbe és az elmékbe White testvérnővel és az Úr rá bízott munkájával kapcsolatban”.27* Vajon
megváltoztatná a dolgok menetét a „felfrissülés ideje”?
Vasárnap reggel Ellen White bemutatott egy rövid áhítatot. Témája a következő volt:
„Egy választott nép”. Beszélt arról a „magas mércéről”, amelyre Isten hívta népét, és arról,
hogy elérésének egyetlen módja az volt, ha elfordítják tekintetüket a világtól és a „mennyei
dolgokra” szegezik. „Csak a Golgotai kereszttől ragyogó világosság által […] érthetünk meg
valamit a megváltás csodálatos témájából.” A törvényről szólva, és megismételve azt, amit
Waggoner az összejövetel során korábban mondott, Ellen White jelezte, hogy az erkölcsi
törvény Krisztushoz vezet minket:
„Az a feladatunk, hogy dicséretet emeljünk Annak, aki elhívott a sötétségből az Ő csodálatos világosságára. Hogyan tegyük ezt? Megmutatva a világnak,
hogy olyan nép vagyunk, akik megtartják a parancsolatokat, összhangban élve
Isten törvényével. Mindig szem előtt tartva az Ő jóságát és szeretetét, alávetve
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mindent, ami az életünkben van, Igéje követelményeinek. Ily módon Krisztus
képviselői leszünk, kiemelve életünkben az Ő jellemének átiratát.
«Mégis» mondhatná valaki «én azt hittem, hogy a parancsolatok a rabság
igája». Csak azok érzik, hogy ez a rabság igája, akik megszegik a törvényt. Azok
számára, akik megtartják a törvényt, ez az élet, az öröm, a béke és a boldogság.
A törvény egy olyan tükör, amelyben megnézhetjük és felismerhetjük jellemünk hibáit. Nem kellene hálásnak lennünk azért, hogy Isten biztosított egy
eszközt, mely által felfedezhetjük hiányosságainkat?
A Törvényben nincs hatalom a megváltásra, vagy megbocsátás a törvényszegőnek. Következésképpen mit csinál? Krisztushoz vezeti a bűnbánó bűnöst.
Pál apostol kijelenti: «Hogy semmitől sem vonogattam magamat, ami hasznos,
hogy hirdessem nektek, és tanítsalak titeket nyilvánosan és házanként. Bizonyságot tévén mind zsidóknak, mind görögöknek az Istenhez való megtérés, és a
mi Urunk Jézus Krisztusban való hit felől.» (ApCsel 20:20,21) Miért hirdette
a megtérést? Mert megszegték Isten törvényét. A törvényszegőknek meg kell
térniük. [113] Miért hirdette a Krisztusba vetett hitet? Mert Krisztus az, aki
megváltotta a bűnösöket a törvény büntetésétől. A törvény a bűn orvoslásához
vezet - az Istenhez való megtéréshez és a Krisztusba vetett hithez. Csodálkoztok, hogy Sátán meg akar szabadulni a törvénytől?”28*

A délutáni összejövetelen, amely a nevelési munkával foglalkozott, javaslatot tettek
egy állásfoglalásra, amelynek célja a következő volt: „A Battle Creek-i iskolánkban semmi
olyat ne tanítsanak, amely ellentétes a múltban elfogadottakkal vagy a Generál Konferencia
Bizottsága által jóváhagyott dolgokkal”. Ezzel a javaslattal próbálták a testvérek megakadályozni, hogy Jones és Waggoner bemutassák a Generál Konferencián azokat a doktrínákat,
amelyeket korábban bemutattak, valamint hogy megakadályozzák őket abban, hogy a
jövőben új gondolatokat terjesszenek elő.29* G.I. Butler részt vett ebben a cselekményben,
mert elterjesztette azt a pletykát, miszerint a Healdsburg College néhány hallgatójának a
szülei máshová küldik gyermekeiket mindaddig, amíg ott Jones és Waggoner koncepcióit
tanítják.30 Ugyanakkor a javaslat célja az volt, hogy megakadályozza Jones-t abban, hogy
bemutassa nézeteit a Battle Creek-i főiskola hallgatóinak, ahol az volt tervben, hogy az év
elején megkezdi a tanítást.31 Ellen White jelen volt az ülésen, és kérte a javaslat újbóli elolvasását. Ezután megkérdezte, hogy javasoltak-e már ilyen állásfoglalást, és megszavazták-e
már korábban. A válasz a csend volt. Ragaszkodott ehhez a ponthoz, és megkérdezte Uriah
Smith-et, a titkárt, hogy tud-e más ilyen állásfoglalásról, amelyet valaha is megvizsgáltak egy
korábbi ülésen. Smith bizonytalannak tűnt. Ellen White ezután rámutatott „az Úr munkája
akadályozásának veszélyére”. Az Úr felfedte neki, mi a téves és veszélyes, és ő figyelmeztette a testvéreket, hogy „tartózkodjanak a szavazástól”. William C. White ezt a döntést „az
ortodoxia mániájának” tartotta, ezért keményen küzdött ellene az anyjával együtt, és végül
„megsemmisítették”.32 Később, leírva az eseményt, Ellen White nagyon világosan elmondta,
miért volt annyira veszélyes ilyen módon szavazni:
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„Kijelentettem, hogy részvénytulajdonos vagyok, és nem engedhetem meg,
hogy a határozatot szavazásra bocsássák, mert Isten népének különös világosságot kellett kapnia, ahogy közelednek e föld történelmének utolsó eseményeihez.
Egy másik angyalnak kellett jönnie a mennyből egy üzenettel, és dicsőségének
beragyognia az egész földet. Számunkra lehetetlen volt pontosan megmondanunk, hogy hogyan fog érkezni ez a kiegészítő világosság. Nagyon váratlan
módon jöhetett, oly úton, amely eltér sokak elképzeléseitől. Egyáltalán nem
valószínűtlen, vagy ellentétes Isten útjaival [114] és cselekedeteivel, hogy váratlan
módon küldjön világosságot népének. Vajon helyes lenne-e, ha minden utat
bezárnának iskoláinkban, hogy a diákok ne élvezhessék ezt a világosságot? Erre
a döntésre nem volt szükség.”33
Sajnos Ellen White tanácsának nem sikerült megállítani az események haladását. R.A. Underwood még azután is, hogy Ellen White „világosan” kijelentette a dolgokat, „ragaszkodott
a határozat végrehajtásához”.34 Következésképpen az történt, hogy bár Ellen White szavai
még a fülükben csengtek, szavazásra bocsátották a döntést; egy résztvevő két kézzel szavazott
a döntés mellett.35* Bár a döntés nem ment át a szavazáson, ez az esemény egyértelműen egy
dologra mutatott. Annak ellenére, hogy egy nappal korábban Szentlélekkel teli szombati
összejövetelre került sor, sok testvér elvesztette bizalmát Ellen White és bizonyságai iránt:
„Amint meglátták, hogy White testvérnő nem ért egyet minden elképzelésükkel, javaslatukkal és a döntésekkel, amelyekről szavazni kellett […], egyesek számára a kapott bizonyíték
olyan súlytalanná vált, mint Krisztus szavai a názáreti zsinagógában.”36
Aznap este Ellen White nyilvános beszédben ismertette tanácsait. Beszélt annak szükségességéről, hogy „új mannát kapjanak a mennyből”, és „a Krisztushoz hasonló szeretet”
szükségességéről, amely annyira hiányzott a Konferencián. Felszólalt a „viccek és a tréfák”, a
„rossz beszéd” és a testvérek „gúnyolása” ellen. A Jelenések 5. fejezetének szavaival ismételten
felszólalt a korábbi kísérlet ellen, hogy megszavazzák a javasolt állásfoglalást; eljött az idő,
„amikor a tekercs kibontakozik a világ előtt Isten hírvivőin keresztül”:
„Eljött az idő, amikor a tekercs Isten hírvivőin keresztül kibontakozik a
világ előtt. Soha nem szabadna korlátozni iskoláink tanárait, mondván nekik,
hogy csak azt taníthatják, amit addig tanítottak. Távolítsátok el az ilyen korlátozásokat. Isten az, aki adja népének az üzenetet, amelyet hirdetnie kell […] Az
evangéliumot az Isten által küldött üzenetek szerint kell teljesíteni. Lehetséges,
hogy azt, amit Isten ad ma a szolgáinak, nem volt jelenvaló igazság húsz évvel
ezelőtt, de viszont Isten üzenete erre az időre […]
Isten feltárja az embereknek az isteni módon elrendelt igazság értékes
gyöngyszemeit, amelyek megfelelnek a mi időnknek. Isten megmentette ezeket
az igazságokat a hamis eszméktől, és elhelyezte a megfelelő keretekbe […]”37*
„Azok, akik nem nyomták mélyre és egyre mélyebbre az ásót az igazság
bányájában, nem fognak szépséget látni a Konferencián bemutatott értékes
dolgokban. Miután az emberek makacs ellenkezésben gyakorolják akaratukat
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a kapott világossággal szemben, [115] még a Konferencián bemutatott meggyőző bizonyítékok alapján is nehéz lesz engedniük […] Jézus Krisztus minden
hálószobában járt, ahol vendégül láttak titeket. Hány ima hangzott el ezekből
a helyiségekből? […] Jól tennénk, ha emlékeznénk arra, hogy Krisztus a világ
világossága, és hogy az új fénysugarak tükröződnek folyamatosan a Fényforrásból fakadva […]
Volt idő, amikor Izrael nem tudta legyőzni ellenségeit. Ennek oka Ákán bűne volt. Isten kijelentette: «Nem leszek veletek, hacsak nem pusztítjátok el azt,
ami elpusztítandó közöttetek». Isten ma is ugyanaz. Ha azok, akik azt állítják,
hogy hisznek az igazságban, bűnöket táplálnak, amelyek beszennyezik őket,
akkor Isten nemtetszése éri a gyülekezetet, és Ő nem fog megváltozni, amíg a
tagok nem tesznek meg mindent annak érdekében, hogy megmutassák bűnnel
szembeni gyűlöletüket. Isten elégedetlen azokkal, akik a rosszat jónak és a jót
rossznak nevezik. Ha féltékenység, rossz gyanakvás és rossz beszéd marad a
gyülekezetben, akkor az a gyülekezet Isten haragja alatt áll. Lelkileg egészségtelen lesz, amíg meg nem tisztul ezektől a bűnöktől, mert addig Isten nem tudja
kifejezni erejét, hogy népét megerősítse, felemelje és győzelmet adjon neki[…]
Ó, mennyire szükségünk van mindannyiunknak a Szentlélek keresztségére!”38

Bár Ellen White nem volt teljesen tisztában ennek a gonosz beszédnek a mértékével, már
látott eleget ahhoz, hogy ellene szóljon. Waggonert előadásai során sokszor félbeszakították.
Bár Waggoner alacsony termetű volt, tisztán lehetett hallani. Valaki azonban gúnyosan felkiáltott: „Nem látunk téged”. Voltak, akik erőteljesen „ellenkeztek”, sőt, egyesek „más irányba
fordították a fejüket, amikor meglátták Waggonert közeledni”. Mindennek az volt a célja,
hogy megsebezzék Jones-t és Waggonert, és sikerült is nekik.39
G.I. Butler üzeneteket küldött „távirattal Battle Creek-ből”, és felszólította a testvéreket, hogy álljanak a mérföldkövek mellé, buzdítva őket, hogy „döntés elé állítsák a népet
a vitatott kérdésekkel kapcsolatban”.40 Amikor Ellen White meglátta a Jones és Waggoner
ellen megnyilvánuló lelkületet, amely „fertőzőnek tűnt”, a szívében mély fájdalmat érzett.
Ő és William C. White megpróbálták „a lehető legkitartóbban” elérni, hogy a „lelkipásztor testvérek” összegyűljenek egy szabad helyiségben, hogy együtt imádkozzanak, de „csak
kétszer-háromszor” sikerült. Mint Ellen White hamarosan láthatta, hogy még több minden
történt a függöny mögött.41* [116]
Végül hétfő kora reggel Ellen White írt az egész helyzetről, hogy szavait „ne idézzék tévesen”, és aznap este, meglehetősen sok „felelősségteljes vezető férfi” előtt ismertette üzenetét.
Elmondta nekik, hogy „először hallotta E.J. Waggoner koncepcióit”, és kimondhatatlanul
hálás volt Istennek, mert „tudta, hogy az arra az időre szóló üzenet volt”. „Koncepciója bemutatása során” E.J. Waggoner „igaz, Krisztus lelkületéhez hasonlóan” beszélt. Ellentétben
azokkal, akik szembeszálltak a tanításával, Waggoner „megfelelően viselkedett, magánszemélyekről nem beszélt, és senkit nem támadott vagy tett nevetségessé. Úgy mutatta be a témát,
mint ahogy egy keresztény úriembernek kellene bemutatnia, kedvesen és udvariasan, harcias
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stílus használata nélkül.” Ellen White elmondta, hogy „ezt a tényt még azok is elismerték,
akik ellentétes nézeteket vallottak”.42*
Ellen White sajnálta, hogy nem voltak többen jelen a beszédén, mert egyesek beszéde
után „más megvilágításban kezdték látni a dolgokat”. Egy ideig beszélt, majd lehetősége volt
válaszolni néhány kérdésre, amelyekről később ezt írta:
„Akkor kérdéseket tettek fel. «White testvérnő, szerinted az Úrnak van
valami új és nagyobb világossága számunkra, mint nép?» Azt válaszoltam: «A
lehető legbiztosabban. Nem csak így hiszek, hanem világosan tudok beszélni
erről. Tudom, hogy van egy értékes igazság, amely fel lesz tárva előttünk, ha mi
vagyunk az a nép, akiknek állva kell maradnia Isten felkészülésének napján.»
Aztán azt kérdezték, hogy szerintem jobb-e, ha a témát cserbenhagyják
ott, ahol van, miután Waggoner testvér kinyilvánította koncepcióját a Galata
törvénnyel kapcsolatban. Azt mondtam: «Semmi esetre. Meg akarjuk ismerni
a kérdés mindkét oldalát.» Azt azonban kijelentettem, hogy ésszerűtlen az a
lelkület, amelyet az összejövetelen láttam megnyilvánulni […]
A következő megjegyzés hangzott el: «Ha a Galata törvényre vonatkozó
elképzeléseink nem helytállóak, akkor nincs meg a harmadik angyal üzenete,
és maga a pozíciónk elesik; nem marad semmi már a hitünkből.» Azt mondtam: «Testvérek, pontosan ezt mondtam nektek. Ez az állítás nem igaz. Ez
extravagáns és túlzó kijelentés. Ha az állítás az erről a témáról folytatott vitában
hangzik el, és úgy érzitek, hogy az én kötelességem bemutatni ezt a dolgot
az összegyűltek előtt, függetlenül attól, hogy meghallgatják vagy elutasítják,
én elmondom nekik, hogy az állítás téves […] A farizeizmus lelkülete lépett
közénk, amely ellen felemelem a hangom, bárhol nyilvánulna meg […]» [117]
Az egyik testvér azt is mondta: «Talán úgy gondolja, hogy semmit sem
kellene beszélni a kérdés másik oldaláról». Én és a fiam, Willie kategorikusan
mondtuk, hogy a témát nem kellene itt lezárni, hanem azt akartuk, hogy ők
hozzanak el minden bizonyítékot a probléma mindkét oldaláról, mert csak azt
akartuk, hogy az igazság, a bibliai igazság a nép elé kerüljön.”43
Másnap reggel, október 23-án, kedden korán egy gyűlést hívtak össze, amelyre sem
Ellen White-ot, sem fiát nem hívták meg. Nyilatkozatok hangzottak el, miszerint „White
testvérnő ellenezte a tárgyalt téma másik álláspontját!” Valaki a résztvevők közül gyorsan
elment William C. White-hoz, és elmondta neki, mi történik, tanácsolva őt, hogy jöjjön
el. Amikor megérkezett, „a helyzetet éppen nagyon nyomorúságosnak mutatták be”, „nagy
szimpátiát ébresztve azon testvérek iránt”, akik úgy vélték, hogy „akadályozva lettek, és nem
kaptak esélyt arra, hogy kifejezzék gondolataikat”. William C. White „megfelelő világosságban” mutatta be a témát, és édesanyja nevében beszélt, „aki nagyon szerette volna hallani
[…] mindazt, amit a vita másik álláspontján állók mondanak”. Tájékoztatta a testvéreket,
hogy „Ellen White ezt kategorikusan elmondta az előző este tartott lelkészi összejövetelen.”44
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Később, azon a reggelen J.H. Morrisonnak, az iowai Konferencia elnökének és egy ügyes
előadónak kellett felszólalni a téma másik oldaláról. Őt a Generál Konferencia-i testvérek választották meg, hogy szembeszálljon Waggoner koncepciójával, és megvédje a Galata törvény
hagyományos többségi nézetét. Még mielőtt Morrison felállt, és felszólalt volna egy „vegyes
gyülekezet” előtt, a zsúfolt minneapolisi gyülekezetben R.M. Kilgore kérte, hogy engedjék őt
felszólalni. „Kategorikus és nem megfelelő nyelvezettel beszélt, újra és újra kijelentve, hogy
helyteleníti a Galata törvény és a hit általi megigazulás témájának bevezetését”, miközben
Butler testvér „beteg volt, és nem tudott jelen lenni a helyzet kezelésében”. „Nyomatékosan
kijelentette, hogy gyávaság lenne” tárgyalni a témát, míg a téma bemutatására „legjobban
felkészült ember nincs jelen.”45 Kilgore azt állította, hogy „nem biztosítottak hasonló lehetőséget”, olyat, amit E.J. Waggoner kapott, akinek megengedték új koncepcióinak bemutatását.46 Majd Kilgore azt javasolta, hogy „a hit általi megigazulás témájának megvitatását”
szakítsák meg, amíg Butler nem lehet jelen.47* [118]
Uriah Smith azonnal követte, és „hasonló megjegyzéseket” tett, amelyek „teljes egészében
szimpátiát hivatottak kelteni” álláspontjuk mellett.48 Úgy beszélt, akárcsak a következő években tette, azt állítva, hogy „egyetért a Waggoner testvér által bemutatott dolgok háromnegyedével”,49 és hogy igazán élvezhette volna Waggoner előadásait az „első alkalomtól fogva”,50
ha nem álltak volna mögöttük olyan meglátások, amelyeket be akart mutatni, és amelyeket
ő tévesnek ítélt meg.51 Erre Ellen White, aki a szószéken volt, felállt, és amikor megkapta
a szót, azt mondta: „Testvérek, ez az Úr munkája. Akarja az Úr, hogy munkája várja meg
Butler testvért? Az Úr azt akarja, hogy munkája haladjon előre, és ne várjon senkire.” Senki
sem válaszolt ezekre a szavakra.52*
Ellen White „meglepődött” és „elcsodálkozott” azon, amit azon a reggelen hallott. A
nyelv nem tudta „kifejezni lelkének terhét és szorongását”. Amikor Európában tartózkodott,
az adventista egyház „jövőbeli tapasztalatai képekben és szimbólumokban tárultak fel előtte,
de az utána kapott magyarázatban” felismerte, hogy ezek a dolgok közvetlenül a szeme láttára teljesedtek be. Neki „nem volt kétsége vagy kérdése ebben a témában”, mert „már ismerte
azt a világosságot”, amelyet Jones és Waggoner „világos és egyértelmű vonalakban mutatott
be”. Egy dologgal kapcsolatban azonban kérdéseket tett fel magának: „Első alkalom, hogy
azt hittem, talán nem támogatjuk a Galata törvény helyes koncepcióját, mert az igazságnak
nincs szüksége ilyen lelkületre a támogatáshoz.”53
Ezzel még nem ért véget az a nyomás, hogy hivatalosan is szavazzanak a Galata törvény
és a hit általi megigazulás témájáról, amely az alaptéma volt. Ellen White elmondta, hogy
neki és William C. White-nak „minden egyes pontra vigyázniuk kellett, nehogy olyan javaslatokat tegyenek, és olyan döntések szülessenek, amelyek hátrányosnak bizonyulnak a jövőbeni munkára nézve”. Úgy tűnt, hogy Sátánnak hatalma van, hogy „elképesztő mértékben”
akadályozza meg munkáját, és mégis azt mondhatta: „Remegek, amikor arra gondolok, mi
történhetett volna ezen az összejövetelen, ha nem lettünk volna ott.”54* A Konferencia vége
felé Ellen White ismét felszólalt az ellen, hogy szavazás által oldják meg a kérdést.
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cepciójáról. Ha ez a dolog B. [Butler] testvér tetszésére lenne, akkor ajánlott ezt
az ügyet azonnal megoldani. Az elmék azonban készen állnak egy ilyen döntésre? Én nem tudom jóváhagyni ezt az utat […] Amíg ilyen izgatott állapot
hatása alatt vagyunk, mint most, elménk nem áll készen arra, hogy biztonságos
döntéseket hozzon […] [119]
A Battle Creek-i elnökötöktől érkező üzeneteknek célja az, hogy elhamarkodott döntéseket és döntő álláspontokat hozzatok, de én ez ellen figyelmeztetlek
benneteket. Most nem vagytok nyugodtak; sokan vannak, akik nem tudják,
mit hiszek. Veszélyes egy vitatott kérdésben döntéseket hozni anélkül, hogy
nyugodtan és szenvedélymentes módon mérlegelnénk a probléma minden
aspektusát. Az izgatottság elhamarkodott cselekedetekhez vezet […]
Nem bölcs dolog, hogy e fiatalok egyike döntést hozzon ezen az összejövetelen, ahol a napirend inkább az ellenkezés, nem pedig a kutatás.”55
Egy évvel később Ellen White a veszélyről beszélt, amelyet az általuk megszavazott
döntések jelentettek az „Isten munkájára”: „Egy évvel ezelőtt [1888] olyan határozatokat
javasoltak a konferencián, amelyek elfogadása esetén akadályozták volna Isten munkáját.
Néhány döntést a fiatalok és a tapasztalatlanok javasoltak, melyekre soha nem kellett volna
megkapniuk a konferencia beleegyezését […] Jobb lett volna, ha egyes elfogadott döntést
egyáltalán nem javasoltak volna, mert azok, akik bemutatták őket, sötétségben voltak, nem
a világosságban.”56
A Generál Konferencia 1893-as ülésszakán A.T. Jones az 1888-as ünnepélyes eseményekről beszélt, amikor azok, akik állították, hogy a mérföldkövek oldalán állnak, „három
közvetlen erőfeszítést tettek” Isten üzenete elleni szavazásra. E törekvések sikertelenségének
az volt az oka, hogy az Úr angyala Ellen White által beszélt: „Ne tegyétek ezt”:
„Egyesek, akik oly nyíltan ellenezték [Krisztus igazságának üzenetét] abban
az időben [a minneapolisi összejövetelen] emelt kézzel szavazva ellene, és akiket
hallottam attól a naptól fogva mindezidáig «Áment» mondani olyan nyilatkozatokra, amelyek ugyanolyan kategorikusak és nyilvánvalóan pápaiak voltak,
mint amilyeneket maga a pápai egyház visz véghez […]
Nem számít, hogy egy hitpont írásos formában van bemutatva, vagy valakinek a gondolata, amelyet ők el akarnak utasítani a Generál Konferencia
szavazata által […] Az itteniek közül egyesek emlékeznek egy időre - négy évvel
ezelőttre -, és egy helyre - Minneapolisra -, amikor három közvetlen erőfeszítést
tettek egy ilyen dolog elérésére - amely oly szorosan kapcsolódik a harmadik
angyal üzenetéhez - a Generál Konferencia szavazata megszerzésével. Egy
ember véleménye mérföldkőnek lett meghatározva, majd ti megszavaztátok,
hogy maradjunk meg a mérföldköveknél anélkül, hogy tudtátok volna, melyek
a mérföldkövek, és melyek nem. Ezt követően folytattátok, és beleegyeztetek
Isten parancsolatainak megtartásába és sok más dologba, amelyeket majd meg-
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tesztek, és mindez elterelte a figyelmet a hit általi megigazulástól. [120] Vajon
nem figyelmeztettek akkor, hogy Isten angyala azt mondta: «Ne tegyétek ezt
a lépést; nem tudjátok, milyen következményei vannak?» «Nem tudok időt
szakítani arra, hogy elmondjam, mi a következménye, de az angyal azt mondta:
Ne tegyétek ezt.» Ez a pápaság lelkületét képviseli. Ezt próbálta az Úr elmondani nekünk, és megértetni velünk.”57*
Következésképpen az Úr használta Ellen White-ot, aki szinte egyedül volt, hogy blokkoljon egy szavazás általi hivatalos elutasítást, épp annak az üzenetnek az elutasítását, amelyet
Isten több mint száz évvel azelőtt küldött a Hetednapi Adventista Egyháznak. Pontosan az
volt az üzenet, amelyet „hangos szóval kellett hirdetni, és Isten Lelke nagymértékű kiáradásának kellett kísérnie” - a hangos kiáltás és a késői eső.58 Az egyetlen ok, amiért a szavazatokat
nem rögzítették a Konferencia jelentéseiben, az volt, hogy Ellen White ezt bölcsen megtiltotta. Nyilvánvaló, hogy a küldöttek elutasító szavazást szándékoztak leadni, akkor is, ha ezt
a Review and Herald vagy a General Conference Daily Bulletin nem említette.59*
Állásfoglalásának eredményeként azonban a testvérek „elvesztették bizalmukat Ellen
White iránt”. Ő „nem értett egyet minden elképzelésükkel, és nem volt összhangban a
szavazandó javaslatokkal és döntésekkel”. Felszólalt „A.T. Jones és E.J. Waggoner bánásmódja
ellen”. Kijelentette, hogy először hallotta Jones és Waggoner koncepcióit, amelyekre „teljes
szívvel tudott válaszolni”. Mindezek miatt a testvérek úgy vélték, hogy őt „befolyásolták” és
„megváltozott”, és ennek eredményeként „nem hittek neki”.60 Sajnos éppen azok, akik állították, hogy Jones és Waggoner üzenete „rombolni fogja a bizalmat” a bizonyságokban,61 ők
maguk voltak azok, akik „megsemmisítették Isten Lelkének bizonyságait”.62 Amikor 1888
októberében, azon a keddi napon rájött a minneapolisi helyzetre, Ellen White elhatározta,
hogy távozik, de az Úr tartogatott még egy munkát számára. Az őrhelyén kellett maradnia.
[121]

Lábjegyzet
1. Norval F. Pease, „The Truth as it is in Jesus: The 1888 General Conference Session”,
Adventist Heritage, Spring 1985, 5-6. o.
2. Lásd: Ron Graybill, „Elder Hottel goes to General Conference”, Ministry, 1988. február, 19–21. o. Clinton Wahlen, “What Did E.J. Waggoner Say at Minneapolis?” Adventist
Heritage, Winter 1988, 22–37. o. (ez a cikk Wahlen mester szakdolgozatából származik; lásd
az 5. lábjegyzetet); L.E. Froom, Movement of Destiny, 243. o.
3. Egyesek azt próbálták sugallni, hogy a „legértékesebb üzenet” az volt, amelyet csak
1888-ban mutattak be, azt mondván, hogy „Ellen White számára is az 1888-as üzenet
inkább az adott év üzenete volt, nem pedig az 1893-as vagy 1895-ös üzenet”. (George R.
Knight, A User-Friendly Guide to the 1888 Message, 165–166. o.) Roy Adams szerint az a
tény, hogy nincs pontos írás a minneapolisi előadásokról, „az egyik legjobb dolog, ami az
1888-as üzenettel történt”. Sőt, „nem lehetünk biztosak abban, hogy pontosan mi tartozott
abba a támogatásba, amelyet Ellen White nyújtott Jones-nak és Waggonernek. (The Nature of
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Christ, 31–32. o.) E kijelentésekből annak a következtetésnek a levonását kérik tőlünk, hogy
Ellen White támogatása csak azokra a dolgokra vonatkozott, amelyeket Jones és Waggoner
Minneapolisban mutattak be, vagyis egy olyan üzenet, amelyben nem lehetünk biztosak. A
valóság azonban az, hogy rengeteg jó bizonyítékunk maradt ezzel kapcsolatban.
4. L.E. Froom a fő támogatója annak az elképzelésnek, miszerint Waggoner 1888-as
üzenetei kézzel írott jegyzetek formájában voltak, miután megszerzett Jessie F. Moser-Waggonertől olyan leveleket, amelyek bizonyítják ezt a tényt. Froom szerint Jessie kézzel írott
jegyzeteit, amelyeket az E.J. Waggoner által bemutatott tanulmányok során készített,
megszerkesztették, és könyv formájában kinyomtatták. Froom belefoglalta a The Gospel in
Creation (1893-1894) és a The Glad Tidings (1900) című könyveket azon könyvek listájába,
amelyek ezekből a kézzel írott jegyzetekből származtak. (Jessie Waggoner L.E. Froom-nak,
április 16., 1930, a Movement of Destiny, 189.,200-201. o.) Nem szabad megfeledkeznünk
arról, hogy Waggoner alapvető megértése a Galatabeliekhez és a Rómabeliekhez intézett
levelekről, a szövetségekről, Krisztus emberi és isteni természetéről; valamint a hit általi
megigazulás témájának alapvető megértése nem változott lényegesen. Az 1900-as években
Waggoner panteista gondolatai mindenképp befolyásolták e témák néhány részletét. Így nem
teljesen helyes azt állítani, hogy későbbi könyvei pontosan azokat a koncepciókat tükrözik,
amelyeket Minneapolisban mutatott be. Emlékeznünk kell arra is, hogy Froom Movement
of Destiny című könyvének fő tézise az volt, hogy bebizonyítsa, hogy Minneapolisban Waggoner egyik fő témája Krisztus isteni tulajdonságairól szólt. [Uo.] Jessie F. Moser-Waggoner,
E.J. Waggoner felesége, az International Sabbath School Association titkárnője volt, és részt
vett az 1888-as Generál Konferencián. Azonkívül, hogy jegyzeteket készített E.J. Waggoner
előadásairól, egy nem hivatalos beszédet is mondott október 23-án, kedden, melynek címe:
„How to Study the Lesson”. (General Conference Daily Bulletin, 1888. október 24., 2–3. o.;
Manuscripts and Memories, 373–374. o.)
5. Az események menetének, valamint Waggoner minneapolisi üzenetének tartalmát legjobban összefoglaló helyek a következők: Clinton Wahlen, Selected Aspects of Ellet J. Waggoner’s
Eschatology and Their Relation to His Understanding of Righteousness by Faith, 1882-1895; és
Paul E. Penno, Calvary at Sinai: The Law and the Covenants in Seventh-Day Adventist History.
George Knight kijelenti, hogy a „Manuscripts and Memories csak kis hányadát tartalmazza a
meglévő dokumentumoknak, amelyek fényt derítenek az összejövetelekre”. (A User-Friendly
Guide to the 1888 Message, 53. o.) Valószínűleg többet kellene elérhetővé tenni.
6. Ellen G. White, 9. Kézirat, 1888. október 24., „Morning Talk”, és a 22. Kézirat 1889.
október, „Diary Entries”; 1888 Materials, 153.,463. o.
7. Ellen G. White: „To Brethren Who Shall Assemble in General Conference”, 20. Levél,
1888. augusztus 5.; 1888 Materials, 44. o.
8. Ellen G. White G.I. Butlernek, 21. Levél, 1888. okt. 14.; 1888 Materials, 93. o.
9. Ellen G. White G.I. Butler és feleségének, 18. Levél, 1888. december 11.; 1888 Materials, 194. o.
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10. Ellen G. White 16. Kézirat, 1889. január, „The Discernment of Truth”; 1888 Materials, 259. o.
11. Ellen G. White H. Millernek, 5. Levél, 1889. június 2.; 1888 Materials, 333. o.
12. Ellen G. White, 27. Kézirat, 1889. szeptember 13.; 1888 Materials, 434. o. Sajnos
azok, akik ellenálltak Jones-nak és Waggonernek, annak alapján tették, ahogy a bibliai igazságokat értették, amit úgy éreztek, hogy meg kell védeniük. Ellen White megértette, hogy
az embereknek téves megértésük lehetett „nemcsak a bizonyságok, hanem maga a Biblia
iránt is”, ami „mások vádolására és testvéreik megítélésére” késztette őket. Ellen White azt
mondta, hogy ezt az egyházba behatoló „farizeizmus lelkülete” okozta. (1888 Materials,
312. o.) Azokat, akik ellentmondásos beszélgetésekben szoktatták magukat, „állandó veszély
fenyegette, hogy megtévesztően bánnak Isten Igéjével”. Ők „megváltoztatták Isten szavának
jelentését egy-egy félmondat idézésével” annak érdekében, hogy „megfeleljen a kigondolt
elképzeléseiknek”. (1888 Materials, 167.,573. o.) George Knight jó munkát végez, leírva
Ellen White felhívását a Biblia több tanulmányozásának a szükségességére, valamint Jonesnak és Waggonernek nyújtott támogatását e tekintetben. (A User-Friendly Guide to the 1888
Message, 60–62. o.) Ugyanakkor elítéli azokat, akik elfogadják a Biblián alapuló üzenetüket,
mondván, hogy „a Bibliát olvasni Jones és Waggoner szemével” „veszélyes hiba”. Sőt, Ellen
White „azért támogatta mindkettőjüket, mert ők visszavezették az adventizmust Krisztushoz
és a Bibliához, nem pedig azért, mert az övék lett volna az utolsó szó a teológiában vagy,
mert olyan teológiájuk volt, amellyel Ellen White teljesen egyetértett”. (Uo. 79.,179. o.) El
kell ismernünk, hogy Jones és Waggoner nem voltak tévedhetetlenek. Azonban miért küldte
volna Isten „a legértékesebb üzenetet”, visszavezetve az adventistákat Krisztushoz és a Bibliához, ha az általa küldött hírvivőknek ugyanakkor veszélyes teológiai problémáik voltak,
amelyekkel Ellen White nem értett egyet? Épp ezt a vádat használták fel több mint 120 éven
át azok, akik ellenezték Jones-t és Waggonert. Ők nem azért voltak Jones és Waggoner ellen,
mert visszavezették az adventizmust „Krisztushoz és a Bibliához”, mert állításuk szerint ők
maguk hittek mindezekben. Ők azért utasították el „az Isten által küldött világosságot”, mert
az nem egyezett az elképzeléseikkel. (1888 Materials, 226. o.)
13. Ellen G. White, 13. Kézirat, 1889., „Standing by the Landmarks”; 1888 Materials,
518. o.
14. Ellen White többször használta „az igazság, ahogy Jézusban van” kifejezést az 1888-as
üzenet leírására. A kifejezés negyvenkét alkalommal van említve az 1888 Materials című
könyvben. Lásd a következő példákat: 267.,566.,1120.,1126.,1338.,1547. o.
15. Ellen G. White, 24. Kézirat, 1888. december, 1888 Materials, 211.,217. o.
16. Uo, 217.,212. o
17. Ellen G. White, 30. Kézirat, 1889. június; 1888 Materials, 375.,367. o
18. E.J. Waggoner, „Editorial Correspondence”, The Signs of the Times, 1888. november
2., 662. o.; Manuscripts and Memories, 413. o.
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19. Ellen G. White, O.A. Olsennek, 57. Levél, 1895. május 1.; Testimonies to Ministers,
92–98. o.
20. „Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel erőtlen volt a test miatt, azt tette meg
Isten, amikor a bűn miatt elküldte az ő Fiát a bűnös testhez hasonló formában, és elítélte a
bűnt a testben” Róm 8:3
21. Uo., Az 1888-as üzenet tíz különleges igazságának részletesebb képéért lásd az A
függeléket.
22. General Conference Daily Bulletin, 1888. október 19., 2. o.; Manuscripts and Memories, 359. o.
23. General Conference Daily Bulletin, 1888. október 21., 1. o.; Manuscripts and Memories, 361. o. Paul Penno helyesen jelenti ki: „Nem lehet eléggé hangsúlyozni azt, hogy
E.J. Waggoner által bemutatott hit általi megigazulás üzenete a törvény és a szövetségek ezen
megértése kapcsán fogalmazódott meg. Félreérteni, figyelmen kívül hagyni vagy elutasítani
ennek a triónak bármely szempontját az 1888-as üzenet torzítását jelentené. A Galata törvény soha nem lehetett egy mérföldkő, de elengedhetetlen volt Isten megváltási tervének
megértéséhez a korszakok folyamán.” (Calvary at Sinai, 114. o.)
24. L.E. Froom, Movement of Destiny, 255. o.
25. Ron Graybill, „Elder Hottel goes to General Conference”, Ministry, 1988. február,
20. o.; és Manuscripts and Memories, 424. o.
26. Ellen G. White, 8. Kézirat, 1888. október 20., „Sabbath Talk”; 1888 Materials, 124125.,127. o.
27. Ellen G. White, 24. Kézirat, 1888. december; 1888 Materials, 207. o. Ellen White
elmondta, hogy „felüdült a szíve, amikor meghallotta a szombaton megtartott beszéd utáni
vallomásokat. Ezek a vallomások nem a szónokról, hanem a világosságról és az igazságról
szóltak.” (8a. Kézirat, 1888. október 21., „Talk to Ministers”; az 1888-as Materials, 143. o.)
28. Ellen G. White, 17. Kézirat, 1888. október; 1888 Materials, 123-131. o. Az ehhez
hasonló kommentárok azt mutatják, hogy Ellen White támogatta Waggoner előadásait a
„törvény és az evangélium” témájában. Waggoner kilenc részből álló sorozatának összefoglalását lásd Paul Penno, Calvary at Sinai, 106-114. o.
29. L.E. Froom, Movement of Destiny, 253-254. o. Csak kérdéseket vethetünk fel, hogy
ezt a döntést részben nem azért javasolták-e, mert Ellen White világosan és kedvező kifejezésekkel beszélt Waggoner álláspontjairól.
30. G.I. Butler Ellen G. White-hoz, 1888. okt. 1.; Manuscripts and Memories, 91. o.
31. William. C. White Mary White-hoz, 1888. november 24.; Manuscripts and Memories, 127. o.; és L.E. Froom, Movement of Destiny, 253-254. o.
32. Uo. és William C. White Mary White-hoz, november 3., Manuscripts and Memories,
123. o.
33. Ellen G. White R.A. Underwood-nak, 22. Levél, 1889. január 18.; 1888 Materials,
239. o.
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34. Uo.
35. L.E. Froom, Movement of Destiny, 254. o. Ezt a javasolt határozatot sem a General Conference Bulletin sem a Review and Herald nem említette. Következésképpen ezek a
publikációk nem tudják megerősíteni, hogy valaha is sor került-e szavazásra. Ellen White
tiltakozott egy ilyen döntés ellen, mert „sok mindent” megmutattak neki, de „abban az
időben” nem tudta bemutatni őket a Konferencián, mert felkészületlenek voltak (5. Kézirat,
1890., „Results of Studying Harmful Textbooks”; Releases Manuscript, 19. kötet, 74. o.)
Ha valaha is hoztak volna ilyen döntést, az azt jelentette volna, hogy addig a Battle Creek-i
főiskola tantermeiben nem tanítottak mást, csak az igazságot, de a valóságban nem így volt.
Négy évvel korábban maga G.I. Butler egy hamis elképzelést és téves nézeteket mutatott be
a Szentírás ihletésének „különböző mértékéről”. Még a Review-ban (1884. január 15. és június
3. között) is megjelent egy cikksorozat, amely ítéleteket mondott ki Isten Igéjéről, „állítva,
hogy egyes dolgok ihletve vannak, másokat hiteltelenítve, mint nem ihletettek.” Ellen White-nak megmutatták a hitetlenkedést és a szkepticizmust, ami még akkor is megszületett
volna, ha „egyformán” kezelik a bizonyságokat. (Ellen G. White R.A. Underwood-nak, 22.
Levél, 1889. január 18., 1888 Materials, 238-239. o.)
36. Ellen G. White, 24. Kézirat, 1888. december; 1888 Materials, 207. o.
37. Hosszú évek óta hangsúlyozták azt az elképzelést, hogy 1888 üzenete nem különbözött a reformátorokétól – vagyis egyszerűen az alapvető kereszténységtől. L.H. Christian azt
mondta: „Miből állt a hit általi megigazulásról szóló tanítás, amely az adventista nagy újjáéledés [1888] legfőbb forrása lett, ahogy Ellen White és mások bemutatták és hangsúlyozták?
Ugyanaz a doktrína volt, mint amit bemutatott Luther, Wesley és Isten más szolgái.” (The
Fruitage of Spiritual Gifts [1947], 239. o.) A.W. Spalding így kommentálta: „A nyolcvanas
évtized [1880-as évek] legnagyobb eseménye a hetednapi adventisták tapasztalatában a kereszténység alaptanába vetett hitük visszaszerzése vagy megerősítése és az újbóli tudatosítása
volt.” (Captains of the Host [1949] 583. o.) A.L. White azt mondta: „A hit általi megigazulás
üzenetének értékelése, - ahogy 1888-ban lett bemutatva, egy érettebb, fejlettebb és praktikusabb üzenet volt, mint amit az úttörők vagy akár Pál apostol is hirdetett, - nem élvezte
a támogatást és korántsem volt helytálló.” (A Further Assessment of the Manuscript „1888
Re-examined” [General Conference Report, 1958] 2. o.) N.F. Pease kijelentette: „Hol volt a
hit általi megigazulás tana, amely felfedezhető lett 1888-ban és a korábbi években? Az akkori
protestáns egyházak hitpontjaiban […] Ugyanezek az egyházak elutasították az adventista
üzenetet és Isten törvényét, de legalább formálisan fenntartották a hit általi megigazulás
doktrínáját.” (By Faith Alone [1962], 138-139. o.) Leroy Froom, aki kulcsszerepet játszott a
Questions on Doctrine című könyv elkészítésében, és nagymértékben részt vett a kálvinistákkal, Barnhouse-zal és Martinnal folytatott megbeszéléseken, a következőket mondta: „Nem
nagyon voltunk tisztában azzal, hogy az adventista mozgalmon kívüli szervezeteknek, és
emberek párhuzamos spirituális mozgalmainak ugyanaz az általános foglalatosságuk volt,
ugyanolyan hangsúlyosak voltak, és körülbelül egyszerre jelentek meg […] Az impulzus
láthatóan ugyanabból a Forrásból származott. A megfelelő időben, 1888-ban a hit általi
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megigazulás került a figyelem középpontjába. Például a híres brit Keswick Konferenciák célja
a «gyakorlati megszentelődés előmozdítása» volt. A tizenkilencedik század utolsó évtizedeiben és a huszadik század első évtizedeiben ötven ember, könnyen felsorolható […] mind
ugyanazt az általános gondolatot hangsúlyozták.” (Movement of Destiny [1971], 319.,320.
o; kiemelés az eredetiben) Desmond Ford határozott volt ebben a kérdésben: „[Kérdés:]
Egyesek azt állítják, hogy a 19. századi prédikátorok, E.J. Waggoner és A.T. Jones teológiája egy előrelépés volt, amely a reformáció teológiáján alapult. Egyetért?[…] [Válasz:] Az
1888-as híres Minneapolisi Konferencián Waggoner és Jones prédikátoroknál voltak az első
szikrái annak a világosságnak, amely az első századi római világból, a tizenhatodik századi
Európából […] érkezett. Sajnos egyikük sem volt egyértelmű más fontos kérdésekben, mint
például a megigazulás és a megszentelődés közötti különbség tekintetében.” (Australian Signs
of the Times, 1978. február, 30. o.) Robert Brinsmead ugyanazt a gondolatmenetet követi:
„A történelmünk különleges időszakaiban az evangélium küzdött az adventista közösségbe
való bejutásért. Az 1888-as év ilyen időszak volt […] Waggonernek volt világossága a megigazulással kapcsolatosan az adventista közösség számára. A hit általi megigazulásról azonban jobb anyag található a korabeli protestáns teológusok körében.” (Judge by the Gospel:
A Review of Adventism [1980], 14-15. o.) David McMahon ugyanezeket a gondolatokat
ismétli meg: „E.J. Waggoner nem szerezte vissza teljesen a protestáns hit általi megigazulás
üzenetét, amely 1886-ig létezett. Annál kevésbé sikerült visszaszereznie Pál megigazulásról
szóló üzenetét […] Ha Isten Waggonert használta fel, hogy világosságot hozzon az evangélium tekintetében az egyházba, akkor Isten még a reformáció tökéletlen fényének teljes
erejével sem világított az adventista közösségen. Azok, akik összehasonlítják Waggoner korai
tapogatózásait a megigazulásról szóló doktrínával, amelyet a XIX. század legjobb protestáns
teológusai támogattak, azok meg fognak lepődni.” (The Myth and the Man [1979], 63. o.)
George Knight számos könyvében ragaszkodott ugyanahhoz a ponthoz: „Az 1888-as üzenetük sajátossága az volt, hogy a Jelenések 14:12 szakaszának két felét ötvözték. Ők nemcsak
bemutatták az Isten parancsolatait, hanem a hit doktrínáját is prédikálták, amelyet az igazság
prédikátorai hirdettek. Tehát Ellen White szemszögéből nézve az 1888-as üzenet fontossága
nem egy különös adventista doktrína volt a hit általi megigazulásról, amelyet Jones és Waggoner dolgozott ki. Sokkal inkább az adventizmus újraegyesítése volt az alapvető keresztény
hitpontjaival az üdvösség kapcsán.”
(User-Friendly Guide to the 1888 Message [1998], 108–109. oldal; kiemelés az eredetiben)
Bár úgy tűnt, hogy a fent említett szerzők álláspontját elsősorban az egyház megvédésének
vágya motiválta attól a vádtól, hogy elutasították az üzenetet, a későbbi szerzők álláspontját
úgy tűnik, hogy elsősorban a kálvinista reformáció vagy az evangélikal koncepciók népszerűsítésének vágya motiválta. Mások azonban az 1888-as üzenetet többnek ismerték el:
„A mély egyesítése [a törvénynek és az evangéliumnak] […] volt Ellen White figyelemre
méltó hozzájárulása az 1888-as válsághoz a hit általi megigazulás tekintetében. Sőt, üzenetei egyértelműen bizonyították, hogy a «legértékesebb üzenet» nemcsak a tizenhatodik
század hangsúlyainak visszaszerzését jelentette, sem a XIX. századi metodista hangsúlyok
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kölcsönvételét […] Az 1888-ra tett hangsúlyban kapcsolatba hozták a hit általi megigazulás
személyes megszerzésének eredményét és Krisztusnak a szentek szentjében történő befejező
munkáját […] «Krisztus igazságának felfedése» 1888-ban csak «az angyal világosságának
kezdete volt, akinek dicsősége betölti az egész földet» (Jel 18:4)” (Herbert E. Douglass, Messenger of the Lord, [1998] 197.,198. o.) Ugyanakkor Douglass ellentmond néhány modern
egyháztörténész kijelentésének is, mondván: „A dolgok másik oldala az 1950-es évtizedben
történt teológiai kitérő felülvizsgálatának elutasítása volt, amikor az egyházi kiadványok és
az akadémiai iskolák véleménye szerint az 1888-as Generál Konferenciának kulcsfontosságú
hozzájárulása annak az elismerése volt, hogy az adventisták végre visszanyerték az úgynevezett protestáns reformátorok hangsúlyát «a hit általi megigazulással» kapcsolatban. Semmi
sem állhat távolabb az igazságtól! Ezt a gondolkodásmódot bárhol is mutatják be vagy
prédikálják, megmérgez minden valódi tanulmányt arról a figyelemreméltó Konferenciáról.
Sőt, bezárta az ajtót az előtt, amit Ellen White «a legértékesebb üzenetnek» nevezett; - egy
üzenet, amely felkészíthetett volna egy népet a mennybe való költözésre. Egy napon az az
ajtó kinyílik.” (Fork in the Road, [Coldwater, MI: Remnant Publications, Inc., 2008], 85. o.)
Clinton Wahlen válaszol David McMahon kijelentéseire, aki állította, hogy Waggoner teológiája nem volt más, mint a reformáció evangéliumának felelevenítési kísérlete (mint ahogy
a modern követők értelmezték): „Az arra irányuló kísérletek, melyek azonosítani próbálják
Waggoner teológiájának eredetében a reformáció személyiségeit – mint például Luthert
- szintén kézzelfogható támogatás nélküliek.” (op.sit., 63. o.) Robert Wieland és Donald
Short hasonló nézeteket fogalmaztak meg az 1888-as üzenetről: „Már 1844 óta a hit általi
megigazulás «valóban a harmadik angyal üzenete». Következésképpen nagyobb, mint amit
a reformátorok bemutattak, és amit a mai népszerű egyházak értenek. A bőséges kegyelem
üzenete, amely összhangban van a mennyei szentély megtisztításának egyedülálló adventista
igazságával, egy párhuzamos munka az Isten földi népe szívének teljes megtisztulásával.”
(1888 Re-examined, [1987], IV. o.) Ellen White egyértelműen fejezte ki ezt a gondolatot a
Minneapolisi Konferenciáról A nagy küzdelem legújabb kiadásában: „Luther idejében létezett egy jelenvaló igazság - egy olyan igazság, amely abban az időben különös jelentőséggel
bírt; a napjaink egyháza számára létezik egy jelenvaló igazság […] Azonban napjainkban
a többség nem kívánja jobban az igazságot, mint a Lutherrel szemben álló katolikusok.”
(143–144. o., 1888-as kiadás) „Bár igaz, hogy a tanítványok és a 16. század reformátorai
lefektették az alapokat, melyen az 1888-as üzenet állt, azonban maga az adventista üzenet
- amely a második eljövetelt és az ítélet óráját mutatja be – egy olyan üzenet volt, amelyet
Pál apostol és a reformátorok «nem hirdettek».” (Uo., 356. o.) Az adventista üzenetnek nem
csak az eddig soha nem hirdetett igazságokat kellett kiemelnie, hanem Isten célja az volt,
hogy „a nagy igazságok, amelyek Pünkösd óta figyelmen kívül és megértés nélkül maradtak,
azok eredeti tisztaságukkal ragyogjanak ki Isten Igéjéből”. (Ellen G. White, Fundamentals
of Christian Education, 473. o.) Így az 1888-as üzenet mind a „jelenvaló igazságból” állt
- amelyet Pál apostol és a reformátorok nem hirdettek, és amelyet Isten még „húsz évvel
ezelőtt” nem küldött -, mind a „visszaszerzett” igazságból, amely Pünkösd óta figyelmen
kívül és megértés nélkül maradt. Az 1888-as üzenet e két aspektusa a reformátorok üzenetén
https://adventizmusmegrazasa.hu/
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alapult, de sokkal többet foglaltak magukban. A helyzet szomorú része az, hogy azok, akik
elutasították a jelenvaló igazság üzenetét, amelyet az Úr küldött Jones és Waggoner által,
szintén elvetették azokat az alapvető igazságokat, amelyeket Pál apostol és a reformátorok
mutattak be, csakúgy, mint napjainkban azok, akik megpróbálnak visszavezetni bennünket
a a reformáció torzított evangéliumához.
38. Ellen G. White, 8a. Kézirat, 1888. október 21.; 1888 Materials, 133-144. o.
39. L.E. Froom, Movement of Destiny, 244.,245.,260. o.; idézetek F.H. Westphaltól,
W.H. Edwards-tól és Jessie Moser-Waggonertől.
40. Ellen G. White, 1889., 13. Kézirat; 1888 Materials, 516. o.
41. Ellen G. White, 24. Kézirat, 1888. december; 1888 Materials, 218. oldal, hozzáadott
kiemelés. G.B. Starr felidézi Minneapolis egyik imaalkalmát: „White testvérnő egy különleges imaalkalomra hívott egy nagy lelkészcsoportot. A többiekkel együtt maga White testvérnő is komolyan imádkozott, hogy Isten áldja meg a Konferenciát. Az ima közepén hirtelen,
rövid időre, valószínűleg egy percre megállt; majd folytatta a félbeszakított mondatot, és
befejezte imáját. Közülünk, akik jelen voltunk és hallottuk az imát, észrevéve a megszakítást,
egyikünk sem realizálta, hogy valami különleges történt. Később William C. White testvér
arról tájékoztatott, hogy hat hétbe telt, amíg Ellen White megírta, mit látott ebben a hatvan másodpercben. Isten Lelke felvillant, gyors egymásutánban felfedve sok pásztor életét
és munkáját, akik letérdeltek körülötte. Látta, milyen keresztény lelkületet nyilvánítottak
családjaikban. A szent szószékeken látta őket, és hallotta, milyen módon mutatták be az erre
az időre szóló drága igazságokat.” (G.B. Starr, „Fifty Years With One of God’s Seers”, nem
publikált kézirat 150-152. oldal, Document File 496. o, Ellen G. White Estate Silver Spring
MD)
42. Ellen G. White, 24. Kézirat, 1888. december; 1888 Materials, 219-222. o. kiemelés tőlem. Ellen White Waggonernek az üléseken tanúsított viselkedése leírásával teljesen
kontrasztban Woodrow Whidden a következőképpen mutatja be kutatásainak eredményeit:
„Willie White emlékezett (1930-ban, 42 évvel a Konferencia után), hogy Jones és Waggoner
«nagyképűsége és beképzeltsége úgy tűnik, nem volt helyes az ilyen fiataloknál» a minneapolisi találkozón. Az ő nyilatkozata a legszigorúbb a jelentettek közül […] Miközben azt
mondják, hogy egyesek gúnyolták [Waggonert] alacsony termete miatt, nincs jelentésünk
arról, hogy bosszúálló választ adott volna, vagy személyiségének bármely olyan vonása,
amely nyilvánvalóan méltatlan a dicséretre, megmutatkozott volna meghatározó jellemzőnek a nyilvános előadásaiban.” (E.J. Waggoner, 105. o., Hozzáadott kiemelés) Következésképpen Willie nyilatkozatait Waggoner viselkedéséről ellentétbe állítják Ellen White ihletett
kijelentéseivel, mintha csaknem azonos jelentőségűek lennének. Whidden érdeme az, hogy
úgy tűnik, felismeri a kontrasztot: „Úgy tűnik, hogy Ellen White Waggoner viselkedésével
kapcsolatos észrevételei, melyeket nyilvánosan mondott el a Minneapolisi Konferencián,
úgy tűnik, összességében jobban tükrözik Waggoner hozzáállását és a viselkedését.” (Uo.)
Whidden, aki George Knight-ot említi idézeteinek forrásaként, kijelenti „Személyiségkonfliktusok” címmel, hogy „a fiatalok sem járultak hozzá a helyzet csitulásához. William
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C. White (a Konferencia egyik résztvevője) megfogalmazása szerint Jones és Waggoner
«nagyképűsége és beképzeltsége úgy tűnik, nem volt helyes az ilyen fiataloknál», és sokat
tettek azért, hogy előítéletek és ellenérzések fejlődjenek ki magukkal szemben. Szerinte Jones
különösen nagyképű volt.” (From 1888 to Apostasy, 33. o.) Mit kellene azonban tennünk,
amikor azzal szembesülünk, hogy Ellen White és fia, Willie White nézetei között ilyen
nagy eltérés van? Egyenlő tekintélynek kell-e tekinteni őket? Ennek ellenére csak egyetlen
fő probléma van ezzel az idézett bizonyítékkal. Willie White soha nem írt ilyen levelet.
Ezt a levelet D.E. Robinson írta, aki 1879-ben született, és nem volt jelen a Minneapolisi
Konferencián. Ő 1930-ban írt Taylor Bunch-nak, amikor a White Estate személyzethez
tartozott, és az indexelésnél dolgozott. Bunch éppen befejezte az őszi imahetet a Pacific
Union College-ban, ahol összehasonlította az adventmozgalmat az ókori Izrael Egyiptomtól
Kánaánig tartó utazásaival. Ezeken a találkozókon összehasonlította Izrael Kades-barneai
tapasztalatát az 1888-as adventisták tapasztalatával, „Krisztus eljövetelének hosszú késését”
annak az elutasításnak tulajdonította, ahogyan Krisztussal bántak 1888-ban, és a késői eső
kezdetének az elutasításában látta. (The Exodus and Advent Movements, 107,168. o.) Robinson megsértődött Bunch összehasonlításán, és igyekezett megvédeni az egyházat attól, amit
ő megalapozatlan támadásoknak tartott, amelyek nem tettek egyebet, csak hogy több szektás
csoport megjelenéséhez vezessen. Ez az epizód váltotta ki A.T. Robinson (D.E. Robinson
apja) és C. McReynolds válaszait. (Manuscripts and Memories, 136–142. oldal; lásd még a
3. fejezet 40. lábjegyzetét) D.E. Robinson eredeti levelének másolata megtalálható a 371-es
dokumentumfájlban, az Ellen White Estate-ben, Silver Spring, MD. Egy ponton Robinson
levele meg lett szerkesztve, eltávolítva egy bekezdés, amely egyértelműen rámutatott, hogy
ő a szerzője, és A.L. White nevét kézzel írták. Ezután A.L. White nevét törölték, és William
C. White névre cserélték, egy olyan írással, amely úgy tűnik, mintha A.L. White kézírása
lenne. Az újragépelt levél eredeti példánya a 331. dokumentumfájlban található, és ezt a példányt publikálták a Manuscripts and Memories 333-335. o., és William C. White levelének
tulajdonítják. (Tim Poirier a White Estate-től ellenőrizte ezeket a felfedezéseket.) Úgy tűnik,
hogy ez a hamis levél, amelyet William C. White-nak tulajdonítottak, csak 1981-ben került
napvilágra, amikor „D függelékként” jelent meg a Thirteen Crisis Years: 1888-1901 című
könyvben. Ez a könyv A.V. Olson., Through Crisis to Victory: 1888-1901 című könyvének
újranyomtatása volt, amely eredetileg 1966-ban jelent meg. De A.V. Olson 1963-ban meghalt, három évvel könyve megjelenése előtt. A könyv Ellen G. White Estate igazgatótanács
égisze alatt jelent meg, amikor A.L. White volt a titkár. 1981-ben az újranyomtatott változat
ugyanezen égisze alatt jelent meg. A „D függelékben” Arthur White azt állítja, hogy William
C. White azt a levelet válaszul írta azokra a „megalapozatlan feltételezésekre, amelyeket valaki
[Taylor Bunch] kijelentett és leírt, aki akkor [a Minneapolisi Konferencia idején] hároméves
volt, és aki „a történelem egy ilyen torzulását, és egy rossz elmesélését” mutatta be. (Thirteen
Crisis Years, 331. o.) D.E. Robinson eredeti leveléből eltávolított bekezdés a hatodik bekezdés volt, amely így hangzik: „Elolvastam az archívum összes olyan kéziratát és levelét, amely
az 1888-as minneapolisi összejövetel tapasztalataival kapcsolatos. Múlt szombat délután egy
boldog esemény következtében William C. White testvér, C. McReynolds testvér és édeshttps://adventizmusmegrazasa.hu/
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apám együtt voltak, és én abban a kiváltságban részesültem, hogy meghallgathattam őket,
amikor egymással megosztották emlékeiket az összejövetelről, és ami utána következett. Az
olvasottak és az ő történetük alapján az alábbiak szerint kellene összefoglalnom ezt az összejövetelt.” Noha nem kellene tulajdonítanunk egyetlen rossz szándékot sem D.E. Robinsonnak
és még A.L. White-nak sem - talán mindketten arra gondoltak, hogy megvédjék az egyházat
a szerintük hamis vádaktól -, tudatában kellene lennünk annak, hogy csak a hazugságnak
atyja szőhette be hálóját abba, ami napjainkban az 1888-as valódi események torzulásává
vált. Ez az író azt sugallná, hogy Sátán gyűlöli ma az 1888-as történelmünket, éppúgy, mint
gyűlölte azokat a lehetőségeket, amelyeket Isten tervezett, hogy akkor megtörténjenek. Az
igaz, hogy lehetséges, mindkét figyelemre méltó férfit befolyásolta Jones és Waggoner bukása
a későbbi években, de ez nem ad engedélyt arra, amit úgy tűnik, hamisan írtak Jones és
Waggoner személyiségéről. A helyzet további részleteiről egy későbbi fejezetben lesz szó.
43. Ellen G. White, 24. Kézirat, 1888. december; 1888 Materials, 221-222. o.
44. Uo.
45. Uo.
46. W. C. White, „Notes Taken at Minneapolis”; Manuscripts and Memories, 424. o.
47. R.T. Nash to General Conference of SDA June 25., 1955: „The Minneapolis Conference: And the Issues Concerning the Presentation of the Message of Righteousness by
Faith: An Eyewitness Account”; Manuscripts and Memories, 354. o., a továbbiakban: „An
Eyewitness Account”. Úgy tűnik, hogy R.T. Nash később, némi változtatással publikálta ezt
a levelet egy brosúrában, melynek címe: „An Eyewitness Report of the 1888 General Conference at Minneapolis” (Highland CA: Privately Publ., 1955), a továbbiakban: „An Eyewitness
Report”.
48. Ellen G. White, 24. Kézirat, 1888. december; 1888 Materials, 221. o.
49. W. C. White, „Notes Taken at Minneapolis”; Manuscripts and Memories, 424. o.
50. Uriah Smith Ellen G. White-nak, 1889. febr. 17.; Manuscripts and Memories, 154. o.
51. A.T. Jones Holmes testvérnek, 1921. május 12.; Manuscripts and Memories, 329. o.
52. R.T. Nash, „An Eyewitness Account”, 1955. jún. 25.; Manuscripts and Memories,
354. o. Ellen White aggódott amiatt, hogy Butlernek csak azokkal volt különleges kapcsolata, akik úgy vélték, hogy munkája és „ahogyan intézte a dolgokat, teljesen helytálló”.
Azonban „sokakra, akik sokkal elfogadhatóbbak voltak, gyanakodva tekintett, mert nem
éreztek kényszert elfogadni az olyan emberek benyomásait és gondolatait, akik csak úgy cselekedtek, csak úgy beszéltek, csak úgy gondolkodtak, mint ők, és valójában nem kevesebb,
mint gépekké váltak.” (1888 Materials, 89-90. o.) Az alázat eltávolodott Butlertől: „Úgy
vélte, hogy pozíciója olyan erőt ad neki, mely által a hangja tévedhetetlen.” (Uo., 183. o.)
Ennek eredményeként Ellen White így figyelmeztetett: „Nem kellene, hogy Butler testvért
vagy Smith testvért a hetednapi adventista doktrínák őreinek tekintsük, és hogy senki sem
veheti a bátorságot, hogy kifejezzen a gondolataiktól eltérő gondolatot.” (Uo. 188. o.) „Mi-
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vel arra lettek bátorítva, hogy egy ember gondolkodjon helyettük, és lelkiismeret legyen
számukra, ezért az emberek ma már annyira hatástalanok és képtelenek, hogy megálljanak
a kötelességük helyein, mint Isten hűséges őrei.” (Uo., 974. o.) Butler úgy érezte, hogy a
betegségének oka Ellen White tanácsa volt, amely annyira ellentétesnek tűnt azzal, amit
korábban mondott (lásd még az 5. fejezet 23. lábjegyzetét). Ez odavezetett, hogy a Konferencia vége előtt lemondott az egyház elnökségéről, valamint nem sokkal ezután Uriah Smith
is lemondott a Generál Konferencia titkári posztjáról. („General Conference Committee
Minutes”, 1888. november 16.)
53. Ellen G. White, 24. Kézirat, 1888. december; 1888 Materials, 221-223. o. kiemelés
tőlem.
54. Ellen G. White Mary White-nak, 82. Levél, 1888. november 4.; 1888 Materials,
182,184. o. Egy másik döntés, amelyet Ellen White tanácsai ellenére szavaztak meg, a
kolportőr tevékenységgel kapcsolatos volt. 1888. november 1-jén R.A. Underwood azt
javasolta, hogy mielőtt a „lelkipásztori munkára bátorítanák őket”, a munkásoktól megkövetelik, hogy „gyakorlati tapasztalattal rendelkezzenek a kolportőr munkában”. Ellen White
ellenezte az ilyen „abszolút szabályt”, de minden állítása ellenére a javaslatot „továbbvitték”.
Mivel megszavazták, ezt a döntést rögzítették a Review and Herald-ban, az 1888. november
2-i jelentésekben. (Manuscripts and Memories, 409. o.; 1888 Materials, 239–240. o.) Több
mint egy év múlva Ellen White még mindig ellene szólt: „Téves volt a megszavazott minneapolisi döntés, amely a fiatalokat arra kötelezte, hogy mielőtt megkapnák az akkreditációt
a prédikálásra, dolgozzanak, mint kolportőrök.” (General Conference Committee Minutes,
„Ninth Meeting”, 1890. július 16.) Érdekes módon „ugyanez a követelmény még mindig
benne van az 1988-as szabályozásban „, annak ellenére, hogy „nem következetesen alkalmazzák”. (Roger Coon, Transcript of Loma Linda University Lecture, 1988. október 23-25.,
„Minneapolis/1888: The «Forgotten’ Issue»”, 16. o.)
55. Ellen G. White, 15. Kézirat, 1888. nov; 1888 Materials, 164.,165.,170. o.
56. Ellen G. White, 6. Kézirat, 1889. november: „Issues at the Gen. Con. of 1889”;
1888 Materials, 472. o.
57. A.T. Jones, A.T. Jones, „The Third Angel’s Message No.11” and „The Third Angel’s Message No.12”, General Conference Daily Bulletin, 1893. febr. 13., 144.,244.,265.
o. Tizennégy évvel később A.T. Jones ismét beszélt ezekről a szavazási próbálkozásokról:
„Minneapolisban 1888-ban a Generál Konferencia «adminisztrációja» mindent megtett annak érdekében, hogy a Konferencia szavazásával rábírja az egyházat, hogy kötelezze el magát
a «hallgatni és élni» szövetségében, odaszentelve magát a cselekedetek általi megigazulásra.”
(God’s Everlasting Covenant [n.p. 1907], 31. o)
58. Ellen G. White, Testimonies to Ministers, 92. o.
59. Legalább hat modern tagadás jelent meg arról, hogy a szavazás megtörtént volna.
Miközben az Ellen G. White Estate igazgatótanácsát képviselte, Arthur White a „Historical
Forward” című könyvében azt írta, hogy „egyetlen döntés sem született a Minneapolisban
https://adventizmusmegrazasa.hu/

„A legértékesebb üzenet”

119

megbeszélt bibliai témákról”. (Testimonies to Ministers, [1962], XXIV. o.) A.V. Olsen határozottan kijelenti: „Sajnos napjainkban egyesek elméjében az a benyomás van, hogy az 1888-as
Generál Konferencia ülésszaka hivatalosan elutasította a hit általi megigazulás üzenetét. Ez
súlyos hiba. A küldöttek nem hoztak döntést sem elfogadásáról, sem elutasításáról.” (Crisis
to Victory [1966], 36. o.) N.F. Pease megismétli ugyanezt a gondolatot: „Egyesek azt állították, hogy 1888-ban «az egyház» elutasította a hit általi megigazulást. Először is nem
született hivatalos döntés arról a témáról, és ami még fontosabb, a hit általi megigazulást
nem csoportok, hanem egyének utasítják vagy fogadják el.” (The Faith that Saves [1969],
41. o, kiemelés az eredetiben) L.E. Froom határozottan kijelenti: „A minneapolisi vezetők
nem hoztak egyetlen szavazatot sem, hogy elutasítsák a hit általi megigazulás tanítását. Valójában a Konferencia semmit sem szavazott erről a témáról.” Sőt, Froom felhasználja R.A.
Underwood egyik „személyesen diktált nyilatkozatát” is - éppen annak az embernek a nyilatkozatát, aki részt vesz abban a próbálkozásban, hogy az 1888-as Konferencia döntéseiről
szavazni tudjanak - annak bebizonyítására, hogy „soha nem szavaztak a hit általi megigazulás
mellett, sem ellene». (Movement of Destiny [1971], 370.,256. o.) A.L. White kijelenti: „A kialakított álláspontokkal kapcsolatosan nem született hivatalos döntés a megvitatott teológiai
témákról. Az egységes vallomás a hit általi megigazulás témájával kapcsolatosan az volt, hogy
különféle reakciók léteztek […] Az a felfogás, miszerint a Generál Konferencia - következésképpen az egyház - 1888-ban elutasította a hit általi megigazulás üzenetét, megalapozatlan,
és csak negyven évvel később terjesztették elő.” (The Lonely Years [1984], 395.,396. o.) Mégis
„negyven évvel később” Taylor Bunch nem azt mondta, hogy az „egyház” elutasította az
üzenetet, hanem a vezetőkről, és az elutasításuknak az egyház egészére gyakorolt hatásáról
beszélt: „A hit általi megigazulás üzenete nagy hatalommal lett hirdetve több mint tíz éven
át, miközben a minneapolisi válság mindig a vezetők figyelmében volt. Ez az üzenet a késői
eső kezdetét hozta el […] - Miért nem esett tovább a késői eső? […] Sokan elutasították,
ezért a késői eső hamarosan eltűnt az adventnép tapasztalatából, a hangos kiáltás pedig vele
együtt halt meg. Közvetlen az idő vége előtt az adventnép felül fogja vizsgálni a történelmét, és egy új megvilágításban fogja látni azt […] El kell ismernünk, és be kell vallanunk
elődeink hibáit, és vigyáznunk kell, hogy ne ismételjük meg őket, így késleltetve még
jobban az adventmozgalom végső győzelmét.” (The Exodus and Advent Movements [1928.,
1937.], 107.,168, o. Hozzáadott kiemelés) Norman R. Gulley a minneapolisi találkozókkal
kapcsolatban kifejtette véleményét, kijelentve: „A Generál Konferencia nem hozott hivatalos döntést a Krisztussal és az Ő igazságával kapcsolatos üzenetek elutasításáról.” („The 1888
«MOVEMENT» Understood Within its Historical Context”, [kiadatlan mű], 1998.) De
Leroy Moore ezeket a kijelentéseket a megfelelő kontextusukba helyezi: „Az egyház soha
nem hozott hivatalos döntést a minneapolisi üzenet ellen. Ugyanakkor lehet, hogy valaki
technikailag korrekt, és mégis nagyon téved […] Az igazság kollektív elutasítása mindig
megelőzi a szavazást, és nem kevésbé valós, még ha megakadályozzák a szavazást úgy, mint
Minneapolisban, Ellen White kitartása és William C. White ébersége miatt.” (Adventism in
Conflict [Hagerstown MD: Review and Herald Pub. Assn.], 86. o., hozzáadott kiemelés)
Szerencsére George Knight elismeri, hogy kísérletet tettek a szavazásra, de a kísérletet blok-
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kolták. (A User-Friendly Guide to the 1888 Message, 54.,56.,58.,139. o.)
 Feltehetjük azonban
a kérdést, hogy vezető testvérek hogyan próbálhatták meg, hogy szavazatot szerezzenek az
üzenet ellen, és ugyanakkor Knight megbecsüli őket, mert elfogadta ugyanazt az üzenetet.
(Uo., 119.,139.,147. o.) Ellen White a „döntésekről” szóló további nyilatkozatairól lásd az
1888-as Materials, 114.,182.,238-240.,258.,302.,581.,941., 954.,1186.,1403.,1410.,1435.
1583.,1584.,1601.,1617. oldalakat.
60. Ellen G. White W.M. Healy-nek, 7. Levél, 1888. december 9., és 24. Kézirat, 1888.
december; 1888 Materials, 186., és 207.,217.,224. o.
61. G.I. Butler Ellen G. White-nak, 1888. október 1.; Manuscripts and Memories, 89. o.
62. Ellen G. White, 24. Kézirat, 1888. december; 1888 Materials, 224. o.
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5. fejezet

Maradj az őrhelyeden!
Ellen G. White feláll, hogy megvédje Isten küldötteit
Közvetlenül R.M. Kilgore és Uriah Smith kísérlete után, hogy leállítsanak minden vitát
a Galata törvény és a hit általi megigazulás témájával kapcsolatban, azon a kedd reggelen,
1888. október 23-án J.H. Morrison megtartotta a legalább hét előadásból álló sorozatának
első előadását.
A bevezető megjegyzései hasonlóak voltak Kilgore és Smith megjegyzéseihez. Azt mondta,
hogy az adventisták „mindig hittek és bemutatták a «hit általi megigazulást», és hogy ők egy
szabad asszony gyermekei”. Azt állította, hogy „a témát túlhangsúlyozták” a Konferencián,
és „attól tartott, hogy a törvény elveszítheti fontos helyét”.1 Morrison „ellenezte” a téma
megbeszélését, mert „a jelenlévők közül senki” nem „tanulmányozta különösen”, mégis ő
„örömmel védi meg az igazságot”.2* A.T. Jones szerint, amit Morrison bemutatott, „bármi
más általi megigazulás volt, kivéve a hitet”.3
Mind Jones, mind Waggoner lehetőséget kaptak, hogy válaszoljanak, és amikor eljött az
idő, ott álltak elől „egymás mellett nyitott Bibliával”, és felváltva 16 bibliaszöveget olvastak
fel, elsősorban a Rómabeliekhez és a Galatabeliekhez írott levélből. [136] Ez volt az egyetlen
válaszuk, és minden megjegyzés nélkül visszatértek a helyükre. A felolvasás során „a hatalmas
gyülekezet mozdulatlanul csendben volt”. A Biblia önmagáért beszélt.4*
Tekintettel mindarra, ami addig a pontig történt az összejövetel alatt, Ellen White úgy
érezte, mindent megtett azért, hogy bemutassa az Úrtól kapott világosságot. Elhatározta,
hogy „csendben visszavonul az összejövetelről”, és Kansas City-be megy, ahova meghívták,
hogy vezesse az összejöveteleket. Ellen White „félt részt venni ilyen összejöveteleken”, nehogy „megfertőzze az ott uralkodó lelkület”, azok, akiknek szíve „zárva volt hitetlenségben
és előítéletben”. Aznap éjjel „több órát töltött imában”. A Galata törvényről szóló téma „csak
egy porszem volt”, és ő „Ámen”-t mondott volna mindenre, ami „összhangban állt azzal, ami
«Így szól az Úr»”.5
Isten meghallotta imáját, és „álomban vagy látomásban” egy magas, impozáns külsejű
személy üzenetet hozott neki, felfedve, hogy számára az Isten akarata az, hogy maradjon
„az őrhelyén”. Emlékeztette arra, hogy Isten kiemelte betegágyából […], és megerősítette,
hogy Minneapolisba utazhasson, kijelentve: „ez az a munka, amelyért az Úr meggyógyított
téged”.6 Majd „pontról pontra”, mint egy „villanó fény”, a hírvivő sok olyan dolgot tárt fel
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neki, amelyekről többnyire, legalábbis abban az időben, nem rendelkezett „azzal a szabadsággal, hogy leírja”.7
A hírvivő elvezette Ellen White-ot azokba az otthonokba, ahol a testvérek szállást kaptak.
Ezeknek az embereknek mind „volt lehetőségük az igazság mellé állni a Szentlélek befogadása
által, akit Isten küldött a szeretet és az irgalom bőséges hullámában”. De a „Szentlélek megnyilvánulásait fanatizmusnak tulajdonították”.8 Következésképpen „rossz angyalok” léptek
be szobájukba, „mert bezárták az ajtót Krisztus Lelke előtt, és nem akarták hallani az Ő
hangját”. „Szarkasztikus megjegyzéseket adtak át egyik a másiknak, gúnyolva testvéreiket”.9
Egyik házban két hete „nem mondtak egyetlen hangos imát sem”.10 „A könnyedség,
gúnyolódás lelkülete és a viccelődés” lelkülete nyilvánult meg. Minden „irigységet, féltékenységet, rossz beszédet, rossz gyanakvást és a kölcsönös ítélkezést” „Istentől kapott
különleges különbségtétel ajándékának” tekintették.11 Úgy érezték, hogy „White testvérnő
megváltozott”,12 és Jones és Waggoner hatása alatt áll, akik [137] „nem voltak megbízhatóak”.
A testvérek azt mondták, hogy „nem hitték, hogy Ellen White igazat mondott, amikor kijelentette, nem beszélt William C. White-tal, Waggonerrel vagy Jones-szal”. „Isten Lelkének
bizonyságait fenntartás nélkül kommentálták”, de „rosszabb dolgokat gondoltak és mondtak
Jones-ról és Waggonerről”.13
A hírvivő nyíltan elmondta Ellen White-nak: „Sátán megvakította a szemüket, és megrontotta ítéletüket, és ha nem bánják meg ezt a bűnt, ezt a szentségtelen függetlenséget,
amellyel megsértik Isten Lelkét, akkor sötétségben fognak járni […] Nem akarták, hogy
Isten kinyilvánítsa Lelkét és erejét, mert a gúny és undor lelkülete volt az Ő Igéje iránt.”
Ennek eredményeként „abból a csoportból, amely az összejövetelen megnyilvánuló lelkületet
táplálta, senkinek nem lesz újra tiszta világossága, hogy megértse a mennyből neki küldött
igazság értékes jellegét, amíg meg nem alázza büszkeségét, és meg nem vallja bűnét.”14
A hírvivő arról tájékoztatta Ellen White-ot, hogy a testvérek „gúnyolják azokat, akiket
Isten különleges munka elvégzésére hívott el”.15 Jones és Waggoner „értékes világosságot mutattak be az embereknek, de az előítélet és a hitetlenség, a féltékenység és a gonosz gyanakvás
elzárta szívük ajtaját”. „Egy sátáni lelkület vette át az irányítást, és keményen dolgozott az
emberi szívekben, amelyek megnyíltak a kételkedésre és a gonoszságra, a haragra és a gyűlöletre”, és végül harcba szálltak „a világosság és az igazság ellen, amelyet az Úr küldött népének
abban az időben.”16
Ez a sátáni lelkület, amely „megvalósította ezt az állapotot, […] nem hirtelen jött létre.”
„Az évek során erősödött meg.”17 A hírvivő így szólt Ellen White-hoz: „Nem téged vetnek
meg, hanem a hírnököket, és azt az üzenetet, amelyet népemnek küldök.”18 Azt mondta
neki, hogy a testvérek nem fognak hallgatni a bizonyságtételére, és ennek következtében
„szinte egyedül fog állni”. Azonban azt az ígéretet kapta, hogy maga Isten lesz a segítsége, és
támogatni fogja őt.19
Amikor az Úr felfedte Ellen White-nak, hogy mi zajlik Minneapolisban, akkor kezdte
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megérteni, milyen messzire ment a lázadás. Isten legalább nyolc másik eseményt említett a
világtörténelemből, amelyekkel ezt a helyzetet össze lehetett hasonlítani: [138]
(1) „A vezetőm, aki elkísért, tájékoztatást adott arról, hogy lelki szempontból hogyan állnak Isten előtt ezek az emberek, akik ítéletet mondanak
testvéreikre […] Az irigységet, féltékenységet, rossz beszédet, rossz gyanakvást
és a kölcsönös ítélkezést Istentől kapott különleges különbségtétel ajándékának
tekintették, miközben inkább hasonlítottak a nagy vádoló lelkületéhez, aki
éjjel-nappal vádolja a testvéreket Isten előtt.”20
„Elvitettem időben az első lázadásig, láttam a Sátán műveit, és ezért tudok
valamit erről a témáról, melyet Isten felfedett nekem. Következésképpen nem
kellene riadtnak lennem?”21
(2) „Megmutatták azoknak a pátriárkáknak és prófétáknak az életét, jellemét és történetét, akik Isten üzenetével jöttek az emberekhez, és Sátán rossz
híreket kezdett terjeszteni, vagy véleménykülönbségeket váltott ki, vagy másik
irányba terelte érdekeiket, hogy az embereket megfossza attól a jótól, amellyel
Isten megáldotta őket. A jelenlegi helyzetben [Minneapolisban] egy elszánt,
kategorikus és makacs lelkület szállta meg a szíveket, és azok, akik megismerték
Isten kegyelmét, és valamikor megérezték az Ő megtérítő erejét, megtévesztettek, büszkék voltak, és a becsapás hatása alatt munkálkodtak azon összejövetel
során.”22
(3) „Amikor eldöntöttem, hogy elhagyom Minneapolist, az Úr angyala
mellém állt, és így szólt: «Nem; Istennek van egy munkája számodra ezen a
helyen. Az emberek megismétlik Kóré, Dáthán és Abiram lázadását. Megfelelő
helyzetbe hoztalak téged, amit azok, akik nincsenek a világosságban, nem ismernek fel, és nem hallgatnak a bizonyságodra, de Én veled leszek; kegyelmem
és hatalmam megtart téged».”23*
(4) „Poénokat és szarkasztikus megjegyzéseket hallottam a hírnökökről és az
üzenetről - az a tan, amely különbözik az igazságról alkotott elképzeléseiktől.
Látomásban elmondták nekem, hogy minden helyiségben ott volt egy tanú,
ugyanolyan bizonyosan, mint Belsazár palotájában volt azon az ünnepen, ahol
a bálványokat dicsérték, és bort ittak. Azon az alkalmon az angyal a palota
falaira írta a betűket, így most is volt egy tanú, aki a menny könyveibe írta azok
barátságtalan szavait, akik nem ismerték a lelket, amely vezette őket.”24
(5) „Amint a zsidók elutasították a világ világosságát, ugyanúgy sokan azok
közül, akik azt állítják, hogy hiszik a jelenvaló igazságot, elutasítják azt a világosságot, amelyet az Úr küld népének.”25
„Vezetőm azt mondta: «Ezeket a dolgokat a könyvekbe írták, mint amiket
Jézus Krisztus ellen követtek el […] Ez a lelkület […] hasonló […] ahhoz a
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lelkülethez, amely arra ösztönözte a zsidókat, hogy egy konföderációt hozzanak
létre azért, hogy kételkedjenek, kritizáljanak és kémkedjenek [139] Krisztus, a
világ Megváltója után […]» Majd arról értesültem, hogy ebben az időben felesleges lenne döntést hozni a doktrinális pontokról és az igazsággal kapcsolatban,
vagy bármilyen tisztességes vizsgálati lelkületre számítani, mert alakítottak egy
konföderációt, hogy ne engedjék egyetlen elképzelés megváltozását sem valamelyik ponttal vagy pozícióval kapcsolatban, amiről hallottak, mint ahogy a
zsidók sem engedtek.”26
„Így történt Jézus árulásával, elítélésével és keresztre feszítésével is - mindez
pontról pontra elhaladt előttem.”27
(6) „Az ellenség vezethet bennünket arra, hogy állást foglaljunk az igazság
ellen […], és a zsidók lelkületével ellenállunk annak a világosságnak, amelyet
Isten küld […] A legszörnyűbb dolog, ami jöhetne ránk, mint népre az a végzetes megtévesztés, amely Korazin és Bethsaida városainak tönkremeneteléhez
vezetett.”28
(7) „Alacsony szenvedélyeik fel lettek keltve, és számukra értékes lehetőség volt megmutatni tömeglelkületüket […] Napról napra élénk kép volt
az elmémben arról a módról, ahogy bántak a reformerekkel, ahogy egy kis
véleménykülönbség az érzések őrjöngését váltotta ki […] Mindezek markánsan
jelen voltak azon az összejövetelen.”29
„A gyanúsítás és a féltékenység, a rossz gyanakvás és az Isten Lelkével szembeni ellenállás, melyet vonzónak találtak, inkább hasonlított a reformerekkel
való bánásmódhoz.”30
„Amikor a pápa alattvalói vitában voltak olyan emberekkel, akik a Bibliára támaszkodtak tanaik bizonyítékaként, akkor ők ezt olyan kérdésnek
tekintették, amit csak a halál oldhat meg. Láthattam hasonló lelkületet ápolni
testvéreink szívében […]”31
(8) „Aznap éjjel az ágyam mellett állt az Úr angyala, és sok mindent
elmondott nekem […] Parancsot kaptam, hogy maradjak az őrhelyemen.
Tudomásomra hozták, hogy egy lelkület hatolt be, uralva az egyházakat. Ha
eltűrik, akkor az elválasztja őket Istentől, éppúgy, mint azokat az egyházakat,
akik elutasították azt a világosságot, melyet Isten küldött a figyelmeztető üzeneteken és világosságon keresztül azzal a céllal, hogy tudjanak előrelépni abban
a munkában, amely az Ő, világunkba való második eljövetelével kapcsolatos
[1844-ben].”32
„A reformátorokhoz hasonlóan ők elhagyták a hivatalos egyházakat, de
most hasonló szerepet játszanak, mint azok az egyházak. Reméltük, hogy nem
lesz szükség az egyház újbóli elhagyására.”33*

Az Úr mindezt felfedte Ellen White-nak, amikor éppen el akart menni Minneapolisból.
A feltárás szinte túl sok volt számára:
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„Miután meghallottam ezeket, megszakadt a szívem […] Gondoltam a jövőbeni válságra,
és rövid ideig olyan érzések árasztottak el, amelyeket soha nem fogok tudni szavakkal leírni.
«Ti pedig, vigyázzatok magatokra: mert törvényszékeknek adnak át titeket, és gyülekezetekben vernek meg titeket, és helytartók és királyok elé állítanak én értem, [140] bizonyságul
őnekik. De előbb hirdettetnie kell az evangéliumnak minden pogányok között. Mikor pedig
fogva visznek, hogy átadjanak titeket, ne aggodalmaskodjatok előre, hogy mit szóljatok, és
ne gondolkodjatok, hanem ami adatik nektek abban az órában, azt szóljátok; mert nem ti
vagytok, akik szóltok, hanem a Szent Lélek. Halálra fogja pedig adni testvér testvérét, atya
gyermekét; és magzatok támadnak szülők ellen, és megöletik őket.» (Márk 13:9,12).”34
Szörnyű tény volt, hogy a Szentlélek kiáradásában éppen Jézus jelenlétét utasították el.
Isten azonban nem adta fel. Még mindig volt remény: „A lelki büszkeség és az önbizalom
bezárják az ajtót, hogy Jézust és Szentlelkének erejét ne fogadják be. Nekik lesz még egy esélyük, hogy megszabaduljanak a csalástól, hogy megbánják, hogy megvallják bűneiket, hogy
Krisztushoz jöjjenek és megtérjenek, mert Ő meggyógyítja őket.”35 Bár kevés remény volt
arra, hogy a Szentlélek kiáradjon Minneapolisnál, az Úr nem fejezte be a munkát népével, és
Ellen White új erővel állt fel, hogy szembenézzen a nehézséggel.
Felhívás bűnbánatra
Később, ugyanazon a reggelen, október 24-én Ellen White részt vett a lelkészek
összejövetelén. Volt néhány „világos mondanivalója”, amit „nem mert visszatartani”. Felismerte a nép felett lebegő „lelki sötétséget”, és azt a tényt, hogy „sátáni hatalom vezeti
őket”. Azon tűnődött, hogy „milyen történelmi oldalakat írhat a jelentést tevő angyal”, mert
a vezetők lelkülete „majdnem megkelesztette az egész tésztát”. Miközben a testvérek előtt
állt, lelkét „elöntötte a szorongás”. Valójában mondanivalója „nagyobb aggodalmat okozott
neki”, mint azoknak, akikhez szólt. Krisztus kegyelme által „érezte, hogy egy isteni hatalom
arra kényszeríti”, hogy testvérei előtt álljon „reménykedve és imádkozva, hogy az Úr megnyitja vak szemeiket”.36 „Kényszerítve volt, hogy nyíltan beszéljen, és mutassa be a veszélyt,
ha ellenállnak Isten Lelkének”.37
Ellen White emlékeztette a testvéreket, hogy nem történt egyetlen bűnvallomás sem,
ezért Isten Lelke még mindig távol áll az emberektől. Megdorgálta azokat, akik panaszkodtak, hogy imái és beszédei „ugyanabban az irányban haladnak, mint Dr. Waggoneré”, és
hogy ő „vezeti” az összejöveteleket. Ellen White azt állította, hogy nem foglalt állást a Galata
törvénnyel kapcsolatban; nem beszélt senkivel a témáról, és addig nem tud állást foglalni
egyik oldalon sem, [141] amíg nem „tanulmányozzák a témát”. Még azt is felvetette, hogy a
Gondviselés keze az a tény, hogy elvesztette a sok évvel ezelőtt írt kéziratot, mert Isten célja
az volt, hogy „kutassák a Bibliát, és szerezzenek bizonyítékokat a Szentírásból”.
„Az összejövetelünk a végéhez közeledik, és nem hangzott el egy bűnvallomás sem; egyetlen megnyílás sem, amely engedi Isten Lelkét bejönni. Azt
mondtam: Milyen haszna volt itt összegyűlni, és mire jó, hogy a lelkipásztori
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munkában lévő testvérek eljöttek erre a helyre, mintha csak azért lennének
itt, hogy eltávolítsák Isten Lelkét a néptől?[…] Ha Kilgore testvér szoros kapcsolatban állt volna Istennel, nem lépett volna arra a területre, ahová tegnap
lépett, és nem tette volna meg azt a kijelentést, amelyet a folyamatban lévő
tanulmányról állított. Nevezetesen, hogy ők [Jones és Waggoner] nem kell,
hogy új világosságot hozzanak, vagy bemutassanak újabb érveket annak ellenére, hogy évek óta folyamatosan tanulmányozzák Isten Igéjét, és mégis [a vezető
testvérek] nincsenek felkészülve arra, hogy számot adjanak reményükről, mert
egy férfi [Butler] nincs itt. De vajon nem tanulmányoztuk mindannyian ezt a
témát? Sosem voltam jobban megriadva, mint most […]
Amikor látomásban végignéztem a zsidó nép történetét, és megláttam, hol
botlottak meg, mert nem jártak a világosságban, megértettem, hová vezettetünk, mint nép, ha megtagadjuk a világosságot, amelyet Isten adni akart.
Nektek van szemetek, de nem láttok; fületek, de nem hallotok. Tehát, atyámfiai, a világosság eljött hozzánk, és nekünk szükségünk van arra, hogy abban a
helyzetben legyünk, hogy befogadjuk, és Isten egyesével elvezet minket Hozzá.
Látom a veszélyt, amelyben vagytok, és figyelmeztetni akarlak […]
Következésképpen atyámfiai, az igazságot akarjuk, ahogy Jézusban van. De
amikor valami azzal a céllal jön, hogy bezárja a kaput, hogy az igazság hullámai
ne lépjenek be, akkor hallani fogjátok a hangomat, bármi is legyen […], mert
Isten világosságot adott nekem, és hagyni akarom, hogy ragyogjon. Láttam,
hogy az értékes lelkek, akik elfogadták volna az igazságot, le lettek térítve az
útról azzal, ahogyan kezelve lett az igazság, mert Jézus nem volt ott. Ez az,
amiért közbenjártam mindig nálatok - Jézust akarjuk. Mi az oka annak, hogy
Isten Lelke nem jön el az összejöveteleinkre? Talán az, hogy akadályt építettünk
magunk körül? Határozottan beszélek, mert azt akarom, hogy tudjátok, hol
álltok. Azt akarom, hogy fiataljaink állást foglaljanak, nem azért, mert valaki
más ezt teszi, hanem azért, mert személyesen értik az igazságot.”38

Ellen White tudta, hogy eltávolították a Szentlelket a gyülekezetből és a néptől. Pont,
ahogy a zsidó vezetők távolították el a népet az üzenettől, amelyet Jézus hozott, ugyanúgy
a Minneapolisnál egybegyűltek eltávolították a népet attól az „igazságtól, mint amilyen
Jézusban volt”. [142]
Nem sokkal azután, hogy Ellen White kitárta szívét a küldöttek előtt, J.H. Morrison
ismét bemutatta a Galata törvény témáját. Ellen White kijelentette, hogy nem foglalt állást
a Galata témával kapcsolatban, hogy ő nem fogja meghatározni egyedül az eredményt, és
felszólított mindenkit, hogy tanulmányozza mélyebben a Bibliát. Morrison azonban néhány,
Ellen White tollából származó nyilatkozatot idézett, amelyet a Konferencia előtt írt, és megpróbálta bebizonyítani, hogy Ellen White támogatta azt a nézetet, miszerint a Galata levél 3.
fejezete csak a ceremoniális törvénnyel foglalkozik. Azok elméjében, akik a ceremoniális törhttps://adventizmusmegrazasa.hu/
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vény koncepcióját támogatták, ez nemcsak annak a bizonyítéka volt, hogy a prófétaság lelke
támogatta őket, hanem annak is, hogy Jones és Waggoner ellentétesen beszéltek a prófétaság
lelke által megállapított tannal. A testvérek fejében ez a tény azt is bizonyította, hogy Ellen
White megváltozott, mert befolyásolta őt Jones, Waggoner és saját fia, William C. White.39*
Morrison felolvasott néhány idézetet a Sketches From the Life of Paul című könyvből,
amelyben Ellen White arról írt, hogy a galatabeliek hogyan csatlakoztak a ceremoniális
törvényhez, mint külső formához, figyelmen kívül hagyva az erkölcsi törvényt:
„Az apostol arra buzdította a galatabelieket […], hogy hagyják el azokat
a hamis tanácsadókat, akik tévútra vezették őket, és térjenek vissza a kapott
hithez […] A vallásuk szertartások sorozatából állt […]
Külső vallási formákkal a szív és az élet szentségének helyettesítése még
mindig tetszik a meg nem újult természetnek ugyanúgy, mint az apostolok
napjaiban. Emiatt hamis tanítók bővelkednek, és az emberek érdeklődéssel
hallgatják megtévesztő tanításukat […] Az apostolok idejében Sátán arra vezette a zsidókat, hogy magasztalják a ceremoniális törvényt, és utasítsák el Krisztust; napjainkban sok úgynevezett keresztényt megtéveszt […], rávéve őket,
hogy megvessék a törvényt […] Minden hűséges Isten szolgájának kötelessége
erősen és határozottan ellenállni azoknak az embereknek, akik megrontják a
hitet, és félelem nélkül leleplezni hamis elképzeléseiket az igazság szavának
felhasználásával.
Ő [Pál apostol] leírta jeruzsálemi látogatását, hogy megszerezzen egy
határozatot […], amely elmondja, vajon a pogányok körülmetélés alá esnek-e,
és meg kell-e tartaniuk a ceremoniális törvényt. [143]
Ily módon a zsidóság követei […] megtévesztették őket azzal, hogy térjenek
vissza a ceremoniális törvény betartásához, mivel az elengedhetetlenül szükséges az üdvösséghez. A Krisztusba vetett hitet és a tízparancsolat törvényének
való engedelmességet kisebb jelentőségűnek tekintették.”40
Úgy tűnik, hogy Morrison kellőképpen meg volt győződve arról, hogy Ellen White
írásaiból bebizonyította, a Galata levél 3. fejezetének témája kizárólag a ceremoniális törvényre vonatkozik; hogy Krisztus halála után csak a ceremoniális törvényhez való ragaszkodás sodorta fogságba a galatabelieket. Megkérdezte, hogy az erkölcsi törvényt valóban el
lehet-e törölni, mert a ceremoniális törvény volt az, amely megszűnt. Úgy tűnik, arra utalt,
hogy Jones és Waggoner „új koncepciója” - amely szerint a Galata 3. fejezetének törvénye
az erkölcsi törvényről szól - megveti a tízparancsolatot, és hogy kötelessége volt „leleplezni a
hamis elképzeléseket”, mint ahogy Pál apostol is tette.
Morrison előadását a Sketches 68. oldalának idézésével zárta, ahol Ellen White írt a rabság
igájáról, amelyet az ApCsel 15:10 és a Galata 5:1 említ. Ezzel Morrison azt hihette, hogy az
utolsó szöget veri be Jones és Waggoner teológiájának koporsójába: „Ez a járom nem a tízpa-
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rancsolat törvénye volt, ahogy állítják azok, akik ellenkeznek a törvény kötelező követelményével; hanem Péter apostol a ceremoniális törvényre hivatkozott, amely megsemmisítette és
haszontalanná tette Krisztus keresztre feszítését.”41
Ellen White ezen idézetei nagyon meggyőzőnek tűntek Morrison számára, és a következő napokban többször hivatkozott rájuk. Ellenben Morrison előadásai nem hatottak Ellen
White-ra, és nem is győzték meg. Szerette volna végighallgatni E.J. Waggonert, de felállt és
kiment, mielőtt Morrison befejezte volna a védőbeszédét.42 Abban az időpontban őszintén ki
tudta mondani: „Végül kezdtem azt hinni, hogy lehetséges, hogy nem támogattuk a helyes
koncepciókat a Galata törvénnyel kapcsolatban.”43
Amint Morrison megtartotta a záró előadását, és a Generál Konferencia vége előtt hazatért Iowába, egy privátbeszélgetés közben elmondta J.S. Washburn-nek: „Kényszeríteni
akarnak, hogy valljam be, hogy tévedek. Tehát elmegyek.”44
Október 25-én, csütörtökön reggel Ellen White ismét szólt a jelenlévő lelkészekhez,
felidézve az előző napok eseményeit. [144] Ő „megdorgálta Smith-et és Kilgore-t” a szerepük
miatt, mely által próbálták megszakítani a tárgyalásokat. Sajnos Ellen White aznap reggel
tett észrevételeit - és a Generál Konferencia vége előtt legalább öt előadáson tett észrevételeit
- vagy nem írták le, vagy napjainkban nem állnak rendelkezésünkre.45
Uriah Smith írt egy jelentést a Review újságban, utalva azokra a délelőtti találkozókra, bár
nem fedte fel a lezajlott komoly konfliktust: „A legérdekesebb és legfontosabb összejövetelek
közé tartoznak a kora reggeli áhítatok. Ellen White felhívásai nagyon bátorítóak voltak,
megmutatva Krisztus szeretetét és segíteni vágyását, valamint azt a tényt, hogy Ő várja, hogy
a Lelkét bőséges mértékben kiáraszthassa népére.”46* Egy dolog biztos: Ellen White alapvető
témája az volt, hogy Isten ki akarta árasztani a Szentlelket a késői eső arányában.
Szombaton Ellen White még egyszer megszólalt. Jones és Waggoner példáját követve nem
beszélt „spontán módon, mint általában, hanem elsősorban a Galata, az Efézusi, a Kolossé
és más levelekből olvasott.” Ennek nyilvánvalóan az volt a célja, hogy ellensúlyozza egyesek
meggyőződését, miszerint Ellen White Jones és Waggoner hatása alatt állt. Következésképpen csak a Szentírásból olvasott, mert azt nem lehetett megkérdőjelezni. Néhány testvér
azonban ezt a tényt is félreértelmezte. Valaki azt mondta: „Ellen White sötétségben van, és
nem beszél szabadon.”47 Egy másik, aki csatlakozott a bizonyságtételek megkérdőjelezéséhez,
még azt is kijelentette: „Ellen White nem érti saját bizonyságait.” De a bizonyságok mindezen megkérdőjelezését az okozta, hogy „a testvérek nem értettek egyet a bizonyságokkal”.48
Felhívás egy mélyebb tanulmányozásra
Néhány nappal a Konferencia vége előtt Ellen White még egyszer beszélt a testvérekhez.
Felszólított mindenkit, hogy tanulmányozza mélyebben Isten Igéjét, különös tekintettel
a megvitatás alatt álló témákkal kapcsolatban. Még egyszer figyelmeztetett, hogy ilyen tanulmányozás nélkül különösen a fiatalabb testvéreknek nem kellene döntéseket hozniuk.
https://adventizmusmegrazasa.hu/
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Emlékeztette a hallgatókat azokra a figyelmeztetésekre, amiket Istentől kapott a veszélyekkel
kapcsolatban, amelyekkel akkor szembenézett az egyház. A „lelkület, amely uralta a farizeusokat”, Isten népe közé furakodott, és a „vita lelkülete” lépett „Isten Lelkének helyébe”. Ellen
White J.H. Morrisont említette, mint egyike azoknak [145], akik belemennek a „vitába”.49*
Amikor emlékeztette hallgatóit a zsidók által elkövetett hibákra, Ellen White könyörgött
nekik, hogy ne utasítsák el a mennyből küldött világosságot:
„Ha bezárjátok elméteket a világosság elől, amelyet Isten küld, Isten Lelke
elszomorodik […]
A vezetőm azt mondta: «Még sok világosság van, amely ragyog majd Isten
törvényéből és az igazság evangéliumából. Ha ezt az üzenetet a maga valódi
jellegében értik, és ha Lélekben hirdetik, akkor az egész világot beragyogja dicsőségével […] A harmadik angyal üzenetének befejezését egy olyan erő kíséri,
amely elküldi az Igazság Napjának sugarait az élet minden útjára és minden
útelágazására […]»
De Sátán az emberi elme megszenteletlen elemei által fog dolgozni, hogy
sokan ne fogadják el a világosságot az Isten által elrendelt módon […]
Figyelmeztetlek, hogy ne csukjátok be a szívetek ajtaját attól tartva, hogy
néhány fénysugár eljut hozzátok. Nagyobb világosságra van szükségetek […]
Ha ti magatok nem láttok majd világosságot, bezárjátok az ajtót; ha megtehetitek, megakadályozzátok, hogy a fénysugarak eljussanak a néphez […]
Megmutatták, hogy Jézus értékes régi igazságokat új megvilágításban fog
feltárni előttünk, ha készek vagyunk befogadni őket. De pontosan azon az úton
kell elfogadni, amiről az Úr úgy dönt, hogy elküldi azokat […] Senki ne oltsa
ki Isten Lelkét, félreértelmezve az Írásokat […] és senki ne járjon tisztességtelen
ösvényen, sötétségben maradva, és nem akarva kinyitni a fülét a hallásra, de
mégis szabadon érezze magát, hogy kommentáljon, szójátékokat használjon, és
a kételyek magvát hintse olyan dolgokkal kapcsolatban, melyeket nem fognak
őszinteséggel meghallgatni […]
Amikor megtették az első lépést Krisztus elutasításában, a zsidók veszélyes
lépést tettek meg. Ezt követően, amikor nyilvánvaló bizonyítékok voltak, hogy
a názáreti Jézus a Messiás, túl büszkék voltak ahhoz, hogy beismerjék, hogy
tévedtek. Így van ez azokkal az emberekkel is, akik napjainkban elutasítják az
igazságot. Nem szánnak időt arra, hogy őszintén és kitartó imádsággal keressék az igazság bizonyítékait, és ellenkeznek olyan dolgokkal, amelyeket nem
értenek. A zsidókhoz hasonlóan természetesnek veszik, hogy a teljes igazsággal
bírnak, és egyfajta megvetést éreznek bárki iránt, aki azt feltételezné, hogy jobb
gondolatai vannak az igazságról, mint ők maguknak. Úgy döntenek, hogy az
összes bizonyítékra egy fabatkát sem adnak, és elmondják másoknak, hogy az a
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tanítás nem igaz, majd amikor látják, hogy világosság van a bizonyítékokban,
amelyeket olyan bátran elítéltek, túl büszkék arra, hogy azt mondják: «Tévedtem». Folytatják a kétely és hitetlenség ápolását, és túl büszkék ahhoz, hogy
elismerjék meggyőződésüket. Emiatt olyan lépéseket tesznek, amelyek olyan
eredményekhez vezetnek, amelyekről soha nem is álmodtak.”50* [146]

Ellen White prófétai jelentőségű szavakkal megjövendölte a mennyből küldött világosság
meg nem becsülésének és a Minneapolisban megnyilvánuló lelkület ápolásának elkerülhetetlen eredményét. Ha nem ismerik el, a világosság egy állandó botránykővé válik a jövőben:
„Senkinek sem szabad megengedni, hogy bezárja azokat az utakat, amelyeken az igazság világossága eljut az emberekhez. Amint ezt megpróbálják, Isten
Lelke kialszik, mert az a Lélek szüntelenül azon dolgozik, hogy népének új és
növekvő világosságot adjon Igéje által […]
Az ellenség arra vezethet bennünket, hogy állást foglaljunk az igazság ellen,
mert az nem úgy jön el, ahogy nekünk tetszik, ezért a megtévesztett zsidók
lelkületében ellent fogunk állni az Isten által küldött világosságnak, és az a
világosság ahelyett, hogy a menny által számunkra elrendelt áldás lenne azzal a
céllal, hogy továbbhaladjunk a lelkiségben és Isten ismeretében, egy botránykővé válik, amelyben szüntelenül megbotlunk […]
Ha az Úr legkomolyabb keresésének nem lesz helye, ha nem lesz helye a
buzgó megtérési munkának, akkor sötétség fog borulni az elmékre, és ez a
sötétség arányban lesz a nem értékelt világossággal. Ha nem lesz kevesebb az
énből és sokkal több a Szentlélekből, aki birtokba vegye azon emberek elméjét
és szívét, akik az első vonalakban álltak, akkor nem fognak összhangban járni
az Isten gondviselése által kínált lehetőségekkel. Ők megkérdőjelezik és félreértelmezik az Úr által küldött bármely világosságot, és elfordulnak Krisztus
tanításaitól, bízva önmagukban és feltételezett igazságismeretükben. Ahogy a
zsidók elutasították a világ világosságát, ugyanúgy sokan azok közül, akik azt
állítják, hogy hiszik a jelenvaló igazságot, elutasítják azt a világosságot, amelyet
az Úr küld népének […]
Ezen a Konferencián olyan magokat vetünk, amelyek aratást hoznak majd,
és az eredmények addig tartanak, mint az örökkévalóság […]
Remélem, hogy senki nem hagyja el ezt az összejövetelt megismételve az itt
elterjedt hamis állításokat, vagy magukkal víve az itt megnyilvánult lelkületet.
Nem Krisztustól származott, az egy másik forrástól érkezett.”51
Ellen White álláspontja a Galata törvénnyel kapcsolatban
Van még egy fontos téma, amelyről Ellen White a minneapolisi utolsó lejegyzett beszédében szólt, nevezetesen, hogy mi volt a saját gondolata Waggoner addigi előadásaival kapcsolatban. Ebben a beszédében kijelentette, hogy a Waggoner [147] által bemutatott dolgok
némelyike „nem harmonizál az ő megértésével ezzel a témával kapcsolatban”, és hogy „nem
https://adventizmusmegrazasa.hu/
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tartotta helyesnek Waggoner egyes Szentírás-értelmezését.” Mielőtt azonban következtetést
vonnánk le ezekről a gyakran ismételt állításokról, el kell olvasnunk őket a maguk kontextusában. Mire utalt Ellen White, amikor ezeket a dolgokat mondta, és hogyan kellene érteni
kijelentéseit?
„Dr. Waggoner közvetlen módon beszélt hozzánk. Értékes világosság van
abban, amit mondott. Ha teljesen értem az ő álláspontját, akkor némely bemutatott dolgok a Galata törvénnyel kapcsolatban nem harmonizálnak azzal
a megértéssel, amellyel én bírtam e témával kapcsolatban; de az igazság semmit
sem veszít a kutatás által, ezért Krisztus nevében kérlek benneteket, menjetek a
Szentíráshoz, és imádsággal és alázattal keressétek Istent […]
Elmém volna annyira alázatos, és szeretném is, ha tanítva lennék, mint egy
gyermek. Az Úr jónak tartotta, hogy nagy világosságot adjon nekem, és mégis
tudom, hogy Ő más elméket is irányít, és kinyilatkoztatja számukra Igéjének
rejtelmeit, és én el akarok fogadni minden fénysugarat, amelyet Isten küld
nekem, még akkor is, ha a legalázatosabb szolgája által érkezik.
Egy dologban biztos vagyok, éspedig abban, hogy keresztényként nincs
jogotok ellenséges érzéseket, jóság hiányát és előítéletet táplálni Dr. Waggoner
iránt, aki nézeteit egyszerű és közvetlen módon ismertette, ahogy egy kereszténynek illik bemutatnia. Ha téved, akkor […] meg kellene próbálnotok megmutatni neki Isten Igéjéből, hol nincs összhangban a Szentírás tanításával […]
Úgy tartom, hogy Dr. Waggoner egyes értelmezései a Szentírásból nem helyesek. Úgy gondolom azonban, hogy teljesen őszinte a koncepcióiban; tiszteletben fogom tartani az érzéseit, és úgy bánok vele, mint egy keresztény úrral.
Nincs okom azt hinni, hogy ő kevésbé értékes Isten számára, mint bármelyik
testvérem, és keresztény testvérnek fogom tekinteni mindaddig, amíg nincs
bizonyíték arra, hogy méltatlan erre. Az a tény, hogy őszintén támogat egyes
koncepciókat, amelyek eltérnek a tiétektől vagy az enyémtől, nem indokolja,
hogy bántalmazóként vagy veszélyes emberként kezeljük, és igazságtalan kritikával illessük őt […]
Egyesek azt akarják, hogy azonnal hozzunk döntést a tárgyalt kérdés helyes
koncepciójáról […]
Én tudom, hogy veszélyes lenne Dr. Waggoner álláspontját teljesen tévesnek
ítélni. Ez tetszene az ellenségnek. Én látom az igazság szépségét Krisztus
igazságának bemutatásában a törvénnyel kapcsolatban, ahogy a doktor tette.
Közületek sokan mondjátok, hogy ez világosság és igazság. Ti azonban [148]
nem mutattátok be a témát ebben a világosságban. Vajon nem lehetséges, hogy
a Szentírás szorgalmas és imádságos kutatása által még nagyobb világosságot
láthatott egyes pontokon? Az, amit bemutatott, tökéletes harmóniában van
azzal a világossággal, amelyet Isten jóvoltából kaptam a tapasztalatom összes
éve során […]
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Még akkor is, ha az általunk képviselt álláspontunk igaz a két törvénnyel
kapcsolatban, az igazság Lelke nem fog jóváhagyni semmilyen lépést azért,
hogy megvédjük, amint ezt közületek sokan szeretnétek megtenni. Az igazságot kísérő lelkületnek az igazság Szerzőjét kellene képviselnie.”52

Amikor a megfelelő kontextusban vannak idézve, akkor világosan kellene látszódnia,
hogy a fent említett Ellen White észrevételek célja nem az volt, hogy átfogó nyilatkozatot
nyújtson Waggoner tanításaival kapcsolatban a hit általi megigazulásról, hanem inkább egyes
nézeteire vonatkoznak a Galata törvénnyel kapcsolatban, amennyiben Ellen White teljesen
megértette Waggoner álláspontját. Ellen White nem írt üres csekket, amelyet a testvérek
arra használhatnának, hogy elutasítsanak mindent, amivel nem értenek egyet Waggoner
előadásaiban. Ellen White nagy gondja az volt, hogy sokan már meg is tették ezt. A Galata
törvénye - az adatott törvény és a Krisztushoz vezető mester - mindig is vitatott témák
voltak, és Ellen White még nem foglalt állást ezzel kapcsolatban.
Függetlenül attól a koncepciótól, amelyet Ellen White a múltban támogatott a Galata
törvénnyel kapcsolatban, az a világosság alakította koncepcióját, amelyet 1856-ban kapott,
amikor kénytelen volt tanácsolnia J.H. Waggonert, aki abban az időben mutatta be ezt a
témát. J.H. Waggonernek írt bizonyságát azonban nem sikerült megtalálnia. Emellett Ellen
White nem emlékezett azokra a dolgokra, amelyeket megmutattak neki. 1886-ban, amikor
először hallotta Butlertől, hogy Jones és Waggoner a Galata törvényről beszélnek és írnak,
és hogy vita merült fel, Ellen White azonnal küldte tanácsát a véleménykülönbségekről, de
a levél soha nem érkezett meg. Második levelében, amelyet 1887 elején írt, elmondta nekik,
hogy sok évvel azelőtt látta, hogy J.H. Waggoner meglátásai „nem voltak helyesek”. De a
téma nem volt „világos és egyértelmű” az elméjében, és akkor nem is tudta „megérteni a
témát”.53
Csak néhány héttel később, miután „néhány megrázó álmot látott”, Ellen White írt
Butlernek, kijelentve: „Nyugtalan vagyok, mert nem emlékszem, mit mutattak nekem a
két törvénnyel kapcsolatban. Nem emlékszem, mire utalt [149] J.H. Waggonernek intézett
figyelmeztetésem annak idején. Lehetséges, arról szólt, hogy ne hangsúlyozza gondolatát
abban az időben, mivel nagy volt a széthúzás veszélye.”54
Az 1888-as Generál Konferencia elején Ellen White elmondta a testvéreknek, hogy Jones
és Waggoner gondolatai „eltérhetnek a miénktől”. Ugyanebben a beszédében arról számolt
be, hogy „vezetője” 1887-ben arról tájékoztatta őt, hogy „sem Butlernek, sem Waggonernek
nincs meg a tejes világossága a törvénnyel kapcsolatban; egyik pozíció sem tökéletes.”55
Később, a Konferencia során, őszintén kijelenthette, hogy „még nem foglalt állást”, és
hogy „nem áll készen állást foglalni” egyik oldalon sem, amíg „nem tanulmányozza a témát”.
Ez a kijelentés ellentétben állt J.H. Morrison és a többi testvér állításával, akik akkor és ott
tisztázni akarták a kérdést, azt gondolva, hogy Jones és Waggoner befolyásolták Ellen Whiteot, aki pártjukra állt. Ekkor Ellen White jelezte, hogy a kézirat elvesztése gondviselésből
történt, mert Isten azt akarta, hogy a testvérek menjenek a Bibliához, és „szerezzék meg a
Szentírás bizonyítékait” álláspontjukhoz.56
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Amikor megpróbálták leállítani a Galata törvényről szóló tárgyalást, Ellen White azt
mondta: „Első alkalom, hogy azt hittem, talán nem támogatjuk a Galata törvény helyes
koncepcióját, mert az igazságnak nincs szüksége ilyen lelkületre a támogatáshoz.”57 Néhány
nappal a Konferencia után Ellen White ismét elmondta, hogy „nem változtatta meg a koncepcióit”. Azonban hozzátette: „Ha mi bírtuk az igazságot ebben a témában, testvéreinknek
nem sikerült megszentelődniük általa.”58
Néhány hónappal később megismételte, hogy „nem volt más álláspontja”, de hozzátette,
hogy „a világosság nem jön el addig, amíg mi, mint nép, más lelkiállapotban nem leszünk”.59
Ellen White sokszor egyértelművé tette, hogy a probléma nem jelentett „terhet” neki; mert
ez nem egy „mérföldkő”, és nem kellene úgy tekinteni rá, mint egy „döntő fontosságú”
témára.60 Mivel azonban látta, hogy a minneapolisi lelkület továbbra is megnyilvánul Jones
és Waggoner ellen, 1890-ben bátran szólította meg a vezetőket: „Félek tőletek, és félek az
értelmezéseitektől a Szentírás minden egyes részével kapcsolatban, amely egy annyira nem
keresztény lelkületben nyilvánult meg.”61 „Isten szabadítson meg engem a Galata törvén�nyel kapcsolatos elképzeléseitektől, ha ezeknek az elképzeléseknek az elfogadása olyan nem
keresztény lelkületűvé tenne.”62 [150]
Csak nyolc évvel az 1888-as Konferencia után jelentette ki Ellen White teljes mértékben,
amit az Úr mutatott neki, nevezetesen, hogy a Galata levél 3. fejezetében szereplő törvény
mind az erkölcsi törvényre, mind a ceremoniális törvényekre hivatkozik.63
Következésképpen egyértelmű, hogy az 1888-as Konferencia novemberi prédikációjában
Ellen White nyilatkozatai nem azt jelentik ki, amit egyesek ki akarnak hozni belőlük.64*
Kijelentései, amelyekben kérdéseket vet fel Waggoner tanításaival kapcsolatban, kifejezetten
a Galata törvény problémájára vonatkoznak. Waggoner egyik Galata törvénnyel kapcsolatos
állítása sem harmonizált Ellen White megértésével – ha ő jól értette őket. Azonban hozzátette,
hogy tudja, hogy az Úr más elméket vezet, és „felfedi nekik Igéjének rejtelmeit”. Ő maga
„szerette volna, hogy tanítva legyen”, akkor is, ha az igazság „az Ő szolgáinak legalázatosabbjai által érkezik”, Waggoner és Jones által.65
Ismétlem, amikor megjegyezte, hogy „nem tartja helyesnek Dr. Waggoner egyes
Szentírás-értelmezését”, a kontextus a Galata törvény volt. Csak néhány pillanattal később
felkiáltott: „Látom az igazság szépségét Krisztus igazságának bemutatásában a törvénnyel
kapcsolatban, ahogy a doktor tette […] Az, amit bemutatott, tökéletes harmóniában van
azzal a világossággal, amelyet Isten jóvoltából kaptam.” Sokakat megdorgált azon testvérek
közül, akik azt mondták: „Világosság és igazság van”, azonban ők maguk még soha nem
mutatták be olyan módon az igazságot.66*
Csak pár nappal Ellen White a Minneapolisi Konferencián lejegyzett utolsó üzenete
előtt William C. White levelet írt feleségének. A levélben megerősítette, hogy Ellen White
„sokban” támogatta Waggonert abban, amit „bemutatott”, míg a testvérek úgy vélték, hogy
Waggoner tanításai nincsenek összhangban a bizonyságokkal. A testvérek úgy érezték, hogy
William C. White rákényszerítette Waggoner elképzeléseit édesanyjára, összezavarta és be-
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folyásolta őt, hogy új és rossz álláspontra helyezkedjen. William C. White azt írta, hogy be
tudja bizonyítani, hogy a vád „hamis”.
„Anyám keményen és sokat dolgozott. Most valahogy elbátortalanodott,
mert sötét idők vannak. Dr. Waggoner által bemutatott dolgok nagy része
összhangban van azzal, amit a látomásban látott, és anyám ismételten felszólalt
a „farizeizmus lelkülete” ellen, amely összetöri Waggonert, és mindent ros�sznak ítél abban, amit mond. Következésképpen egyesek azt értették, hogy ő
támogatja Waggoner nézeteit, és [hiányzó rész] tanításainak egy része nincs
összhangban a [151] [hiányzó rész] és a bizonyságaival, mondják ők? [hiányzó
rész] azon erőfeszítésem, hogy Dr. Waggoner elképzeléseit rákényszerítsem,
[hiányzó rész] megtévesszem őt a valódi problémával kapcsolatban, és [befolyásoltam], hogy a [véleményeivel] ellentétes álláspontot foglaljon el.
Bizonyítani tudom, hogy ezek az állítások hamisak. Talán egyszer lesz alkalmam […][hiányzó rész] Jónás, aki sokak elméjébe vihart hozott [hiányzó rész]
eredmények, amelyekért számot kell adniuk. Én határozottan népszerűtlen
vagyok, és ezt nagyon sajnálom.”67*
Napjainkban, amikor eldöntjük, hogy Jones és Waggoner tanításai ellentmondanak vagy
sem a bizonyságoknak, nagyon óvatosnak kell lennünk, hogyan használjuk Ellen White,
William C. White vagy bárki más kijelentéseit. Ellenkező esetben rossz alapot vethetünk,
amelyről megítéljük a két hírvivőt és az üzenetet, amelyet az Úr nekik adott, és észrevétlenül
ugyanabba a táborba kerülhetünk azokkal a testvérekkel, akik több mint száz évvel ezelőtt
ellenezték őket Minneapolisban. Ennek ellenére el kell ismernünk, hogy Jones és Waggoner
nem voltak tévedhetetlenek, de egyetlen más ember sem tévedhetetlen, beleértve - elmondása szerint - Ellen White-ot is.68 Az Úr elküldte a legértékesebb üzenetet Jones és Waggoner
által, akiktől, mint Ellen White mondta, nagyon szeretett volna tanulni.69 Amikor Jones-t
és Waggonert ki kellett javítani, az Úr Ellen White révén mindig konkrét volt. Ellen White
soha nem írt „üres csekkeket”, hogy mások ürügyként használhassák azokat, és elítéljenek
minden dolgot, amiben nem akarnak hinni Jones és Waggoner tanításaiból.
Visszatekintés a Minneapolisi Konferenciára
1888. november 4-én, vasárnap a Minneapolisi Generál Konferencia ülésszaka véget
ért. Ellen White előző nap, szombaton elmondta utolsó beszédét. Jones, Waggoner és Ellen
White Battle Creek-be indultak, míg a többi küldött szétszóródott a maga körzetébe. Mi
volt a minneapolisi összejövetel eredménye? Milyen maradandó hatás következett a Hetednapi Adventista Egyházra? A küldöttek nagyon különböző benyomásokat vittek magukkal.
Egyesek úgy vélték, hogy ez volt az egyik leghasznosabb összejövetel, amelyen valaha részt
vettek, míg mások úgy vélték, hogy ez a legboldogtalanabb konferencia volt, amelyet valaha
tartottak. Néhányan, akik korábban elhagyták a Konferenciát, nagyon szubjektív és elbátortalanító jelentéseket terjesztettek Battle Creek-ben és az ország más részein. [152]
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A Konferencia befejezésének napján Ellen White visszatekintett reményteli tapasztalatára, amikor azt mondta: „Hisszük, hogy ez az összejövetel nagyon jót fog eredményezni. Nem
ismerjük a jövőt, de úgy érezzük, hogy Jézus áll a kormánykeréknél, és nem fogunk kudarcot
vallani.” Azonban hozzátette: „A legnehezebb és legérthetetlenebb csata volt ez, amelyet
valaha vívtunk népünk között.”70
Ellen White a következő napokban, amikor egyre többet elmélkedett a minneapolisi
tapasztalatain, úgy egyre inkább aggódott, amikor látta, hogy a testvérek ugyanazt a lelkületet nyilvánítják ki. Amint Isten megmutatta neki a Konferencián történtek komolyságát,
mindjobban elszomorodott a perspektívák miatt. Minneapolis volt élete „legszomorúbb
tapasztalata”. A Megváltó csalódott volt a testvérek által tanúsított hozzáállás és lelki vakság
miatt ugyanúgy, mint amikor „Krisztus emberi formában volt a világon”.71 Ellen White-ot
nemcsak az bátortalanította, ahogyan Minneapolisban bántak vele, hanem az is, hogy „Istent
meggyalázták, és megszomorították Lelkét”.72 A menny nyílt „lázadásnak” és „Isten Lelke
megsértésének” tekintette viselkedésüket.
Jones-t és Waggonert szintén rossz bánásmódban részesítették mind a nyilvánosság előtt,
mind személyesen. Az emberek hibákat kerestek „mind a hírvivőkben, mind az üzenetben”,
és „Isten Lelkét is megszomorították”. Ezt a bánásmódot „úgy rögzítették […] a menny
könyveiben, hogy Jézus Krisztussal tették a szentjei személyében”.73
Az első lejegyzett minneapolisi beszédében Ellen White azt mondta a küldötteknek, hogy
számíthatnak a Szentlélek kiáradására: „A Szentlélek keresztsége éppen ezen a találkozón fog
ránk áradni, ha akarjuk ezt.”74 Azonban, ahogy „kioltották Isten Lelkét”75 a zsidók napjaiban
kérdéseik és hitetlenségük által, ugyanúgy Minneapolisban, „még Isten Lelkének kiáradását is megvetéssel kezelték”.76 Az ott követett út „Isten Lelke iránti kegyetlenség” volt.77
Jaj „mindazoknak, akik azon a találkozón részt vettek, volt lehetőségük átállni az igazság
oldalára a Szentlélek befogadása által, akit Isten küldött a szeretet és az irgalom oly bőséges
hullámában […] De a Szentlélek megnyilvánulásait fanatizmusnak tulajdonították.”78* Ellen
White egy nyilatkozatában, melyet az 1888-ról szóló egyik legsúlyosabb kijelentésének
lehetne tekinteni, [153] idézte Zakariás 13:6-ot, és alkalmazta a szöveget a Minneapolisban
történtekre: „Krisztust barátai házában sebesítették meg.”79*
Az 1888-as Konferencia következményei valóban ugyanolyan tartósak lettek, mint az
örökkévalóság. De ahogy Jézus nem „idő előtt tárta fel a zsidók előtt előítéleteik és hitetlenségük eredményét”, ugyanúgy Minneapolisban sem tárta fel akkor a történtek eredményeit;
az idő múlásával ezek felfedettek.80 Annak az összejövetelnek a története az „örökkévalóságba
került feljegyzésének terhével együtt”, és „az ítéletkor, amikor a könyveket kinyitják, akkor
olyan történelem találtatik benne, amellyel sokan azok közül, akik ezen az összejövetelen
voltak, nem szeretnének szembenézni”.81
Tényleg annyira súlyos volt a minneapolisi lázadás? Valóban el lett távolítva a Szentlélek
és a késői eső ereje? Vajon az ott elhangzott üzenetet a legtöbben valóban elutasították?
Vajon nem voltak nagy ébredések a Minneapolisi Konferencia után? Ezekkel a kérdésekkel a
következő fejezetekben foglalkozunk.
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által tett hasonlatot: a Kóré, Dáthán és Abiram lázadása és a minneapolisi vezető testvérek
között. Lehet, hogy hajlamosak voltak azt látni, hogyan alkalmazzák a tanácsokat másokra,
de nem magukra. Az egyik legnehezebb dolog, amellyel a Konferencián szembesültek az a
felfogás volt, hogy Ellen White megváltozott, és a Bizonyságtételek már nem megbízhatóak.
Néhány évvel korábban William L. Raymond, északnyugaton dolgozó egyik fiatal lelkész
olyan doktrínális tanításokat mutatott be, amelyek nem egyeztek a hívők többségének támogatott tanításával. Amikor az egyházi vezetők nem voltak hajlandóak azonnal elfogadni
tanításait, kezdte őket tiszteletlenül kezelni, megvetve az egyház tekintélyét, kezdve a helyi
konferencia adminisztratív vezetésétől egészen a Generál Konferencia testvéreinek szintjéig.
Olyan sok egyháztag csatlakozott hozzá, hogy két helyi körzet elnöke semmibe véve érezte
magát, megvetettnek és tehetetlennek. 1884 nyarán ennek az egész helyzetnek véget vetettek, amikor Ellen White részt vett az északnyugati tábori összejöveteleken. Nemcsak részt
vett a vezető testvérek tanácsában, és megvizsgálta Raymond tanításait, hanem bizonyságot
is írt, amely kifejezetten Raymond helyzetével foglalkozott. Raymond „nem volt korrekt a
doktrína minden pontján”, Ellen White azonban azt mondta: „makacsul tartja helytelen álláspontjait,” a szívét „beszennyezte a hevesség, düh, irigység, féltékenység és rossz gyanakvás”.
A munkája, mellyel késztette az embereket, hogy megkérdőjelezzék és elutasítsák „e munka
vezetőit”, és „az Isten bizonyságait, melyet adott népének”, „pontosan olyan volt, mint Kóré,
Dáthán és Abirámé”. Hasonló volt „a féltékenységnek és a rossz gyanakvásának munkájához,
melyet [Sátán] a mennyben kezdett”, és „hasonló ” azon zsidók munkájához, akik „mindig
kémkedtek Jézus nyomában”. Abban, ami bizonyságában fő érvnek látszott, Ellen White
elítélte Raymondot, mert „nem tett eleget a Biblia szabályának, és nem tanácskozott a vezető
testvérekkel […] Isten nem hagyta figyelmen kívül népét, elszigetelt embereket választva itt
és egy másikat ott, akik méltók arra, hogy rájuk bízzák az Ő igazságát. Egyetlen embernek
sem ad új világosságot ellentétben az egyház megalapozott hitével […] Az egyetlen módja
a biztonságnak, hogy nem elfogadni új tanokat, a Szentírásnak új értelmezését anélkül,
hogy először alávetnénk azt tapasztalt testvérek kutatásainak […] Ha nem látnak benne
világosságot, engedelmeskedjünk ítéletüknek; mert «a sokak tanácsában van a biztonság»”.
Sátán „határozottabb, és késztetve lesz erőfeszítéseiben, hogy megdöntse őket. Férfiak és
nők fognak felállni, azt állítva, hogy új világosságuk, vagy valamilyen új felfedezésük van,
amely hajlamos megzavarni a régi mérföldkövek iránti bizalmat”. (Testimonies for the Church,
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vol. 5., 289-295. o., lásd még Arthur L. White, The Lonely Years, 250-259. o.) Amikor
Jones és Waggoner csak néhány évvel később színre léptek, és olyan gondolatokat mutattak
be, amelyeket úgy értelmeztek, hogy ellentétben voltak a megalapozott tanokkal, Butler és
Smith magabiztosnak érezték magukat, és követelték, hogy „tapasztalt testvéreknek” vessék
alá őket. De amikor Ellen White Jones és Waggoner védelmébe állt, és összehasonlította a
vezető testvérek munkáját azzal a lázadó lelkülettel, amelyet William Raymond munkájában is elítélt, ez több volt, mint amit el tudtak viselni. Úgy vélték, hogy saját elképzeléseik
tévedhetetlenek (lásd még a 4. fejezet 50. lábjegyzetét). Ellen White Raymondnak adott
tanácsának kontextusa nagyon fontos. 1884-ben adta azt a tanácsot, és Jones és Waggoner
esetében nem alkalmazta, amikor 1889-ben megjelent a Bizonyságtételek 5. kötete. Butler és
Smith úgy vélték, hogy Jones-ra és Waggonerre vonatkozik, de ők megfogadták Isten intését,
nem látva a másik tanácsot, amely kiegyenlíti a dolgokat: „Egyesek [Luthert] elhamarkodottsággal és meggondolatlansággal vádolták. Mások azt mondták róla, hogy öntelt, akit nem
Isten irányít, hanem kérkedésből és túlbuzgóságból cselekszik. «Ki ne tudná - válaszolta -,
hogy ritkán állhat elő valaki új tannal a kérkedés látszata nélkül, vagy anélkül, hogy vitára
való izgatással ne vádolnák? Miért ölték meg Krisztust és az összes többi vértanút? Mert azt
hitték róluk, hogy öntelten lenézik a kor bölcsességét, amelyben éltek, és mert figyelembe
állítottak új dolgokat anélkül, hogy előbb egyeztettek volna a régi vélemények írásaival»”. (A
nagy küzdelem, 130. o., 1888 kiadás)
24. Ellen G. White, 1889., 13. Kézirat; 1888 Materials, 517. o., hozzáadott kiemelések.
25. Ellen G. White, 15. Kézirat, 1888. november, „Dear Brethren Assembled at General
Conference”; 1888 Materials, 174. o., hozzáadott kiemelések.
26. Ellen G White to [Brethren,], 85. Levél, 1889. ápr.; 1888 Materials, 278. o., hozzáadott kiemelések.
27. Ellen G. White: „Dear Children of the Household” - 14. Levél, 1889. május 12.,
1888 Materials, 309. o., hozzáadott kiemelések.
28. Ellen G. White, 15. Kézirat, 1888. november, „Dear Brethren Assembled at General
Conference”; 1888 Materials, 172. o., hozzáadott kiemelések.
29. Ellen G. White: „Dear Children of the Household” - 14. Levél, 1889. május 12.,
1888 Materials, 309. o., hozzáadott kiemelések.
30. Ellen G. White, 30. Kézirat, 1889. június, „Experiences Following the Minneapolis
Conference”; 1888 Materials, 353. o., hozzáadott kiemelések.
31. Ellen G. White, 1889., 13. Kézirat; 1888 Materials, 517. o., hozzáadott kiemelések.
32. Ellen G. White, Fargo testvérhez, 50. Levél, 1889. május 2.; 1888 Materials, 296. o.,
hozzáadott kiemelések.
33. Ellen G. White, 30. Kézirat, 1889. június, „Experiences Following the Minneapolis
Conference”; 1888 Materials, 356-357. o., hozzáadott kiemelések. Ellen White azon gondolkodott, hogy lesz-e „újabb kivonulás”, az 1844-hez hasonló. Az Ellen G. White Estate
szerint úgy tűnik, ez „az egyetlen ismert nyilatkozat”, amelyet Ellen White írt, (Ellen G.
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White, Last Day Events [Boise, ID: Pacific Press Pub. Assn., 1992], 48. o., 3. bekezdés) bár
nem tudjuk, mennyire elterjedt volt ez a kézirat, viszont tudjuk, hogy legalább egy másik
személy, aki jelen volt Minneapolisban, emlékezett Ellen White aggodalmára. Körülbelül 43
évvel később F.H. Westphal emlékeztetett arra, hogy Ellen White „majdnem elvesztette az
emberekbe vetett hitét, és úgy tűnt, az Úr azon a ponton van, hogy kiveszi népünk kezéből azt
az áldást, a missziót, hogy [a hit általi megigazulást] elvigyük a világnak, és másokat hívjunk
ennek a munkának az elvégzésére. Nem tudom, hogy csak a vezetőkre vagy az egész népre
utalt-e.” Ezt követően azonban „Ellen White megtört szívvel sírt, kérve, hogy ne tegye ezt, és
az Úr kinyilatkoztatta neki, nem fogja engedni, hogy ez a munka a halálba és a hitetlenségbe
essen, hogy Ő vigyázni fog rá, és hogy a mozgalmunk a végéig folytatódik majd, valamint
azt, hogy azok, akik az oldalán maradnak, biztonságos talajon fognak haladni.” (F.H. Westphal William C. White-hoz, 1932. június 29.; Ellen G. White, Document File 189., Ellen G.
White Estate, Silver Spring MD.; és L.E. Froom William C. White-hoz, 1932. április 29.;
Manuscripts and Memories, 343. o.) Sajnos Westphal válaszának pontosságára adott válasz elutasító volt: „Úgy gondolom, hogy Westphal testvér memóriája […] nem korrekt […] Nem
emlékszem semmiféle állításról, miszerint az Úr egy másik népet fog megszólítani. Szerintem
ez egy feltételezés, és nem merném használni. Azt tanácsolom önnek, hogy ne használja […]
Azt hiszem, nagyon óvatosnak kell lennünk, amikor emlékezetből nyilatkozunk arról, amit
Ellen White mondott.” (William C. White, L.E. Froom, 1932. május 11.; Manuscripts and
Memories, 344.,345. o.)
34. Ellen G. White, to Children, 14. Levél, 1889. máj. 12.; 1888 Materials, 311. o.
35. Ellen G. White, to Brethren, 85. Levél, 1889. április; 1888 Materials, 277. o., hozzáadott kiemelések.
36. Ellen G. White, 24. Kézirat, 1888. december; 1888 Materials, 225. o.
37. Ellen G. White, 37. Kézirat, n.d. 1890., „Light in God’s Word”; 1888 Materials,
829. o.
38. Ellen G. White, 9. Kézirat, 1888. október 24., „Morning Talk”; 1888 Materials,
151-153. o.
39. A minneapolisi találkozókon J.H. Morrison elmondta J.S. Washburnnek, hogy Jones
és Waggoner befolyásolták Ellen White-ot, mialatt vonattal Kaliforniába jöttek. Washburn
kezdeti válasza a következő volt: „Ha az emberek rábeszélhetik, hogy kövessék őt, akkor
nem próféta. Nekünk valójában nincs prófétánk!” („Interview with J.S. Washburn, at Hagerstown, Md., 1950. június 4.”, 1. o.) Ez csak egy a Morrison szavainak másokra gyakorolt
hatásáról.
40. Ellen G. White, Sketches From the Life of Paul, (Oakland, Cal.: Pacific Press Pub.
Assn., 1883), 192-193., 188. o. Lásd: William C. White: „Notes Made at the Minneapolis
Meetings 1888”, 1888. október 24., 63. o.; Manuscripts and Memories, 425. o.
41. Ellen G White, Sketches From the Life of Paul, 68. o.; és Manuscripts and Memories,
426. o.
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42. „Interview with J.S. Washburn, at Hagerstown, Md., 1950. június 4.”, 1. o.
43. Ellen G. White, 24. Kézirat, 1888. december; 1888 Materials, 221 o., kiemelés tőlem.
44. „Interview with J.S. Washburn, at Hagerstown, Md., 1950. június 4”., 1. o.
45. Lásd: „Diary of R. Dewitt Hottel”, 1888. október 25. és november 4. között; Manuscripts and Memories, 508-512. o. Legalább még egy Ellen White beszédet jelentettek.
Lásd az 50. lábjegyzetet.
46. Uriah Smith, „Publishing Association”, General Conference Daily Bulletin, 1888. október 26.; Manuscripts and Memories, 382. o., Kiemelés tőlem. Abban az időben a The Daily
Bulletin a „Review and Herald Extract […] címmel jelent meg a Generál Konferencia részéről
az ülés helyszínén”. Abban az időben a szerkesztő Uriah Smith volt (Seventh-day Adventist
Encyclopedia, vol. 10 [Hagerstown, MD.: Review and Herald Pub. Assn., 1976], 498. o.)
47. L.E. Froom, Movement of Destiny, 250. o.
48. Ellen G. White, 2. Kézirat, 1890. március 16.; 1888 Materials, 641. o.
49. Morrison „tanulmányozta a hitetlenek könyveit […], hogy érvekkel szálljon szembe
az ellenfelekkel”. (1888 Materials, 601. o.) Ellen White-ot figyelmeztették, hogy Morrison
„nézeteltéréseket és veszekedéseket” hoz majd, és ha nem győzi le azt a magatartást, akkor
a „hit roncsává válik, Canright-hoz hasonlóan”. (168. o.) Néhány nappal korábban Ellen
White kijelentette, hogy látta „Isten angyalát kérdezni ezekről az emberekről, akik a vitákra
szakosodtak”. (141. o.)
G.B. Starr évekkel később beszélt erről az eseményről. Ő J.H. Morrisonnal és két másik
lelkésszel együtt az „Oskaloosa-i, (Iowa) sátorában” voltak. Egy idegen „lépett be a sátor ajtaján”, az egyik „legfinomabb kinézetű ember”, akit valaha látott. „1,80 m magas”, és „olyan
kedves arckifejezése” volt. Egyenesen Morrisonhoz ment, és a sátoros találkozókról kérdezte,
és arról, hogy mit hittek a hetednapi adventisták. „Eleinte Morrison jóindulatúan válaszolt
a kérdésekre, de hamarosan vitatkozó magatartást tanúsított […] Közel egyórás ilyen beszélgetés után az idegen méltóságteljesen felállt, és Morrisonhoz fordulva azt mondta: «Te
nem vagy Jézus Krisztus szolgája, hanem egy veszekedő, uram». Ahelyett, hogy megértette
volna, hogy okkal kapott megrovást, Morrison bólintott és nevetett, mondván: «Ó, nem
tudod megcáfolni az érvet?» Az idegen nem reagált Morrison megjegyzésére, hanem újra
elmondta. Ez kétszer ismétlődött.” Amikor G.B. Starr elmondta Ellen White-nak ezt az
eseményt, azt válaszolta: „Miért, Starr testvér, az Isten angyala volt […] Miért mondtam el
ezt az üzenetet a testvérnek a Minneapolisi Konferencián, hogy az Úr angyalt küldött, hogy
megrója harcias munkamódszere miatt.” (G.B. Starr, „Fifty Years With One of God’s Seers”,
kiadatlan kézirat, 150–152. o.; Document File 496, Ellen G. White Estate, Silver Spring,
MD) Ez megmagyarázhatja, miért állt fel és ment el Ellen White, amikor Morrison beszélt.
Ugyanakkor ez magyarázza azt az elemet is, amelyet Jones és Waggoner elleneztek.
50. Ellen G. White, 15. Kézirat, 1888. november; 1888 Materials, 163.,166-167.,169170. o. Ellen White beszéde, amelyet valamikor november 1., csütörtök és november 3.,
szombat között mondott el, az utolsó lejegyzett beszéde a Konferencián.
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51. Uo., 171-175. o.
52. Uo., 163–165. o., hozzáadott kiemelések.
53. Ellen G. White E.J. Waggonernek és A.T. Jones-nak, 37. Levél, 1887. február 18.;
1888 Materials, 21.,23. o. Lásd még Ellen G. White G.I. Butlernek és Uriah Smith-nek, 13.
Levél, 1887. április 5.; 1888 Materials, 32. o.
54. Uo., 32,.33. o.
55. Ellen G. White G.I. Butlernek, 21. Levél, 1888. okt. 14.; 1888 Materials, 88.,93. o.
56. Ellen G. White, 9. Kézirat, 1888. október 24.; 1888 Materials, 152.,153. o.
57. Ellen G. White, 24. Kézirat, 1888. december, 1888 Materials, 221. o., hozzáadott
kiemelés.
58. Ellen G. White, W.H. Healey-nek, 7. Levél, 1888. december; 1888 Materials,
186,189. o., hozzáadott kiemelés.
59. Ellen G. White, J.H. Morrisonnak, 49. Levél, 1889. ápr. 4.; 1888 Materials, 275. o.
60. Ellen G. White, Uriah Smith-nek, 59. Levél, 1890. március 8.; és 55. Kézirat, n.d.
1890.; és Ellen G. White C.P. Bollmannak, 179. Levél, 1902. november 19; 1888 Materials,
604.,841.,1796. o.
61. Ellen White, William C. White-nak, 83. Levél, 1890. március 13.; 1888 Materials,
631. o.
62. Ellen G. White, 55. Kézirat, 1890., „Peril in Trusting to Wisdom of Men”; 1888
Materials, 841. o.
63. Ellen G. White, Uriah Smith-nek, 96. Levél, 1896. június 6.; 1888 Materials, 1575. o.
64. Gyakran idézik Ellen White beszédének mondatrészeit, és üres csekkekként használják, hogy elhiteltelenítsék azt, amit Jones és Waggoner bemutattak Minneapolisban
(és az azt követő években), és aláássák az Ellen White-tól kapott jelentős támogatást. A.V.
Olson kiegyensúlyozott megközelítést próbált meg, amikor azt mondta: „Látható, hogy
Ellen White nem hagyta jóvá Waggoner tanulmányainak egyes részleteit, de egyetértett és
támogatta a hit általi megigazulás nagy témájára fektetett hangsúlyát, ahogy a Konferencián
bemutatta.” (Through Crisis to Victory [1966], 55. o.) Mások azonban ezeket a kijelentéseket
felhasználták Jones és Waggoner hiteltelenné tételére, valamint saját evangéliumi felfogásuk
népszerűsítésére. Desmond Ford azt állítja: „Waggoner és Jones egyértelműen megértették
az igazság «ajándékának» természetét, de bizonyos területeken doktrinálisan tévedtek, ahogy
Ellen White következő kijelentései világosan mutatják. Ellen White soha nem támogatta
Waggoner és Jones összes álláspontját.” (Lásd: Crisis and Victory [sic], A.W. Olsen, 294. o.
„The Relationship Between the Incarnation and Righteousness by Faith”, Documents from
the Palmdale Conference on Righteousness by Faith [Goodlettsville, TN: Jack D. Walker,
1976], 40. o.) George Knight is Ellen White beszédének kiragadt részeire hivatkozik, hogy
megpróbálja alátámasztani saját elképzeléseit: „A mérték, amellyel Ellen White támogatta
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Jones-t és Waggonert, egy fontos kérdés. Egyes értelmezők egyfajta üres csekknek tekintették
ezt a doktrína területén. Ez veszélyes álláspont, mert Ellen White legfőbb gondja 1888-ban
inkább a tapasztalati kereszténységgel volt kapcsolatos, mint a doktrína. Hajlott arra, hogy
nem ért velük egyet a doktrinális aspektusokban - még a Minneapolisi Konferencia során
is. Nyíltan elmondta az 1888. november 1-jén összegyűlt küldötteknek: «Nem értek egyet
Dr. Waggoner egyes Szentírás-értelmezésével». Ő azonban továbbra is támogatta Waggoner
munkáját anélkül, hogy megemlítette volna, hol érzi, hogy Waggoner téved […] Mindezek
ellenére az emberek úgy kezdték kezelni Jones és Waggoner kijelentéseit, mintha isteni
tekintélyük lenne.” (From 1888 to Apostasy [1987], 72. o.) Roy Adams megismétli ezeket
a kijelentéseket: „Ráadásul kifejezett bizonyítékaink vannak arra, hogy Ellen White nem
támogatta egyértelműen Jones és Waggoner üzeneteit. 1888. november 1-jén az összegyűlt
küldötteknek nyíltan elmondta a következőket: «Nem tartom helyesnek Dr. Waggoner egyes
Szentírás-értelmezéseit».” (From 1888 to Apostasy, 72. o.) (The Nature of Christ [1994], 32.
o.) George Knight A User-Friendly Guide to the 1888 Message című könyve során legalább
14 alkalommal próbálja rávenni az olvasókat arra, hogy megkérdőjelezzék Jones és Waggoner üzenetét, utalva Ellen White „egyet nem értésére”. Azt mondják, hogy Ellen White
„többször kijelentette, hogy nem ért egyet minden tanításukkal”; hogy „ő soha nem hagyott
jóvá mindent, ami az írásukban volt […] nem jobban, mint […] Luther, Miller és Smith
műveit”. Ellen White „nem fogadott el mindent, még abból sem, amit Minneapolisban
mutattak be”. „Még az 1888-as összejöveteleken tárgyalt téma teológiai és doktrinális értelmezésük mindegyikében sem értett egyet.” (69.,72.,166.,141. o; lásd még 55.,73.,76.,79.,1
63.,165.,179.,180. o.) Mégis, ugyanazon Ellen White kiragadt nyilatkozatai alapján - ahogy
fent említve vannak - Knight azt sugallja, hogy „Ellen White soha nem jelölte meg azokat
a pontokat, ahol nem értett egyet Waggonerrel”. (Uo., 74. o.) Ez azt jelenti, hogy nem
tehetünk mást, mint hogy feltételezzük, melyek voltak azok a pontok. Gyakran azok, akik
ragaszkodnak a reformista evangéliumi koncepció előmozdításához, ezt a helyzetet olyan
témákra alkalmazzák, mint az eredendő bűn, Krisztus természete, a megszentelődés szerepe
a hit általi megigazulásban és a tökéletesség az idők végén. El kell olvasnunk mindent, amit
Ellen White mondott, például nyomatékos kijelentését: „Amikor Waggoner testvér elhozta
ezeket a gondolatokat Minneapolisba, ez volt az első világos tanítás erről a témáról, amelyet
valaha hallottam emberi ajkakról […] Ők nem tudják megérteni, mert soha nem mutatták be nekik, ahogy nekem. És amikor egy másik [Waggoner] bemutatta, szívem minden
sejtje azt mondta: Ámen”. (1888 Materials, 349. o.) Valószínűleg hagynunk kellene Ellen
White-nak, hogy megválaszolja saját kérdését: „Elhívta Isten ezeket az embereket, hogy
hirdessék az igazságot? Azt mondom: Igen, Isten küldött embereket, hogy hozzanak egy
olyan igazságot, amellyel mi nem rendelkeztünk volna, ha Isten nem küldött volna valakit,
hogy elhozza nekünk.” (Uo., 608. o.) R.T. Nash, aki jelen volt az 1888-as Konferencián, egy
jelentést mutat be, amely erőteljesen ellentmond Knight értékelésének Ellen White állításairól Jones és Waggoner tanításaival kapcsolatban. Nash egyszerűen kijelenti: „Ellen White
akkori hozzáállása és szavai alapján egyértelmű, hogy száz százalékban Jones és Waggoner
mellett állt a Generál Konferencián bemutatott üzenetükben.” („An Eyewitness Report”,
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6. o., hozzáadott kiemelések, lásd még: Manuscripts and Memories, 355. o.) Nem kellene
tagadnunk, hogy Jones és Waggoner is tévedésnek alávetett emberek voltak, és évekkel később „a kísértésekben elestek”. Hangsúlyozni szeretnénk azonban, fontos, hogy megfelelő
kontextusukban olvassuk Ellen White az 1888-as Generál Konferencián tett kijelentéseit.
65. Ellen G. White, 15. Kézirat, 1888. november; 1888 Materials, 163. o.
66. Uo., 164–165. o, hozzáadott kiemelések. Ellen White megerősítette az E.J. Waggoner két kulcsfontosságú pontját Minneapolisban, bár nem a Galatabeliekhez írt levélre
alapozta őket. Az első pont - a tízparancsolat a rabság igáját jelenti azok számára, akik a
„törvényt megsértik”; a második pont - „a Törvényben nincs erő a bűnös megmentésére
vagy megbocsátására […] Krisztushoz viszi a bűnbánó bűnös embert”. (17. Kézirat, 1888.
október 21., „Sermon”; 1888 Materials, 130. o.)
67. William C. White, Mary White-nak, 1888. október 27.; Manuscripts and Memories,
120. o., idézet ad litteram. Miután idézi Ellen White novemberi prédikációjából kiragadott
két nyilatkozatát, amelyeket fentebb említettem, George Knight idézi William C. White
levelét megpróbálva bebizonyítani, hogy Ellen White nem értett egyet Jones és Waggoner
sok tanításával. Knight azonban William C. White levelét tévesen idézve kijelenti: „William
C. White megerősíti anyja álláspontját. Minneapolisból írt feleségének, mondván, hogy Dr.
Waggoner által bemutatott dolgok nagy része összhangban van azzal, amit «anyja látomásban
látott». Ez egyeseket arra a következtetésre késztette, hogy «Ellen White támogatja Waggoner
minden koncepcióját, és hogy tanításának egyetlen része sem áll ellentétben az anyjával és
a bizonyságaival […] Bizonyítani tudom, hogy ezek a dolgok hamisak».” (A User-Friendly
Guide to the 1888 Message, 74. o.) Knight arra készteti az olvasókat, mintha William C.
White azt mondta volna Marynek, hogy egyesek úgy vélik, hogy az anyja támogatja Jones és
Waggoner összes gondolatát, de „be tudja bizonyítani, hogy mindez hamis”. Akik azonban
azt mondták, hogy Waggoner gondolatai ellentmondanak Ellen White bizonyságainak, pont
azok voltak, akiknek „farizeusi lelkületük volt”, nem pedig William C. White. A testvérek
voltak azok, akik azt mondták, hogy William C. White befolyásolta édesanyját, hogy fogadja
el azt, amit Waggoner mond, és ezekről a dolgokról mondta William C. White: „be tudom
bizonyítani, hogy hamisak”. Milyen irodalmi felhatalmazás (Olyan eszköz, amely lehetővé
teszi az író számára, hogy a retorikus hatás elérése érdekében ne tartsa be a nyelvtan, az
írásjelek vagy a helyesírás bizonyos szabályait. Fordító megjegyzése.) engedi meg a történelmi
bizonyítékok rossz használatát, téves idézését és téves értelmezését annak bizonyítására, hogy
a Jones és Waggoner által küldött legértékesebb üzenetben nem lehet megbízni napjainkban? Vigyáznunk kellene, hogy ne legyünk részesei a farizeusi ugyanazon lelkületnek, amely
megpróbált mindent „megdönteni és elítélni”, amit Jones és Waggoner 120 évvel ezelőtt
mondott. Miután a kontextusból kiragadta Ellen White állításait az 1888-as novemberi
prédikációjából, és tévesen idézte William C. White Mary White-hez írt levelét, Knight
„példaként” azonnal felsorol hét elemet, amiben Ellen White megértése, valamint Jones
és Waggoner megértése különbözött. (Uo., 74-77. o.) Vajon Knight ugyanazt az irodalmi
megengedést használta, amikor a nézeteltérés ezen elemeiről írt? A következő oldalakon
közelebbről megvizsgáljuk a nézeteltérés mind a hét elemét.
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68. Ellen G. White: „Open the Heart to Light”, „Morning Talk”, 1890. február 6.,
Review and Herald, 1890. március 25.; és 56. Kézirat, 1890. február 7., „Lessons From the
Vine”; 1888 Materials, 547.,565. o.
69. Ellen G. White, 15. Kézirat, 1888. november; 1888 Materials, 163. o.
70. Ellen G. White, Mary White-nak, 82. Levél, 1888. nov. 4.; 1888 Materials 182. o.
71. Ellen G. White, 21. Kézirat, 1888. november; 1888 Materials, 179.,177. o.

72. Ellen G. White, R.A. Underwoodnak, 3. Levél, 1889. jan. 26.; 1888 Materials, 255. o.
73. Ellen G. White, to Children, 14. Levél, 1889. május 12.; és Ellen G. White 30.
Kézirat, 1889. június; 1888 Materials, 314.,368.,323. o.
74. Ellen G. White, 6. Kézirat, 1888. október 11.; 1888 Materials, 72. o.
75. Ellen G. White, 24. Kézirat, 1888. december; 1888 Materials, 208. o.
76. Ellen G. White, 14. Levél, 1889. május 12.; 1888 Materials, 320. o.
77. Ellen G. White, 30. Kézirat, 1889. június; 1888 Materials, 360. o.
78. Ellen G. White, O.A. Olsennek, 81. Levél, 1896. május 31.; 1888 Materials, 1565.
o. A levél sajátos kontextusa az 1894-ben megtartott összejövetelekre való hivatkozás, de a
tanács a minneapolisi összejövetelre is vonatkozik.
79. Ellen G. White, J. Fargonak, 50. Levél, 1889. május 2.; 1888 Materials, 296. o. Úgy
tűnik, hogy ez az első alkalom, amikor Ellen White Zakariás 13:6 versét idézi. A Zakariás 12.
és 13. fejezete arra az időre utal, amikor a megtisztulás és a megbocsátás „forrása” megnyílik
Isten népe előtt. (Zak 13:1) Végül felteszik a kérdést: „Micsoda ütések ezek a kezeiden?” És
jön a válasz: „Amiket az én barátaim házában ütöttek rajtam.” (Zak 13:6) Ennek a cselekedetnek az eredménye felhívja Isten népének (a vezetőknek és a laikusoknak egyaránt) a
figyelmét Arra, akit átlyukasztottak, majd valódi megszomorodás és bűnbánat következik.
Majd éppen úgy, mint pünkösd napján, a próféciák beteljesednek: „azon a napon olyan lesz
köztük a legalábbvaló, […] mint az Úrnak angyala őelőttük.” (Zak 12:8) (Ellen G. White,
Apostolok cselekedetei, 48. o.)
80. Ellen G. White, Jézus élete, 165. o.
81. Ellen G. White a lelkipásztori munkában lévő testvéreknek, 67. Levél, 1890. szeptember 17.; 1888 Materials, 706. o.
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6. fejezet

Három válasz
Az elfogadás, a beleegyezés vagy az elutasítás - melyek voltak a következmények?
Az egyik legvitatottabb pont, amely még mindig lebeg az 1888-as Generál Konferencia
ülésszaka felett, a következő kérdésből áll: Az Úr által több mint 120 évvel ezelőtt küldött
üzenetet elfogadták-e a minneapolisi küldöttek, és ennek eredményeként hirdették a világnak, vagy sem? Ahogy N.F. Pease mondta: „Ha tanulmányozzuk azoknak az éveknek a
beszámolóit, és keressük az elfogadás bizonyítékait, megtalálhatjuk azokat. Másrészt, ha az
elutasítás bizonyítékát keressük, akkor azt is megtalálhatjuk.”1 Következésképpen, mit kezdjünk ezekkel a látszólag ellentmondásos bizonyítékokkal? Nagy győzelem volt Minneapolis,
vagy eltávolították a Szentlelket, és Krisztus eljövetele késleltetve lett? A laodiceai üzenet
ma is vonatkozik ránk, vannak még hatásai, amely 1888-hoz fűződik? Volt az egyháznak
jó esélye számításba venni az üzenetet anélkül, hogy ellenezte volna, vagy a vezető testvérek
ellenségesen kezelték ezt az üzenetet, és nagymértékben távol tartották népünktől, és ennek
eredményeként „nagymértékben távol lett tartva a világtól”?2 Noha ezeket a kérdéseket a
könyv egészében részletesebben megvizsgáljuk, ebben a fejezetben megtesszük a kezdő lépést.
Még 1888 tapasztalata óta létezett népünk között egy hajlam, hogy magunkénak tulajdonítsuk a hit általi megigazulás üzenet elfogadásának és megtapasztalásának az érdemét.
Az 1920-as években azonban a vezető testvérek közül egyesek el kezdték megkérdőjelezni
az elfogadás ezen gondolatát. Válaszul néhány egyházvezető és történész az írásaikban még
határozottabb erőfeszítéseket tett az elfogadás elméletének támogatására. Így a Minneapolisi
Konferenciát „dicsőséges győzelemnek” írták le. Ez, „egy nagy lelki újjáébredés kezdete volt”
az adventisták között, a „minneapolisi nagy újjáébredés későbbi hatásainak” köszönhetően.3
„Ez volt az 1880-as évek legnagyobb eseménye”, amikor „a hit általi megigazulás újjáéb[164]
redésének üzenete felébresztette az egyházat”.4 Arra kérnek, higgyük el, hogy „a hetednapi
adventista munkások és a laikusok nagy tömege elfogadta a Minneapolisnál bemutatottakat,
és meg lettek áldva”.5
Amint azt korábban láttuk, Minneapolisnál a Jones és Waggoner iránti ellenségeskedés
felelősségének nagy részét a problémás „személyiségüknek” tulajdonították.6* Azt mondják
nekünk, hogy csak „bizonyos vezetők álltak ellen a hit általi megigazulás tanításának”.7 „A
nézeteltérések nagyrészt személyiségi konfliktusokból álltak, amelyet nem a doktrína körüli
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kibékíthetetlen különbségek okoztak, hanem az önzés, a büszkeség és a szív megkeményedése.”8 Kimondják, hogy „mi megértettük, hogy a személyiségi problémák miatti neheztelések
okozták a nehézséget, és nem annyira a doktrinális különbségek”. „Egyrészt Waggonert
szemtelen kérkedőnek, Jones-t pedig barbárnak tekintették.” Azt állítják, hogy Jones és
Waggoner „a progresszívek, akik azt kiáltották, hogy «Krisztus mindenben» […] bebizonyították, hogy nem voltak teljesen megszentelve”. Nekik „nem sikerült mutatniuk azt az
alázatot és szeretetet, amelyben a hit általi megigazulás részesít.” Sőt, „Jones és Waggoner
szélsőséges tanításai napjainkban is láthatók”. Állítják, hogy Jones „agresszív és néha turbulens volt, és jó okot adott a neheztelésre”.9 „Csontos ember volt, esetlen járással, civilizálatlan
testtartásokkal és gesztusokkal.” Nem csak ennyi, de „hirtelen” volt, és „furcsa beszédmódot
ápolt”.10 Másrészt Waggoner „szerette a konfliktusokat”, és Jones mellett „olyan igazságot
mutatott be, amely nem tette lehetővé, hogy a Szentlélek meggyőző és átalakító jelenlétet
hozzon az összejövetelekre”.11
Egyházként arra oktattuk fiatalságunkat, hogy azt higgyék, hogy „Ellen White nem
pártolta egyik oldalt sem” a konfliktusban. „Prédikációi támogatták Jones és Waggoner
hit általi megigazulásról szóló koncepcióját, de nem állt melléjük […] bár a Minneapolisi
Konferencia nyomasztónak és riasztónak tűnt, az egyház nagy győzelmének bizonyult […] A
vezetők új tapasztalatokat szereztek, és az egyház gyors előrehaladást ért el a hazai és a külföldi
munka minden ágában, mivel megértették, hogy milyen hangsúlyt kell fektetni a hit általi
megigazulásra.”12 Összességében a következőket jelentik ki: „Az 1888-as Minneapolis és az
1901-es Generál [165]Konferencia ülése között eltelt tizenhárom év […] olyan időszak volt,
amely felett a Gondviselés a győzelem szót tudná kimondani.”13
Az 1950-es években az 1888 körüli fokozott nyugtalanságra reagálva egyesek még inkább
hajlamosak voltak azt hirdetni, hogy „az egyház egésze és maga a vezetés nem utasította
el a hit általi megigazulás üzenetét és rendelkezéseit 1888 után”. A szerzők azt mondták
nekünk, hogy „azok «néhányan», akik elutasították az üzenetet, kevesebben voltak, mint
húsz a kilencven küldött közül - kevesebb, mint egynegyede […] Azon húsz ember többsége később bevallotta hibáját, megszüntetve «ellenségeskedésüket», részévé váltak azoknak,
akik elfogadták.”14 Bár létezik egy hajlandóság annak elismerésére, hogy egyesek kezdetben
harcoltak az üzenet ellen, felmerül a kérdés: „Ez azt jelenti, hogy az egyház egésze vagy
vezetése elutasította az 1888-as üzenetet? Egyáltalán nem. Néhányan elutasították - egy zajos
kisebbség.”15 Végül azt mondják nekünk: „A korabeli jelentések nem sugallják azt, hogy az
egyház egésze elutasította volna.”16 „A «világosságot egyesek vetették meg», nem mindenki
[…] Hamis az a kategorikus kijelentés, miszerint «a Hetednapi Adventista Egyház elutasította az 1888-as üzenetet»”.17
Biztosítva vagyunk abban, hogy „az egyház 1888-ban elfogadta a hangos kiáltás üzenetét”. Waggoner, Jones és Ellen White „egyek voltak abban a nézetben, hogy 1888-ban az
egyház elfogadta a hit általi megigazulást, legalábbis intellektuális szinten”. Azt állítják, hogy
Jones-t és Waggonert „csak az 1888 utáni vezetés utasította el […] Az elutasítás elméletének
legnagyobb hamisítása az, hogy nem létezik kollektív vagy egyházszintű elutasítás.”18* Sőt,
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azt állítják, hogy „a végén, azok többségének, akik ellenálltak az üzenetnek, megváltozott
a hozzáállásuk, és elfogadták […] Fontos megértenünk, mi történt Minneapolisban, mert
napjainkban egyesek azt állítják, hogy az egyház elutasította Minneapolis üzenetét, és kollektív megtérésre szólít fel […] Minneapolis, 1888 fordulópont volt a Hetednapi Adventista
Egyház történetében. Waggoner és Jones által, Ellen White támogatásával az egyház megszabadult az evangélium hiányos megértésétől.”19
Több mint 120 évvel a Minneapolisi Konferencia után fel kell tennünk magunknak a
kérdést, hogy az Úr által küldött üzenet valóban el lett fogadva 1888-ban [166], és ha igen,
akkor ki által? Mit szóltak ehhez a helyzethez az esemény résztvevői? Valódi elfogadás az
üzenet „intellektuális” elfogadása? És ami talán a legfontosabb, ha az üzenetet elfogadták,
függetlenül az egyes csoportok számától, miért várjuk még itt az Úr visszatérését?
Három válasz az üzenetre
Talán leggyakrabban A.T. Jones kijelentésére hivatkoznak, amikor az elfogadás elméletét
próbálják bizonyítani, amit az 1893-as Generál Konferencia ülésén tett: „1893 körül Jones
kijelentette, hogy «ott egyesek elfogadták az üzenetet; mások teljesen elutasították», míg
«mások megpróbáltak félúton maradni» (1893. GCB 185.)”20 Ezt a részleges állítást Jones
egyik prédikációjában találták, és az 1888-as üzenetre adott három válasz meghatározására
használták fel. Míg egyrészt azt sugallták, hogy „lehetetlen megállapítani […] egy relatív
számot a három csoport mindegyikének”, nagyon határozott véleményeket fejeztek ki ös�szetételüket illetően. Széles körben publikálták azt az elképzelést, hogy abban az időben
„kevesebb, mint az egynegyede” utasította el valójában az üzenetet, és azok többsége, akik ezt
tették, néhány év múlva megbánták. Következésképpen megfogalmazták azt az elképzelést,
hogy csak kis százalék - körülbelül 10-15 százalék - utasította el kezdetben az üzenetet,
közülük sokan megbánták, és támogatóvá váltak.21
Azt is elmondták, hogy a többi testvér, akik nem utasították el az üzenetet, vagy teljes
szívből elfogadták, vagy határozatlanok voltak, amíg erős támogatóvá nem váltak. Így kijelentik, hogy ez a két csoport együtt osztályozható az üzenet elfogadásának oldalán: „az ő
[Ellen White] fia, Jones és Waggoner egyetértettek abban, hogy az egyház általában elfogadta
az üzenetet, legalábbis intellektuális szinten”.22
Más kijelentések, amelyekre gyakran hivatkoznak abbéli próbálkozásukban, hogy kialakítsanak egy általános választ az üzenetre, Ellen White kijelentései, amelyekben az „egyesek”
szót az üzenetet ellenzők azonosítására használja. A megfogalmazott következtetés ugyanaz,
nevezetesen, hogy az üzenetet elutasító vagy ellenző „egyesek” csak kis százalékot tett ki.
Vajon Ellen White tisztázta-e állításait, és a többi résztvevő bármelyikének adott-e jelzést [167]
e három csoport összetételére vonatkozóan? Vajon ma valóban tudhatjuk-e, hogy valaha is
teljesen elfogadták-e az üzenetet?
Először is emlékeznünk kell arra, hogy Minneapolisban elsősorban az egyház vezetői
gyűltek össze, és a válaszukat az egyházban mindenütt nagymértékben megismételték. Ezt
a gondolatot erősíti meg G.I. Butler, aki két évvel az 1888-as Generál Konferencia előtt azt
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mondta Ellen White-nak, hogy a Jones és Waggoner által bemutatott gondolatok „olyan
koncepciók voltak, amelyekben az egyház körülbelül kétharmada vagy háromnegyede nem
hitt”. Egy hosszú levélben, amelyet közvetlenül az 1888-as Generál Konferencia előtt írt
Butler, kifejtette, miért volt így: „A lelkészeink többsége által támogatott álláspont” ellentétes volt Jones és Waggoner álláspontjával.23
Csak logikus lenne, hogy ha azok a lelkészek, akik támogatták Butler álláspontját, ugyanazok, akik ellenezték Jones és Waggoner üzenetét. J.S. Washburn, aki jelen volt Minneapolisban, támogatta ezt a következtetést, mondván, hogy „a dolgozók háromnegyede ellenezte
az új világosságot”.24
A.G. Daniells egyetértett abban, hogy a többség elutasította az üzenetet: „Az üzenet soha
nem lett elfogadva, nem hirdették, és szabad utat sem kapott, ahogy kellett volna […] A
megosztottság és a konfliktus, amely a vezetők között alakult ki, a Krisztusban való igazság
üzenetének ellenzése miatt nagyon kedvezőtlen reakciót váltott ki. A hívők nagy tömege
nagyon zavart volt, és nem tudták, mit tegyenek.”25
Hasonlóképpen, R.T. Nash is, aki részt vett a minneapolisi találkozókon, ugyanazt a
véleményt fogalmazta meg: „Sokan, akik részt vettek a Konferencia ülésein, tudják, hogy mi
történt ott. Amikor magasztalták Krisztust, mint aki az egyház és minden ember egyetlen reménye, az előadók egy egységes ellenzékkel találkoztak az idős lelkészek többségének részéről.
Ők megpróbáltak véget vetni Waggoner és Jones tanításának.”26 [168]
C. McReynolds emlékezett arra, hogy „a vita lelkülete intenzívebbé vált, és […] a Konferencia egy sötét árnyékkal végződött sokak elméjében […] Sajnálom mindazokat, akik
részt vettek az 1888-as Minneapolisi Konferencián, de nem ismerik el, hogy ott ellenezték és
elutasították az üzenetet, amelyet az Úr népének küldött annak idején.”27 Taylor G. Bunch
ugyanazt a véleményt fogalmazta meg: „Egyesek szerint azok közül, akik részt vettek a
minneapolisi összejövetelen, a jelenlévők kétharmada vagy ellenezte a hit általi megigazulás
üzenetét, vagy féltek tőle.”28 Maga A.T. Jones meghatározta azok arányát, akik eredetileg
elutasították az üzenetet Minneapolisban: „Most nem nevezhetek meg olyat, aki kategorikusan és nyíltan elfogadta volna a hit általi megigazulás igazságát”.29
Bár igaz, hogy Ellen White többször is használta a „némelyik” szót az üzenetet aktívan
elutasító vezetők csoportjának leírásához, annak jelentését is tisztázza. Például 1890-ben
kijelentette, hogy „némelyek, akiknek tiszta világosságban kellett volna állniuk ebben a
témában [hit általi megigazulás], az ellenség oldalán munkálkodtak”.
A következő bekezdésben pontosítja állítását, kijelentve, hogy Jones és Waggoner álláspontját „nagyon sokan tévesnek tartják, és azt harsogják: «Veszély, fanatizmus», miközben
nincs eretnekség vagy fanatizmus”.30
Közvetlenül az 1888-as Generál Konferencia előtt az egyház állapotáról írva Ellen White
világossá tette, hogy „sokakban megnyilvánult egy erős és határozott ellenállás mindazzal
szemben, ami keresztezhette a személyes elképzeléseiket […] Nem sokan álltak Isten előtt
olyan helyzetben, ahol felismerhetik saját lelki szükségleteiket.”31 [169]
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Maga a Konferencia során aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy „általában a pásztorok
lelkülete és befolyása, akik erre a találkozóra érkeztek az, hogy elutasítsák a világosságot”.32
Rájött, hogy „sok lelkész van, akik soha nem tértek meg”.33 Nyíltan elmondta a küldötteknek: „Az Isten által nekem adott világosságból azt mondhatom, hogy még azok felének sincs
egy átfogó megértése a harmadik angyal üzenetéről, akik vallják, hogy hiszik a jelenvaló
igazságot.”34

Ellen White kijelentései nem a Konferencia saját értékelésén alapultak. Egy men�nyei hírvivő azt mondta neki, hogy „még azok közül is, akik azt állítják, hogy hiszik a
harmadik angyal üzenetét, csak kevesen értik.” Következésképpen megismételhette a
Konferencián összegyűlteknek: „De, milyen kevesen értik meg ezt az üzenetet a valódi értelmében, és mutatják be a népnek a maga erejében! Sokak számára az üzenetnek
csak kevés ereje van.” A fiatal vezetőkhöz fordult, és kérte őket, hogy ne vegyenek
részt a szavazáson, egy olyan Konferencián, ahol „inkább az ellenségeskedés, nem
pedig a kutatás volt napirenden”.35* Láthatta, hogy „az irigység, a rossz gyanakvás, a
féltékenység úgy működött, mint a kovász, amely úgy tűnt, megkelesztette az egész
tésztát”.36 Közvetlenül a Konferencia után hasonló gondolatokat fogalmazott meg:
„milyen történelmi feljegyzéseket írhat a jelentést tevő angyal! A kovász valóban
pontosan elvégezte a dolgát, és szinte megkelesztette a tésztát”.37
Amikor arról a módról beszélt, ahogyan elutasították bizonyságát Minneapolisban, Ellen
White ismét a többségre hivatkozott: „Nyíltan elmondtam nekik, hogy azt a pozíciót és
munkát, amit Isten adott nekem azon a Konferencián, szinte mindegyikük figyelmen kívül
hagyta. A lázadás népszerű volt.” Egy mennyei hírnök azt mondta neki, hogy „majdnem
egyedül lesz”.38 Később, amikor bemutatta bizonyságát Battle Creek-ben, válasza ugyanaz
volt: „Egyetlen testvéremnek sem volt erkölcsi bátorsága, hogy az oldalamon álljon, hogy
megvédjen, vagy bevallja, hogy rossz úton ment, és rosszul ítélte meg a testvéreit és engem.”39
Nem csak néhány vezető volt, akik azért munkálkodtak „hogy megzavarják Isten népének
hitét”, hanem „Butler, Farnsworth, a Smith testvérek és még sokan mások”.40 Így az ellenkezés
eredményeképpen Ellen White közvetlenül kijelenthette: „Százból egy sem érti önmagáért a
Biblia igazságát ebben a témában [a megváltási tervet], amely annyira szükséges a jelen és az
örök jólétünkhöz.”41 [170]
Az intellektuális elfogadás megegyezik az elutasítással
Mint korábban említettem, sok szó esett Jones kijelentéseiről, a három különböző válaszról, melyek az 1888-as üzenettel kapcsolatosak. A User-Friendly Guide to the 1888 Message
című könyv azt sugallja, hogy abbéli próbálkozásunkban, hogy választ találjunk arra a kérdésre: az üzenet el lett fogadva vagy sem, hagynunk kellene, hogy „az üzenet hirdetői elmondják
saját véleményüket”.42 Ez kiváló tanács. Ahelyett, hogy saját szakállunkra eldöntenénk, hogy
azok, akik „megpróbáltak félúton maradni”, és csak „intellektuális szinten” fogadták el az
üzenetet, azok a valóságban „elfogadták az üzenetet”; inkább meg kellene engednünk, hogy
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az üzenet hirdetői elmondhassák saját véleményüket. Az igazság az, hogy Jones világossá tette
saját - mások által gyakran helytelenül használt – állítását arról, hogy melyik oldalon álltak
valójában azok, akik „intellektuális szempontból” fogadták el az üzenetet:
„Tudom, hogy az ottaniak közül egyesek elfogadták; mások teljesen elutasították […]
Megint mások megpróbáltak félúton állni a két pozíció között, és így közelítették meg az
üzenetet; de nem így kell megközelíteni, testvérek, nem ez az üzenet elfogadásának a módja.
Ők azt gondolták, hogy a középutat választják […]; hajlandók voltak bármely irányba haladni, amerre a hullám végül tart; hajlandók voltak bármelyik irányba haladni, amerre a többség
megy […] Kedvezően beszéltek volna az üzenetről, ha minden abba az irányba tartott volna.
De amikor annyira heves lelkület nyilvánult meg, - az ott kifejeződő lelkület az üldözés
lelkületének van bemutatva -, amikor ez a lelkület teljes hevességgel megnyilvánult, és a hit
általi megigazulás ellen harcolt ahelyett, hogy nemeslelkűséggel álltak volna istenfélelemben
a támadással szemben, kijelentve: «Ez Isten igazsága, és teljes szívemből hiszem», el kezdték
feladni, és apologéta módon mindenféle kifogásokat mondtak azoknak, akik hirdették azt.”43
„Amikor négy évvel ezelőtt elhangzott az üzenet, és az idő múltával is folyamatosan,
egyesek pontosan úgy fogadták el, ahogyan be lett mutatva, és örültek, mert azt hirdette,
hogy Istennek van egy igazsága, amely az ítéletkor jóvá lesz hagyva […] Mások nem akarták,
hogy közük legyen ehhez az üzenethez, és teljesen elutasították. Úgy tűnt, hogy mások
középállást foglalnak el. Ők nem fogadták el teljesen, nem is utasították el nyíltan. Arra
gondoltak […], hogy együtt haladnak a tömeggel, ha a tömeg az elfogadás irányába fog
mozdulni. Ilyen módon remélték, hogy elfogadják Krisztus igazságát és Isten igazságának
üzenetét. Mások szándékosan utasították el az üzenet mintegy ötven százalékát, és mégis
úgy vélték, hogy elfogadták Isten igazságát. Így végig az úton az üzenet nyílt és szándékos
elfogadása, valamint annak nyílt, szándékos és kategorikus elutasítása között - végig az úton
a két álláspont között - mindig sok ember volt, akik belementek kompromisszumba. Azok,
akik a kompromisszum álláspontján vannak, ma este sincsenek jobban felkészülve megérteni
Krisztus igazságának üzenetét, mint voltak négy évvel ezelőtt.”44 [171]
Minden kétséget kizáróan Jones úgy tartotta, hogy azok, akik „középpozíciót” foglaltak
el, belementek „kompromisszumba”, és végül nem különböztek azoktól, akik nyíltan elutasították a hit általi megigazulás üzenetét. Maga Waggoner beszélt arról az állításról, miszerint
mindenki hitt a hit általi megigazulásban, és néhány évvel később kijelentette: „Azt mondjuk,
hogy hiszünk a hit általi megigazulásban. Természetesen. Miért hiszünk most mindannyian?
De vajon hiszünk-e? Ó, mindent leírtunk, és készek vagyunk haragudni minden feddésért a
hit általi megigazulással kapcsolatos hitetlenségünkért […] De mit használ nekem azt mondanom: Hiszek az Úr Jézus Krisztusban, amikor éppen az ellenkezőjét teszem annak, amit
Ő mond? […] mit használ nekem azt mondanom, hogy hiszek a hit általi megigazulásban,
ha nem hagyom, hogy az igazság és annak gyümölcsei megnyilvánuljanak az életemben? Ez
a probléma a hit általi megigazulásról alkotott koncepciónk nagy részével.”45 Ellen White
még hangsúlyosabban jelentette ki, hogy nem volt nagy különbség azok között, akik nyíltan
utasították el a világosságot, és azok között, akik csak egyszerű beleegyezésüket adták. Figyelmeztette a minneapolisi küldötteket, hogy „a puszta beleegyezés ebbe az igazságba nem
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fog megmenteni minket […] Sokat veszítünk abból az áldásból, amelyet ezen a találkozón
megkaphatnánk, mert nem haladunk előre a keresztény életben.”46 Azt is elmondta, mi lesz
az eredmény: „Egyesek el fognak távolodni a világosságtól, mások pedig stagnálni fognak a
lelki növekedésben.”47 Ugyanakkor azt is nyíltan elmondta nekik: „Ha nem fogtok haladni,
akkor visszafejlődtök.”48 A küldöttek közül sokan elismerték, hogy amit Waggoner és Jones
bemutattak, „világosság és igazság” volt, és ők korábban nem mutatták be azokat ugyanabban
a világosságban.49 Ez a tény késztette Ellen White-ot arra, hogy kijelentse: „Sokan vannak
azok, akik vallják, hogy hiszik az erre az időre szóló igazságot, és akiket azokkal azonosít
[a Biblia], akik hallják Krisztus szavát, de nem teljesítik, és nem azokkal, akik figyelmesen
hallgatják és betöltik az Ő szavát.”50 „Jézus hitét figyelmen kívül hagyták, és figyelmetlenül
bántak vele […] De csak nagyon kevesen válaszoltak másként, mint hogy beleegyeztek az
elhangzott bizonyságokba ezzel a témával kapcsolatban.”51 Ugyanakkor a Jones és Waggoner
által bemutatott üzenetbe való csak intellektuális beleegyezés eredményezte Ellen White
bizonyságtételeinek szinte teljes figyelmen kívül hagyását: „Az általam hirdetett üzenet sok
szívben nem talál választ. Egyesek szívében határozott ellenkezést kelt […] hasonlóan […] a
zsidókéhoz”.52 Ugyanakkor kijelentette: [172]
„Egy kategorikus ellenkezés kevesebb kárt okozott volna nekem. A hit hiánya az üzenetekben, amiket Isten megmutatott nekem a helyzettel kapcsolatban, egy kategorikus és határozott hitetlenség minden tekintetben […] és sokan egy egyszerű beleegyezéssel méltatják
az igazságot, miközben nem szentelődnek meg az igazság által. Ők nem Krisztust képviselik
[…] Ez a megtévesztés olyan erősen megragadja a szívet és az elmét, hogy az Úr éles nyilai
nem tudnak behatolni saját igazságuk páncélján, amelybe öltöztek […] Erről a kategóriáról
állapítja meg a Megváltó, hogy a legnehezebben tudja felébreszteni […] Sokakkal ez a helyzet
a mostani generációban.”53*
Világosnak kellene lennie, hogy az igazság intellektuális elfogadása csak valamivel jobb,
ha nem rosszabb, mint a nyílt lázadás. Sokkal több bizonyítékot lehetett volna nyújtani
erről a kérdésről.54* Ennek ellenére, ha Jones és Waggoner üzenetét elfogadók kategóriájába
helyezzük azokat is, akik csak intellektuális szempontból fogadták el, akkor nem tévesen
mutatjuk-e be azt, ami az egyházunk történelmében valójában történt? Ellen White szerint
azok, akik beleegyeztek az igazságba, egy táborban voltak azokkal, akik nyíltan lázadtak.
Tehát, amikor megengedjük nyíltan beszélni Ellen White-ot, egyértelmű, hogy 1888-ban
Minneapolisban a vezetők többsége elutasította az üzenetet.55* Mennyire változott ez a helyzet az azt követő napokban?
Ugyanezen a reggelen az Úr feltárta Ellen White-nak, mi is történt valójában Minneapolisban. Azt is megparancsolta, hogy ne távozzon, hanem maradjon a szolgálat kötelességénél.
Hű lévén a kapott felelősséghez, aznap reggel elmondta a vezető testvéreknek: „Ha a lelkészek nem fogadják el a világosságot, esélyt akarok adni népünknek; talán ők elfogadják.”56 Az
égi eső nem szűnik meg anélkül, hogy először esélyt ne adna a népnek a mennyből küldött
üzenet elfogadására. Eljött az ideje, hogy az üzenet hirdetve legyen az embereknek. Milyen
válasz következett? Megtudhatjuk a következő fejezetekben.
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adott kiemelések. Úgy tűnik, hogy a menny hírvivőjének értékelése valódi állapotunkról
nagyobb súllyal bír, mint bármely más emberi lény értékelése.
36. Ellen G. White, Mary White-nak, 82. Levél, 1888. nov. 4.; 1888 Materials, 183. o.,
hozzáadott kiemelések.
37. Ellen G. White, 24. Kézirat, 1888. december; 1888 Materials, 225. o., hozzáadott
kiemelések.
38. Ellen G. White, „To Children”, 14. Levél, 1889. máj. 12.; 1888 Materials, 315-316.
o., hozzáadott kiemelések.
39. Ellen G White, J. Fargonak, 50. Levél, 1889. május 2.; 1888 Materials, 297. o.,
hozzáadott kiemelések.
40. Ellen G. White, O.A. Olsennek, 20. Levél, 1890. október 7.; 1888 Materials, 717.
o., hozzáadott kiemelések.
41. Ellen G. White, „Camp-Meeting at Rome, N. Y.” Review and Herald, 1889. szeptember 3., hozzáadott kiemelések.
42. George R. Knight, A User-Friendly Guide to the 1888 Message, 145. o.
43. A.T. Jones, „Third Angel’s Message No. 9”, General Conference Daily Bulletin, 1893.
február 7., 185. o.
44. A.T. Jones, „Third Angel’s Message No.11”, General Conference Daily Bulletin, 1893.
február 13., 243–244. o.
45. E.J. Waggoner, „Organization Talks”, The Daily Bulletin, 1899. febr. 26., 86. o.
46. Ellen G. White: „Morning Talk”, 1888. október 18., Review and Herald, 1889. október 8.; 1888 Materials, 117. o., kiemelés tőlem.
47. Ellen G. White, G.I. Butlernek, 21. Levél, 1888. okt. 14.; 1888 Materials, 95. o.,
kiemelés tőlem.
48. Ellen G. White, 8. Kézirat, 1888. okt. 20.; 1888 Materials, 124. o., kiemelés tőlem.
49. Ellen G. White, 15. Kézirat, 1888. nov.; 1888 Materials, 164. o., kiemelés tőlem.
50. Ellen G. White, 21. Kézirat, 1888. nov., 1888 Materials, 181. o., kiemelés tőlem.
51. Ellen G. White, 24. Kézirat, 1888. dec.; 1888 Materials, 212. o., kiemelés tőlem.
52. Ellen G. White, 22. Kézirat, „Diary Entries” 1890. jan/febr; 1888 Materials, 579. o.,
kiemelés tőlem.
53. Ellen G. White, Uriah Smith-nek, 40. Levél, 1890. december 31.; 1888 Materials,
795-796. o., kiemelés tőlem. Elkövetni a zsidók hibáját, végzetes hiba: „Krisztus napjaiban
az emberek elméjének legnagyobb megtévesztése az volt, hogy az igazságba való puszta beleegyezés képezi az igazságot. Végig az emberi tapasztalat során az igazság elméleti ismerete
elégtelennek bizonyult a lélek üdvösségéhez […] Akik meg akarják ismerni az igazságot,
azoknak mindent el kell fogadniuk, amit az igazság kinyilatkoztat nekik. Az igazság iránti
engedelmességben a félszívűség és a tétovázás azt jelenti, hogy a hamis eszmék sötétségét és a
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sátáni tévedéseket választjuk.” (Ellen G. White, Jézus élete, 309., 312–313. o.) Az igazságot
át kell ültetni a gyakorlatba: „Az igazság nem igazság azok számára, akik nem alkalmazzák
a gyakorlatban. Az igazság csak akkor igazság rátok nézve, ha alkalmazzátok a mindennapi
életetekben, megmutatva a világnak, milyen embereknek kell lenniük azoknak, akik végül
üdvözülnek”. (Ellen G. White, General Conference Bulletin, 1901. április 3., 24. o.)
54. 1882 nyarán a kaliforniai Healdsburgban való tartózkodása alatt Ellen White egy
bizonyságot írt, és kérte, hogy olvassák fel a régió összes tábori összejövetelén. Felszólításában
arra buzdította az egyház tagjait, hogy valódi kapcsolatuk legyen Krisztussal, ne csak beleegyezzenek: „Óriási különbség van a Krisztussal való egyesülés állítása, és a hit általi Vele való
igazi kapcsolat között. Az igazságba vetett hit megvallása bevezeti az embereket az egyházba,
de nem bizonyítja, hogy létfontosságú kapcsolatban állnak az igazi Szőlővel. Egy szabály
adatott, amely alapján az igaz tanítványok megkülönböztethetők azoktól, akik azt állítják,
hogy Krisztust követik, de nem hisznek Benne. Az első kategóriába tartozók gyümölcsöt
hoznak, a másodikba tartozók gyümölcstelenek.” (Testimonies, vol 5., 228–229. o., kiemelés
hozzáadva) Alig néhány hónappal a Minneapolisi Konferencia előtt Ellen White felvázolta: a
valaki vallomása és a valódi állapota közötti különbséget. „Lelki halál érte azt a népet, akinek
életet és buzgalmat, tisztaságot és odaszentelést kellett volna mutatnia az igazság ügyének
legkomolyabb odaadása által. A cselekedetek, amelyek kapcsolatban vannak azon emberek
valódi állapotával, akik Isten népének vallják magukat, hangosabban beszélnek, mint a hitvallásuk, és egyértelműen azt mutatják, hogy egy hatalom elvágta a kötelet, amely az Örök
Sziklához rögzítette őket, és hogy véletlenszerűen lebegtek a tengeren, térkép vagy iránytű
nélkül. Mit kell tenni? A hű Tanú megmutatja nekünk az egyetlen gyógymódot.” („How Do
We Stand?” Review and Herald, 1888. július 24., kiemelés hozzáadva)
55. Bár nagyon világos, hogy a többség elutasította a minneapolisi üzenetet, jó lenne emlékeznünk arra, hogy bár a mennyben élő angyaloknak csak egy része (egyharmada) lázadt fel
és követte Sátánt, az univerzum még mindig szembesül e lázadás eredményével.
56. Ellen G. White, 9. Kézirat, „Morning Talk”, 1888. okt. 24.; 1888 Materials, 151. o.,
kiemelés tőlem.
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7. fejezet

Visszatérés Battle Creek-be
A vallásszabadság válsága Amerikában és az egyházban
A Minneapolisi General Konferencia után, miközben a mennyből küldött üzenetet
bemutatták az embereknek, sok újjáébredés történt. Azonban Jones-szal, Waggonerrel és
Ellen White-tal szembeni ellenkezés folytatása nagyban hátráltatta a munkát, és végül ennek
eredményeképpen a Szentlélek bőséges kiáradása elmaradt. A Konferencia vége előtt J.H.
Morrison és a résztvevők közül egyesek távoztak, és „nagyon szubjektív” és „bátortalanító
jellegű” hírekkel tértek vissza Battle Creek-be.1 Beszámoltak arról, hogy A.T. Jones „egy
excentrikus, és úgy tűnt, hogy összetörik a szívük, ha az emberek másképpen gondolkodnak,
mint ők”. Sokan hittek a „Battle Creek-i szerzőknek a doktrína tévedhetetlenségében”, Uriah
Smith, G.I. Butler és másokéban, és nem tudták elképzelni annak lehetőségét, hogy ezek az
emberek a vita rossz oldalán állnának.2
Miután Ellen White visszatért Battle Creek-be, sok hírről értesült, amelyek Minneapolisból származtak, és arra késztették az embereket, hogy azt higgyék, „White testvérnő
bizonyára megváltozott”, és hogy bizonyságának „karaktere megváltozott”. Amikor egyik
Battle Creek-i összejövetelen beszélt az embereknek, alkalma nyílt világosan bemutatni
„álláspontját, de azok, akiknek mellette kellett volna állniuk, egy szót sem szóltak. […] Egyik
sem merte mondani: «Veled vagyok, White testvérnő. Melletted állok!»” Bár a találkozó után
„néhányan kezet fogtak vele”, és felszabadultak lelkileg, amikor meghallották „az igazságot
arról a helyzetről”, mégis „sokan voltak, akik tartották magukat a rossz gyanakvás mellett,
és továbbra is a torzított beszámolók mellett maradtak, melyeket hallottak […] Úgy tűnt,
inkább hittek a hamis pletykákban”.3* Amikor Ellen White egy bizonyos ideig hiányzott
Battle Creek-ből, általában a visszatérése utáni első szombaton beszélt a Tabernákulumban.
Most is meghívták, hogy így tegyen, de mivel „annyira erősek voltak azok a benyo[180]
mások, hogy ő megváltozott”, a gyülekezet két presbitere, - Amadon és Sisley - szombat
reggel elmentek megkérdezni őt, hogy miről tervez beszélni. Ellen White megértette a kérdés
szándékát, és megdorgálta a presbitereket, visszakérdezve, hogy A.T. Jones kap-e esélyt arra,
hogy elmondja az „Istentől kapott üzenetét”.
„Testvéreim, hagyjátok az ügyet az Úr és Ellen White kezében, mert sem az
Úrnak, sem Ellen White-nak nem lesz szüksége arra, hogy a testvérek diktálják,
milyen témáról beszéljen az Ő prófétája. Én Battle Creek-ben otthon vagyok

158

A késői eső visszatérése
[…] és mi nem kérünk engedélyt a Tabernákulum szószékén való felszólalásra.
Úgy tartom, hogy ez a pozíció, melyet Isten jogosan adott nekem. Itt van
azonban Jones testvér, aki nem érezhet hozzám hasonlóan, és egy meghívást
fog várni tőletek. Tennetek kellene a kötelességeteket, és megnyitnotok előtte
az utat.”

A presbiterek azt mondták, hogy addig nem hívhatják nyugodt szívvel Jones-t beszélni,
amíg nem konzultáltak Smith testvérrel, hogy jóváhagyja-e, mivel Smith testvér idősebb volt
náluk. Azt mondtam: „Akkor azonnal tegyétek meg, mert az idő drága, és van egy üzenet,
amely el kell, hogy érjen a néphez, és az Úr azt kéri, hogy tegyétek szabaddá az utat.”4
Majdnem egy hét után, mivel Jones nem kapott felkérést, hogy beszéljen az embereknek,
Ellen White elhívta az egyház presbitereit, hogy megkérdezze, mi a késés oka. „Prescott,
Amadon és Sicily [sic] közös bizonyságot tettek”, mondván, hogy Smith testvér „úgy döntött, hogy nem a legjobb lenne meghívni Jones-t, mert szélsőséges álláspontokat fogadott el,
és túl messzire vitte a nemzeti reform témáját”. Smith úgy vélte, hogy „Jones sokat túlzott
kifejezéseiben, és szélsőséges felfogást fogadott el, és nem tartotta a legjobbnak, ha meghívják
beszélni”. Ellen White közel tizenöt percen át „nagyon világos bizonyságot tett”, az egyik
„legközvetlenebb és legsúlyosabb bizonyságtétele volt, amit valaha életében mondott”. „Elég
bőven kifejtette nekik, mit gondol az ilyen tervezésről.”5*
„Azt válaszoltam: «Nos, ha Smith testvér ezt az álláspontot képviseli, Isten
biztosan el fogja távolítani az útból, mert Isten nem hatalmazta fel őt arra,
hogy elmondja, hogy mit szabad és mit nem szabad bemutatni népünknek a
Tabernákulumban. Ha azonban továbbra is fenntartja álláspontját, nyilvános
termet kapunk a városban, és a szavakat, amelyeket az Úr Jones testvérnek
adott, hirdetve lesznek a népnek».”6 [181]
„Beszéltem velük egy kicsit arról, hogyan zajlottak a dolgok Minneapolisban, és elmondtam azt az álláspontomat, miszerint a farizeizmus kovászként
dolgozott itt Battle Creek-ben, és hogy ez érinti a hetednapi adventista gyülekezeteket […].
Gyengeség és vakság ereszkedett arra a népre, amely nagy világossággal,
értékes lehetőségekkel és kiváltságokkal lett megáldva. E nép emberei kijöttek
a népszerű egyházakból, mint valami reformátorok, de most hasonló szerepet
töltöttek be, mint amilyet az [1844-ben protestáns] egyházak betöltöttek.
Reméltük, hogy nem kell újra kivonulnunk az egyházból.”7
Mintha nem lett volna elegendő Jones távoltartásának kísérlete a Tabernákulumtól,
„intézkedéseket hoztak annak érdekében, hogy kizárják az iskolából, mert attól tartottak,
hogy bevezet valamit, ami ütközik a korábban tanítottakkal”. 1888 áprilisában a General
Konferencia Bizottsága javasolta A.T. Jones kinevezését a Battle Creek-i főiskola professzorává,8 és „bár azzal a várakozással jött keletre, hogy tanítani fog a főiskolán, úgy tűnt, mintha
nem volna hely, amelyet neki lehetne adni”. Amikor a korlátozásról szóló határozatot, hogy
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mit szabad tanítani a főiskolán, nem sikerült megszavazni a Minneapolisi Konferencián, az
iskola igazgatótanácsa, melyet Uriah Smith vezetett, rájött, hogy „ők nem hoztak hivatalos
döntést arról, hogy A.T. Jones-t elfogadják tanárnak”. Következésképpen „megszavazták U.
Smith és F.D. Starr felvételét hittanórák megtartására”.
Nem sokkal később azonban a General Konferencia Bizottsága azt javasolta, hogy F.D.
Starr menjen Indianába, mert „nagy szükségük van egy emberre”, és ismét azt tanácsolta
a főiskolának, hogy „beszéljen Jones-szal”, mert meghívásuk alapján jött keletre. Három
emberből álló külön bizottság, G.I. Butler, Uriah Smith és W.W. Prescott (a Battle Creek-i
főiskola elnöke) „hosszú beszélgetést folytatott Jones lelkésszel”, és valóban érdekes volt. A
bizottság ragaszkodott hozzá, hogy „a lehető legkategorikusabb módon biztosítsa őket arról,
hogy ha felveszik, akkor segít a tanórák megtartásában, és tudatosan nem tanít semmi olyan
meglátást, amely ellentétes az iskolatanács meglátásával.”9 Azt a dolgot, amelyet nem sikerült
elérniük szavazat által Minneapolisnál, most közvetlenül Jones-ra kényszerítették.
Ellen White felháborodott az ilyen döntéseken. Röviddel ezután azt kérdezte, hogy
minden kísérletet „Isten Lelke inspirált”, hogy Jones-t távol tartsák az iskolától és a Tabernákulumtól? [182] Ellen White válasza így hangzott: „Bizonyára az a lélek, amely inspirált,
nem Istentől származott, hanem egy másik forrásból.” Ez a helyzet arra késztette, hogy azon
elmélkedjen: „Milyen kevesen értik vagy próbálják megérteni a zsidók elutasításának rejtelmeit, és a pogányok elhívását.”10
A vallásszabadság
Ellen White és a Tabernákulum presbiterei közötti tizenöt perces beszélgetés nem maradt
eredménytelenül. Amadon testvér „előmozdította a dolgokat, és intézkedett a szombat és a
vasárnap esti összejövetelekkel kapcsolatban”, hogy Jones beszélhessen a Tabernákulumban.
William C. White szerint Jones vallásszabadságról beszélt, és „nagyon jól beszélt”. Ott volt a
város több prominens polgára, köztük Graves bíró és Ed. Nichols, akik „nagyon elégedettek
voltak”. Jones előadásait a Battle Creek-i Daily Journal folyóiratban tették közzé, és „2300
példányban” terjesztették.11 A nagy érdeklődés miatt Jones-nak megengedték, hogy folytassa
előadásait a Tabernákulumban. Míg az egyház vezetői kedvezőtlenül beszéltek Jones üzenetéről és előadásmódjáról, egy helyi újság mindkettőt dicsérte. A Battle Creek-i Daily Journal
a harmadik előadást a következőképpen írta le:
„Ezeken az előadásokon jelen lévő számos és nagyon figyelmes közönség
jelzi polgáraink nagy érdeklődését, mert gratulálnak a téma ékes és ügyes bemutatásához. A harmadik előadáson Mr. Jones több mint két órán át beszélt,
végig lélegzetvisszafojtva hallgatta a közönség.”12
A következő héten Jones elkísérte Ellen White-ot Potterville-be, Michigan, ahol november 22-27 között összejöveteleket tartottak. Van Horn testvér meghívta Ellen White-ot,
aki örömmel vett részt, remélve, hogy jelenlétével megszünteti a Jones és Waggoner elleni
előítéleteket. A reggeli összejövetel során, „amikor csak testvéreink voltak jelen”, Ellen White
nagyon nyíltan beszélt a Minneapolisi Konferenciáról, „bemutatva azt a világosságot, ame-
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lyet az Úr adott népének figyelmeztetések és feddések által”. Figyelmeztette a testvéreket a
„lelki dolgokban való megrekedés” veszélyéről, amiért a bizalmukat „egy férfiba” vetik – G.I.
Butler-be. Az emberek eltávolodtak Istentől, tisztességet téve emberek előtt. Ugyanakkor
Ellen White beszélt a nevetéssel, poénokkal és megvető szavakkal teli légkörről, amely körülvette őket.13 [183]
A.T. Jones Potterville-ben három dolgot mutatott be, Battle Creek-hez hasonlóan. „Ezek
közül kettő nemzetünkre utalt, beszélve a küszöbön álló problémákról az egyházzal és az
állammal kapcsolatban, valamint a figyelmeztetésről - a harmadik angyal üzenetéről -, amelyet hirdetni kellett népünknek.” Habár I.D. Van Horn a Review-ban arról számolt be, hogy
„nem nyilvánult meg semmiféle könnyelműség”, és minden nap Ellen White bizonyságát
„nyilvánvalóan Isten Lelke diktálta jelentősen növelve a gyülekezet érdeklődését és erejét”,14
Ellen White értékelése nagyon eltérő volt. Amikor a késői esőről beszélt, nyíltan kijelentette,
hogy a minneapolisi viselkedésük „Isten Lelkével szembeni kegyetlenség volt”, és „kérte
őket, hogy azonnal hagyják abba”. Azt remélte, hogy a Potterville-i összejövetelek változást
hoznak, „de Butler és Smith álláspontja arra késztette őket, hogy ne változtassanak, hanem
maradjanak ott, ahol voltak. Nem történt egyetlen bűnvallomás sem. Az áldott gyülekezés
véget ért. Sokan megerősödtek, de a kétség és a sötétség erősebben ragadott meg egyeseket,
mint korábban. A mennyei kegyelem harmata és esője, amely sok szívet érzékennyé tett, nem
öntözte meg lelküket.”15
Ellen White-nak jó oka volt aggódni. Az 1880-as évek folyamán a vasárnapi törvények és
az azok megsértése miatti üldözés egyre erősödött, és most, amikor a hetednapi adventistáknak nagyon kellett volna érdeklődniük az ilyen témák iránt, sokan doktrinális vitákkal voltak
elfoglalva, figyelmen kívül hagyva a vallásszabadság döntő kérdését.
1885 és 1887 között csak Arkansas-ban csaknem húsz szombattartót vádoltak meg a
vasárnap meggyalázásával, és mindegyikükre 500 dollár bírságot szabtak ki. 1887-ben a Prohibition Party 16 és a Women’s Christian Temperance Union (WCTU)17 a National Reform
Association18 mellett állt ki a vasárnapi törvények bevezetéséért, hogy általa javítsanak az
amerikai erkölcsön. 1888 elején a jól ismert római katolikus bíboros, James Gibbons számos
protestánssal fogott össze a kongresszusnak benyújtott kérés támogatásában a nemzeti vasárnapi törvények érdekében. 1888. május 21-én a vasárnapi törvényekért mozgalom elérte a
tetőpontját, amikor H.W. Blair szenátor az Egyesült Államok Szenátusában előterjesztette
a törvénytervezetet, amely az „Úr napjának tiszteletét támogatta […] vallási imádatra dedikálva”. Csak néhány nappal később Blair egy javaslatot küldött az Egyesült Államok alkotmányának módosítására, és a nemzeti állami iskolarendszer keresztényesítésére. Ez volt az
első ilyen törvény, amelyet a Kongresszus elé terjesztésre szántak, az 1840-es évek adventista
mozgalmának kezdetétől egészen addig.19 [184]
Ezen monumentális események közepette - melyeket a bibliai próféciák beteljesedésének
tekintettek - Minneapolisban az adventista egyház történelmének egyik legnagyobb vitája
zajlott. Ott a „Szentlélek megnyilvánulásait”, melynek fel kellett volna készíteni egy népet,
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hogy kitartson az ilyen időkben, „fanatizmusnak tulajdonították”.20 Ellen White pontosan
fogalmazott a Konferencián: „Mivel egyesek meglátásai nem teljesen egyeznek meglátásaikkal a doktrína minden pontján […] a nemzeti vallásszabadság nagy problémája, amely most
olyan sokat foglal magában, apró fontosságú téma sokak számára.”21 Ellen White nagyon
fel volt háborodva, amikor a minneapolisi vita eredményeként látta a Jones és Waggoner
iránti ellenségeskedést. Mivel mindketten olyan aktívan vettek részt a vallásszabadsággal
kapcsolatos munkában, hogy az ellenük való előítéletek hajlamosak voltak átterjedni erre a
fontos munkára is.
Jones és Waggoner egyaránt az American Sentinel (az egyház havi vallásszabadság-folyóirata, amelynek publikálása 1886-ban kezdődött) társszerkesztője volt, és valószínűleg
a legaktívabb és legjobban informált írók és tanárok voltak ezen a területen. Ellen White
megkérte mindkettőjüket, hogy az 1888-as nyomtatás előtt vizsgálják felül A nagy küzdelem
új kiadását, a „gondos kritika és korrekció érdekében”.22*
Sőt, a témával kapcsolatban Jones prédikációi, amelyeket bemutatott a Tabernákulumban, jó visszajelzést kaptak néhány „előkelő polgár” részéről. Lévén az első adventista, aki az
Egyesült Államok Szenátusa előtt jelent meg (bizonyságot tett a Committee on Education
and Labor23) 1888. december 13-án Blair törvényjavaslata elleni erőfeszítései dicséretre méltók voltak.24 Bár Jones elsősorban autodidakta volt, a lelkiismeret és vallásszabadságról szóló
védőbeszéde a szenátus előtt lenyűgöző volt. Az általa ismertetett érvek hasonlóak voltak a
Tabernákulumban elmondottakhoz, de a kilencven perc alatt, amit a felszólalásra kapott,
csak a szenátus elnöke [Blair szenátor] százhatvankilenc alkalommal szakította félbe. Az Úr
azonban ihlette Jones szavait, és a törvényt az ötvenedik kongresszus végén elvetették.25* [185]
Lelki ébredés az imahéten
Jones alig két nappal azután, hogy megjelent az Egyesült Államok szenátusa előtt, vis�szatért Battle Creek-be, hogy Ellen White-tal együtt részt vegyen az imahét összejövetelein,
amelyeket december 15–22 terveztek. Az imahét előtt Ellen White a Tabernákulum szószékéről és a Review cikkein keresztül figyelmeztetett a „közeledő válságról”. Azt panaszolta,
hogy nem „Isten rendelte, hogy a világosságot” távol tartsák a néptől, vagyis „pont a jelenvaló igazságot, amelyre szükségük volt” arra az időre. Isten Lelkének kiáradása, amelynek
egy ilyen válságra kellett felkészítenie őket, távol lett tartva, hogy ne befolyásolja őket. Ellen
White megértette Isten népének felkészületlenségét, valamint azt a tényt, hogy sokan „évek
óta, nyugodtan várták ezt az eseményt”. „Nem a közönynek és a lelki kábulatnak, hanem a
cselekvésnek az ideje volt.”
„Nagy válság vár Isten népére. Hamarosan nemzetünk megpróbál mindenkit arra kényszeríteni, hogy a hét első napját szent napnak tekintsék […]
Az Isten parancsolatait megőrző nép között több lelkiségnek és mélyebb Isten
iránti odaadásnak kell lennie […]
Ha a vallási életben nem emelkedtek egy magasabb és szentebb magatartás-
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ra, akkor nem lesztek felkészülve Urunk megjelenésére […] Mivel nagy világosságot kapott, Isten buzgóságot, odaadást és arányos hűséget vár el a népétől.
De ha az igazság nincs értékelve és nincs gyakorlatba ültetve, akkor sötétség,
hitetlenség és azzal arányos vakság következik […]
Ha népünk tagjai továbbra is abban a közömbösségben tartják magukat,
amelyben eddig voltak, akkor Isten a Lelkét nem áraszthatja rájuk. Nincsenek
felkészülve, hogy együttmunkálkodjanak Vele. Nem veszik észre az őket fenyegető veszélyt, és nincsenek tisztában a helyzettel […]
A harmadik angyal üzenete többet foglal magában, mint sokan feltételezik.
Hogyan értelmezik azt a bibliaszakaszt, amely kijelenti, hogy egy angyal leszállt
a mennyből, és dicsősége megvilágította a földet? Ez nem olyan időszak, amikor felmentést kaphatunk a tétlenségre […]
A népet figyelmeztetni kell az aktuális veszélyekről. Az őrök alszanak. Sokévnyi lemaradásunk van.”26*

A december 8-án, Battle Creek-ben elhangzott prédikációjában Ellen White felszólította
a népet, hogy „készüljenek fel az imahétre, megalázva [186] szívüket Isten előtt”. Arra figyelmeztette őket, hogy „a próbaidő végéhez közelednek”, és hogy nagy munkát kell elvégezni
Istenért. Elérkezett az idő, amikor Isten népének figyelmét a „mennyei szentélyre” hívják fel.
Ellen White kijelentette, hogy Isten „a népéért dolgozik”, hogy ne „maradjon a sötétségben”.
Az Úr azt akarta, hogy a szemük kenve legyen, hogy „meg tudják különböztetni a sötétség
hatalmának munkáját az Isten Lelkének buzdításától”.27
Az imahét egyik cikkében Ellen White írt a közelgő válságról, és nyíltan mondta az
embereknek: „Aludtunk és a lámpásaink kialszanak […] A laodiceai üzenet Isten mostani
népére vonatkozik. Ők azt mondják: «Gazdag vagyok, és meggazdagodtam és semmire nincs
szükségem».” Ellen White figyelmeztette a testvéreket a farizeizmus „súlyos bűnére”, amely
közéjük furakodott, és elhitette velük, hogy: „Igazak vagyunk, és minden tettünk telve van
érdemekkel, miközben messze vagyunk attól, hogy igaz lelkületet mutassunk Istennel és
testvéreinkkel szemben.” Jones és Waggoner üzenetével szembeni ellenkezésük által „igazságtalanul ítéltek meg másokat”.28
Amikor elkezdődött az imahét, Ellen White megpróbálta felhívni a testvérek figyelmét
Jones és Waggoner iránt érzett valódi érzéseikre, valamint a vallásszabadság érdekében végzett munkájuk iránt. Függetlenül attól, hogy mit mondtak, tetteik hangosabban beszéltek,
mint szavaik. Az American Sentinel figyelmeztetései nem érintették az embereket úgy, ahogy
kellett volna, mivel nem társultak a vezetői pozícióban lévők egyhangú ajánlásával. Ennek
eredményeként az egyház „messze lemaradt a munkára való felkészüléssel”, és Isten áldásai
„vissza lettek vonva”.
„Sokkal többet lehetett volna tenni a Sentinel által, ha az ellenséges hatások nem nyilvánultak volna meg, hogy megakadályozzák azt. Még ha nem is
https://adventizmusmegrazasa.hu/
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mondtak semmit a kiadvány ellen, a cselekedetek megmutatták az iránta érzett
közönyt […]
Isten terveiben a Sentinel volt az egyik hang, amely meghúzta a vészharangot, hogy a nép meghallja, felismerje a veszélyt, amelyben van, és elvégezze az
arra az időre szükséges munkát […] Hallották a hű Tanú hangját, feddéseit, de
nem engedelmeskedtek neki […] [187]
Isten minden munkásának meg kell értenie a helyzetet, és be kell mutatnia
gyülekezeteinknek a Sentinel folyóiratot, megmagyarázva annak tartalmát, és
támogatva az általa bemutatott figyelmeztetéseket és a bemutatott tetteket
[…] Ne engedjétek, hogy akár csak egy ember érzése is ellenálljon a Szentlélek
hívásainak.
Isten Igéje nem hallgat e döntő idővel kapcsolatban, és mindazok megértik,
akik nem állnak ellen az Ő Lelkének […] Az üzenetek, amelyek elhozták az Úr
világosságát, éveken át be lettek mutatva nekünk, de voltak befolyások, amelyek
közvetett módon dolgoztak, hogy megsemmisítsék a figyelmeztetések hatását,
amelyek a Sentinel, a «Bizonyságok» és más eszközök által érkeztek, amelyeket
az Úr küldött népének. Ne álljatok ennek a világosságnak az útjában!”29
A Review oldalai által közzétett felhívások az imahéten elhangzott üzenetekkel együtt
kezdtek gyümölcsöt hozni. Ellen White, A.T. Jones és J.O. Corliss „szorgalmasan dolgoztak,
minden nap kora reggel beszéltek a szanatóriumban, a kiadó kápolnájában és a Tabernákulumban”. Jones a vallási téren tapasztalható jogszabályváltozások jelenlegi helyzetéről beszélt,
de Ellen White szerint „a fő téma a hit általi megigazulás volt, és ez az igazság időszerű
táplálékként szolgált Isten népének. Isten élő igéi új és értékes megvilágításban kerültek
bemutatásra.” Az üzenet nemcsak „Isten parancsolatait tartalmazta - a harmadik angyal
üzenetének részeként -, hanem Jézus hitét is, amely többet foglal magában, mint általában
feltételezik”. Így Ellen White örömmel hirdethette: „Az igazság, amilyen Jézusban van isteni
energiától kísérve, a nép elé került, és nekünk okunk van Istent dicsérni.”30*
Felismerték, hogy a hit általi megigazulás üzenetének nagyobb jelentősége van, mivel a
vallásszabadság és a lelkiismereti szabadság kontextusában került bemutatásra, amely maga
a fundamentum, amelyen Isten kormányzása alapul. A „Szentlélek” felfedte ezen igazságok
„teljes jelentőségét”, amint voltak, az „új és meghökkentő események kapcsán, amelyek
a vallásra vonatkozó alkotmánymódosítás kontextusában zajlottak”. Ez az elem azt eredményezte, hogy az összejöveteleket „szokatlan érdeklődés kísérje, mivel a próféciát világos
módon alkalmazták” arra az időre, amelyben éltek.31 [188]
A bemutatott üzenet „csodálatos hatással volt azokra, akik hallották. Sokakat, akik nem
osztották hitünket, mélyen felkavart a dolgok fontossága, és meg voltak győződve arról, hogy
azonnal tenni kell valamit a vallásszabadságért folytatott harcban.” Ellen White őszintén
mondhatta: „Isten követeket küldött [Jones és Waggoner], akik tanulmányozták a Bibliát,
hogy megtalálják az igazságot, és akik vizsgálták azok tevékenységét, akik szerepet töltöttek
a próféciák beteljesedésében, hogy változás történjen a jogszabályban a vallási területen […]
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Vajon egy hang sem fogja hallatni magát, amely közvetlenül figyelmezteti az egyházakat,
hogy milyen veszélyben vannak?” Ellen White megértette, hogy hamarosan eljön az idő,
amikor az üzenet következtében azok, akik nem osztják a hitünket, „előrelépnek, és felveszik
Isten teljes fegyverzetét, felmagasztalják az Ő törvényét, csatlakoznak Jézus hitéhez, és támogatják a vallásszabadság ügyét.”32*
Az imaheti összejövetelek iránti érdeklődés miatt - még a szanatórium látogatói és betegei körében is - egy hónapig folytatódtak a Battle Creek különböző helyein megrendezett
összejövetelek. Röviddel ezután Ellen White írt tapasztalatáról, kifejezve örömét, hogy látta
a menny világosságát ragyogni az emberekre és a pozitív eredményeket: [189]
„Sokan megkeresték az Urat bűnvallomás által, és szívük megalázása által
[…] Azok, akik addig szinte nélkülözték a hitet, megértették annak egyszerűségét, és képesek voltak bízni Isten ígéreteiben […] Hitüket Krisztusra, a mi
Igazságunkra irányították […]
A főiskolán összejöveteleket tartottak, amelyek iránt mély érdeklődés volt.
Az Úr Lelke a szívekben dolgozott, és értékes munka tétetett a lelkek megtéréséért. A fanatizmus semmiféle megnyilvánulása nem volt érezhető. A munkát
Isten Lelkének mély buzdításával végezték el […] Milyen öröm volt a mennyei
udvarokban, amikor ezek a hallgatók, akik eddig nem ismerték Isten igazságát
és üdvözítő kegyelmét, egymás után csatlakoztak Krisztus munkájához […], és
a munkások hálájukat fejezték ki Isten iránt […]
Az összejövetelekre […]a szanatóriumban került sor […] Sokak elméjét
kétség árnyékolta be, de a Szentírás magyarázása által kapott világosság biztatta
hitüket, míg az igazság olyan világosságban tárult fel elméjükben és szívükben,
amit előtte még soha nem értettek meg. Rájöttek […], hogy hitetlenségük
mennyire gyalázatos volt a Teremtő számára […] Mélységesen bántam, hogy
az összejövetelek nem folytatódhattak tovább […]
Találkozók voltak a kiadó dolgozóival […] Sok személyes bizonyság
hangzott el, és ez örömet hozott a szívembe, amikor láttam, hogy azok, akik
harminc éve foglalkoznak a szerkesztőségi munkával, úgy örülnek, mint az
újonnan megtértek, és az első szeretetben részesültek. Örömüket és hálájukat
fejezték ki A.T. Jones testvér által mondott prédikációkért; megértették Isten
igazságát, jóságát, irgalmasságát és szeretetét, ahogy előtte még soha nem értették. Megalázták a szívüket, megvallották bűneiket és eltávolították [190] mindazt, ami elválasztotta lelküket Istentől, és az Úr új éneket helyezett ajkukra, és
dicséretet az Ő Nevére […] Ó, mennyire akarjuk, hogy minden lélek eljusson
Isten gyermekeinek szabadságára! Aki megkóstolta az Élet Kenyerét, vajon el
akarja-e még utasítani valaha a mannát, amely oly kellemes volt lelkük számára
ezeken az összejöveteleken?”33
Ilyen módon „kínálták az imahét áldásait az egyházon keresztül. Bűnvallások történtek.
https://adventizmusmegrazasa.hu/

Visszatérés Battle Creek-be

165

Azok, akik tizedükkel és adományukkal károsították Istent, megvallották bűnüket és visszaadták, és sokan, akik soha nem érezték Isten megbocsátását, meg lettek áldva. Mindezek az
értékes gyümölcsök Isten munkájára mutattak.”34 Még azok is, akik nemrég harcoltak Isten
hírnökei ellen, kezdték beismerni bűnüket. Az imahét egyik összejövetelén W.W. Prescott
felállt, hogy elmondja bizonyságát. „Megpróbált beszélni, de a szíve túlságosan tele volt. Öt
percig állt, teljes csendben, sírva. Amikor beszélni kezdett, azt mondta: «Boldog vagyok,
mert keresztény vagyok». Nagyon pontos megjegyzéseket tett. Úgy tűnt, hogy az Úr Lelke
megtörte a szívét.”35
Az a tény, hogy a főiskola elnökét ilyen alázatos állapotban látták, hatással volt a többiekre. Ellen White „felkérte azokat, akik nem fogadták el az igazságot, és azokat, akiknek
nem volt bizonyítékuk arra, hogy Isten elfogadja őket. Úgy tűnt, egy egész sokaság volt
mozgásban.” Azon az estén „sokan bizonyságot tettek, kijelentve, hogy az Úr megbocsátotta
bűneiket, és új szívet adott nekik. Az igazság szavai, amelyeket Jones lelkész mondott, áldást
jelentettek lelkükre.”36 [191]
Egyik testvér, aki részt vett az imaheti összejöveteleken, így jellemezte Jones odaadó munkáját: „A.T. Jones testvér tartotta a legtöbb prédikációt. Szerettem volna hallani néhányat
[…] Szerintem egyes prédikációi a legjobbak, amit valaha hallottam. Teljesen újak. Jones
eredeti a prédikálásban, és gyakorlati prédikálási módja úgy tűnik, tele van gyengédséggel
és mély érzelmekkel mindenben, amit mond.”37 Nem csoda, hogy Ellen White kijelentette:
„Isten ezeknek az embereknek [Jones és Waggoner] egy munkát és egy üzenetet adott, amelyet hirdetniük kell, amely a jelenvaló igazság erre az időre […] Bárhová is eljut ez az üzenet,
a gyümölcse jó.”38
Isten Lelkének megszomorítása
Szép lenne, ha itt befejezhetnénk ezt a fejezetet, de a történelem nem engedi. Annak
ellenére, hogy Battle Creek-ben sokan mennyei áldásokban részesültek Jones és Waggoner
munkája által, az ellenkezés még mindig intenzív volt. Ellen White örült, hogy „végül megnyílt egy út Jones testvér előtt, de nem volt kellemes harcolni centiméterről centiméterre
minden kiváltságért és előnyért, hogy bemutassák az igazságot az embereknek”. Amikor az
imahét elkezdődött, Ellen White „nagyon vágyott hallani azokat, akik erénynek tekintették
egyesülni a világosság és a bizonyítékok ellen, hogy felismerik Isten Lelkének biztatásait,
lemondanak hitetlenségükről és a világosságra jönnek”. Tudta, hogy „ha ezt nem teszik
meg, útjuk egyre sötétebb lesz, mert a meg nem vallott, fel nem ismert és fel nem használt
világosság sötétséggé válik mindazok számára, akik elutasítják azt.” Minél tovább várnak
a megvetett világosság felismerésével, annál nehezebb lesz „utána visszafordulniuk, és ös�szegyűjteni a sugarakat […] Veszélyes megtenni az első lépést a hitetlenség és a világosság
elutasításának útján”:
„Az embereknek bemutatták az igazságot és az értékes világosságot, de
akiknek megkeményedett a szíve, azok nem fogadtak el egyetlen áldást sem.
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Nem élvezhették azt a világosságot, amelyet ha elfogadnak, akkor szabadságot,
békét, hatalmat és bátorságot hozott volna lelküknek […]”39* „Isten munkálkodott, de azok, akik saját maguk által kitalált utat követtek […] egyre
igazoltabbnak és elszántabbnak érezték magukat, hogy ellenálljanak. Hogyan
nevezzük ezt az elemet? Ez lázadás, mint Izrael napjaiban. [192]
Az Úr dolgozott közöttünk, de egyesek nem fogadták el az áldást. Kiváltságuk volt az evangélium leglelkiismeretesebb prédikálását hallani, és meghallgatták azt az üzenetet, amelyet Isten szolgáinak adott, de a szívük zárva volt.
Nem tértek az Úrhoz […], hanem minden képességüket arra használták, hogy
hibákat keressenek az üzenetekben és a hírvivőkben, és megszomorították Isten
Lelkét.
Átok hangzott el az egész hitetlenség és kritika ellen, amely Minneapolisban és Battle Creek-ben megnyilvánult […] Azok a bizonyítékok, amelyekkel
minden lépésnél találkoztak, és amelyek azt mutatták, hogy Isten munkálkodik, nem változtatták meg azok nyilvánvaló hozzáállását, akik kezdettől fogva
elindultak a hitetlenség útján, ami sértést jelentett az Ő számára. Ezzel az akadállyal, amelyet ők állítottak saját maguknak - a zsidókhoz hasonlóan - valami
olyasmit kerestek, ami megerősítené hitetlenségüket, és azt a látszatot keltené,
mintha igazuk lenne […]
Álljatok félre az útból, testvérek! Ne álljatok Isten és munkája közé! Ha ti
magatok nem éreztek felelősséget ezért az üzenetért, akkor készítsétek elő az
utat azok számára, akik érzik ezt a felelősséget […]
Sátán mindent elkövet, hogy megtévessze azokat, akik hiszik a jelenvaló
igazságot […], hogy azok, akik elfogadtak egy népszerűtlen igazságot, akiknek
nagy világosságuk és nagy előjogaik voltak, azt a lelkületet művelhessék, amely
az egész világot bekebelezi. Még ha kisebb mértékben is nyilvánul meg, mégis
ez ugyanaz az elv amely, amikor birtokba veszi az emberek elméjét, bizonyos
elkerülhetetlen eredményekhez vezet […] Az eredmény ugyanaz, mint a zsidók
tapasztalatában volt - a szív végzetes megkeményedése.”40

A Battle Creek-i munka központjában egy ellenállás nyilvánult meg a mennyből küldött
világossággal szemben.41* Ahelyett, hogy a testvérek a hangos kiáltásnak és a késői esőnek utat
készítettek volna, ők Isten és az Ő munkája közé álltak. A Hetednapi Adventista Egyházban
az a lelkület nyilvánult meg, amely a világon az embereket törvények elfogadására késztette a
lelkiismereti szabadság korlátozása érdekében. Ha nem történik változás, akkor az eredmény
a szív végzetes megkeményedését eredményezi.
Hálásak lehetünk, hogy bár Isten Lelke megszomorodott Minneapolisban és Battle Creek-ben, az Úr nem mondott le egyházáról. A hitetlenség, a kritika és az ellenállás lelkülete
kiemelkedő volt a vezető testvérek körében, azonban az országszerte szétszórt népnek mégis
esélye kellett legyen arra, hogy meghallják a legértékesebb üzenetet. A következő fejezetekben látni fogjuk az üzenet meghallásának és elfogadásának eredményeit. [193]
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White leírásának hatását erre az eseményre. Látszólag ahelyett, hogy elhinné Ellen White
írásait, az olvasót arra ösztönzi, hogy olvasson el inkább idézeteket az A.V. Olson Through
Crisis to Victory: 1888-1901 művéből, amelynek címe önmagáért beszél. Emlékeznünk kell
azonban arra, hogy A.V. Olson 1963-ban meghalt, három évvel a könyve megjelenése előtt,
amikor a könyv Ellen G. White Estate Council felügyelete alá került, ahol A.L. White volt
a titkár.
4. Uo., 355-356. o.
5. Lásd: Ellen G. White, R.A. Underwoodhoz, 22. Levél, 1889. január 18., 30. Kézirat,
1889. június, valamint Ellen G. White: Uriah Smith-nek, 20. Levél: 1891. január 6.; 1888
Materials, 241.,356.,847. o. Lásd még William C. White, Mary White-nak, 1888. november
24.; Manuscripts and Memories, 127. o. Ez tökéletes példa azokra nézve, akik azért harcoltak
Jones ellen, mert szélsőségesnek gondolták, amikor a nemzeti reform vagy a vallásszabadság,
valamint Ellen White megkérdőjelezhetetlen támogatásáról beszélt. Manapság hasonló vádak
vannak Jones ellen azoktól, akik azt állítják, hogy szélsőséges volt a vallásszabadság minden
területén. Ellen White azonban nem támogatta Smith vádjait 1888-ban, és úgy tűnik, hogy
ma sem támogatná azokat, akik tévesen állítják be Jones egész munkáját, mint amely rossz.
6. llen G. White, Uriah Smith-nek, 20. Levél, 1891. január 6.; 1888 Materials, 847.,848. o.
7. Ellen G. White, 30. Kézirat, 1889. június; 1888 Materials, 356-357. o.
8. „Minutes of the General Conference Committee”, tizenötödik ülés, 1888. ápr. 5.
9. William C. White, Mary White-hoz, 1888. november 24.; Manuscripts and Memories,
126-127. o. és a „Battle Creek College Board Minutes”, 1888. nov. 22. 25.
10. Ellen G. White, 16. Kézirat, 1889. január; 1888 Materials, 259. o.
11. William C. White, Mary White-nak, 1888. november 24.; Manuscripts and Memories, 127. o.
12. Battle Creek Daily Journal, 1888. december 11., 3. o.
13. Ellen G. White, 30. Kézirat, 1889. június; 1888 Materials, 357-359. o.
14. I.D. Van Horn, „The Michigan State Meeting”, Review and Herald Extra, 1888.
december 11., 780. o.
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15. Ellen G. White, 30. Kézirat, 1889. június; 1888 Materials, 360. o.
16. A Tiltó Párt (PRO) az Egyesült Államokban 1869-ben alapított politikai párt, amely
ismert arról, hogy határozottan ellenzi az alkoholtartalmú italok értékesítését és fogyasztását.
A pártot ideológiaként a keresztény demokrácia - a katolikus és az újkálvinista társadalmi
tanítás által befolyásolt ideológia - és a keresztény jogok (szerk.) jellemezték és jellemzik
17. Keresztény Nők Mértékletességéért Unió (ford).
18. A Nemzeti Reformszövetség (National Reform Association [NRA]), amely kezdetben
National Association to Secure the Religious Amendment of the United States Constitution
néven volt ismeretes, egy olyan szervezet, amely arra törekedett és továbbra is arra törekszik,
hogy keresztény módosítást vezessen be az Egyesült Államok Alkotmányába, azzal a céllal,
hogy az Egyesült Államok keresztény nemzet legyen. 1864-ben alapították az Egyesült Államok 11 protestáns egyházának bevonásával. (a szerk.)
19. További információk a kontextusról, amelyben ezekre az eseményekre sor került,
lásd A.T. Jones, The Sentinel Library, 1889. szeptember 15; W.A. Blakely, American State
Papers Bearing on Sunday Legislation, (Washington, D.C.: The Religious Liberty Association,
1911); Eric Syme, A History of SDA Church-State Relations in the United States (Mountain
View, CA: Pacific Press, 1973.)
20. Ellen G. White, O.A. Olsennek, 81. Levél, 1896. máj. 31.; 1888 Materials, 1565. o.
21. Ellen G. White, 24. Kézirat, 1888. december; 1888 Materials, 210. o.
22. William C. White, C.H. Jones-nak, 1887. máj. 18.; A.L. White The Lonely Years,
438. o. Lehetséges, hogy Jones vagy Waggoner észrevételei a vallásszabadságról szóló akkori eseményekről A nagy küzdelem című könyv 1888-as kiadásának függelékébe kerültek.
Az 565. oldalon Ellen White kijelenti: „A katolicizmus minden irányban teret nyer.” Egy
lábjegyzet a mellékletre hivatkozik további információkért. Az 573. oldalon Ellen White
kijelenti, hogy „azokban az eseményekben, amelyek most az Egyesült Államokban zajlanak,
hogy megszerezzék az állami támogatást az intézményektől és az egyháztól, a protestánsok a
pápaság nyomdokaiba lépnek”. Ezenkívül további információkért az olvasót arra kérik, hogy
olvassa el azt a mellékletet, amely korábban nem volt meg a Spirit of Prophecy, 4. kötet, 1884.
kiadásában. A White Estate szerint nagyon valószínű, hogy Jones vagy Waggoner írta ezeket
a megjegyzéseket a könyv függelékébe. Mindkét jegyzetet eltávolították A nagy küzdelem
című könyv 1911-es kiadásából, valószínűleg azért, mert már nem az akkori eseményeket
képviselték. A lényeg az, hogy A nagy küzdelem című könyv 1888-as kiadása pontosan arra
az időre jelent meg (1888), hogy figyelmeztesse az olvasókat az Egyesült Államokban és a világ minden táján zajló eseményekre. Ellen White bízott annyira Jones-ban és Waggonerben,
hogy megengedte, hogy jegyzeteiket hozzátegyék a függelékhez. Az is valóság, hogy Isten
küldte a legértékesebb üzenetet, hogy felkészítse az egyházat arra a célra, hogy ugyanazt az
üzenetet hirdesse a világnak. Sajnos A nagy küzdelem című könyv 1888-as kiadása csaknem
két évig érintetlen maradt a Review and Herald raktárában, elsősorban az üzenettel és a
hírvivőkkel szembeni ellenállás eredményeként.
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23. Oktatási és Foglalkoztatási Bizottság (a ford.).
24. Lásd A.T. Jones az Egyesült Államok szenátusában mondott beszédét, az 1888 Minneapolis applikációban.
25. Lásd: The Sentinel Library, 1889. szeptember 15. Lehetséges, hogy mi adventisták
nem tudhatjuk, mennyivel tartozunk Istennek, amiért küldte A.T. Jones-t, hogy megvédje
az egyházat, és ugyanakkor az egész nemzetet a vallásszabadság területén? Senki sem tudja értékelni Jones hozzájárulását a vallásszabadság terén anélkül, hogy először elolvasta volna műveit, amelyek közül sokat újranyomtattak (elsősorban a szervezett egyháztól független vallási
egyesületek). Ennek ellenére a jelenben egy új érdeklődés alakult ki. Nemrégiben a Liberty
magazin újranyomta Jones egyik beszédét a következő sorokkal együtt: „What is Patriotism
in the United States?” (Mi a hazafiság az Egyesült Államokban?), és elküldte előfizetőinek.
„A NARLA [The North American Religious Liberty Association] minden évben odaadja az
A.T. Jones-érmet azoknak, akik a legjobban követik az A.T. Jones vallásszabadsághoz való
hozzájárulásának példáját. Ez a hozzájárulás magában foglalja: saját tehetségük felhasználásával a hajlandóságot az igazság hatalommal való kimondására a gyakorlati kutatásban,
írásban, beszélgetésekben; tevékenységek szervezését a szabadság előmozdítása érdekében,
valamint tettekkel bizonyítva a vallásszabadság evangéliumi elvének való elkötelezettséget.”
26. Ellen G. White, „The Approaching Crisis”, Review and Herald Extra, 1888. december
11., 4. o. A User-Friendly Guide to the 1888 Message című könyvében George Knight bemutatja azt az elképzelést, hogy az „adventisták nem ignorálták a Blair által javasolt törvények
jelentőségét.” Azt is elmondja, hogy „az 1888-as Generál Konferencia résztvevőinek érzelmi
intenzitása” nagyrészt annak volt köszönhető, hogy „az adventisták úgy érezték […], hogy ők
már a végidő előtt állnak”. Következésképpen „nem nehéz megérteni, hogy egyes adventista
vezetők miért reagáltak erőszakosan és érzelmektől vezérelve” Jones és Waggoner előadásaira.
(32–33. o.) Ellen White azonban kiegyensúlyozottabb perspektívát kínál. Sok adventista
valószínűleg intellektuálisan tisztában volt a zajló eseményekkel, de az őrök „aludtak”, „felkészületlenek” voltak, és „nem vették észre az őket fenyegető veszélyt”. (op. cit., 4. o.)
27. Ellen White, „David’s Prayer”, „Sermon”, 1888. december 8., Review and Herald,
1888. december 18., 786-787. o.
28. Ellen G. White, „Our Duties and Obligations”, Review and Herald, 1888. dec. 18.,
794–795. o.
29. Ellen G. White, „The American Sentinel and Its Mission”, Review and Herald, 1888.
december 18., 791. o.
30. Ellen G. White, „Revival Work in the Battle Creek Church”, Review and Herald,
1889. február 12., 106–107. o. A Jones és Waggoner által bemutatott „1888-as üzenet”
szorosan kapcsolódott a vallásszabadság témájához és a Szentlélek azon munkájához, amely
egy népet készít fel, hogy Isten napján állva maradjon. Az a tény, hogy a vasárnapi törvények
közelebb voltak az elfogadáshoz, mint valaha az amerikai történelemben, erős és meggyőző
bizonyíték volt arra, hogy Isten el kezdte árasztani a késői esőt (Krisztusról szóló üzenetet,
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Aki a mi Igazságunk), és hogy a hangos kiáltás azon a ponton volt, hogy példátlan erővel
hirdettetik.
31. Uo.
32. Ellen G. White, 30. Kézirat, 1889. június; 1888 Materials, 378-379. o. Nem szabad
megfeledkeznünk arról, hogy a nagy ellenség csaknem 1500 évig dolgozott a pápai egyházon
keresztül, nemcsak hogy megsemmisítse Isten törvényét, hanem, hogy Jézus hitét tapossa a
lelkiismereti szabadság megszüntetésével: „A pápaság jól felkészült, hogy teljesítse mindezen
emberek kívánságait. Kétféle embercsoport számára készült fel, amelyben szinte az egész világ
benne foglaltatik - azokra, akik érdemeik által akarnak üdvözülni, és azokra, akik bűneikben
akarnak üdvözülni. Ez a hatalmának titka.” Ezenkívül a római katolikus egyház „anathematizálta (kiközösítette) azokat, akik a «lelkiismeret szabadságát és a vallásimádás szabadságát
érvényesítik», valamint «mindazokat, akik azt állítják, hogy az egyház nem használhatja az
erőszakot».” (Ellen G. White, Great Controversy, 572., 564., o.) A hármas angyali üzenet
ellentmond az ilyen hamis elképzeléseknek, hirdetve Isten parancsolatait és Jézus hitét, védve
a lelkiismereti szabadságot mindazok számára, akik a szombatot jelnek tartják.
33. Ellen G. White, „Revival Work in the Battle Creek Church”, Review and Herald,
1889. február 12., 106-107. o. Arthur L. White kijelenti, hogy a december 15–22-re tervezett imahét valójában „egy hónapig” tartott. (The Lonely Years, 420. o.)
34. Ellen G. White, 30. Kézirat 1889. június 30.; 1888 Materials, 367. o.
35. Ellen G. White, 25. Kézirat, „Diary”, 1888. december; Arthur L. White, The Lonely
Years, 421. o.
36. Uo.
37. Daniel T. Jones – J.W. Wattnak, 1889. január 1. A.T. Jones e leírása különbözik a
modern történészek sok leírásától. Lásd még a 6. fejezet 6. lábjegyzetét.
38. Ellen G. White, 24. Kézirat, 1888. november; 1888 Materials, 228. o.
39. Ez a leírás majdnem megegyezik Ellen White által az Early Writings-ban leírtakkal,
amikor azokról az emberekről írt, akik Krisztust követték a szentek szentjében, és azt mondták: „«Atyánk, add nékünk Lelkedet!». Erre Jézus rájuk lehelte a Szentlelket. Jézus leheletében
világosság, hatalom, sok szeretet, öröm és békesség volt.” (55. o.)
40. Ellen G. White, 30. Kézirat, 1889. jún 30., 1888 Materials, 366-369, 378-379, 381. o.
41. Battle Creek-ben más tényezők is akadályozták, hogy egyesek meghallgassák és elfogadják az üzenetet. Karácsonyi programot terveztek, amelyben sok, különleges jelmezbe
öltözött gyermek vett részt. Ellen White a december 24-i napló megjegyzéseiben a következő
aggodalmát fejezte ki: „Számtalan előkészületet tesznek a szanatóriumban, és emiatt sok ember nem volt jelen [az imahét összejövetelein].” (25. Kézirat, 1888. december, publikálatlan)
Ellen White aggodalmát fejezte ki a program előkészítésébe fektetett nagy mennyiségű „idő
és munka” miatt. „Miközben ezeket a fárasztó erőfeszítéseket tették az előadások előkészítésére, a gyülekezetekből hiányzott a legmélyebb érdeklődés, amelynek le kellett volna kötnie
figyelmüket, és amely szükségessé tette minden lélek jelenlétét, hogy ne veszítsenek semmit
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az Úr általa küldött üzenetéből.” Mivel érezte azt a prófétai időt, amelyben éltek, és értette
a hirdetett jelenvaló igazság üzenetét, Ellen White arra buzdította a tanárokat, hogy értsék
meg a világosságot, hogy továbbadhassák azt a gyermekeknek. „Ó, a szombatiskola oktatói
teljesen meg kell, hogy teljenek ez időre szóló üzenet lelkületével, hirdetve ezt az üzenetet
minden tevékenységük során […]Dolgozzatok [a gyermekek] megváltásáért, vezessétek őket
Jézushoz, Aki annyira szerette őket, hogy életét adta értük. Ismételjétek el számukra azt az
értékes bizonyosságot, amelyet maga Isten adott nekik (2Móz 34:6-7). Az Úr Jézust egyszerűen kell bemutatni a gyermekeknek, mint olyan Megváltót, aki megbocsátja a bűnt, és a
kárpiton túl kínálja engesztelő vérét […] Mondjátok el nekik, hogy hiábavaló azt hinni, hogy
jobbak lehetnek a saját erejük és ígéretük által, hogy megváltoznak, mert ez nem távolítja el
a bűn egyetlen foltját sem, de a bűn és igazi bűnbánat érzése megszerzésének útja az, hogy
az irgalom és az Isten által felfedett és kinyilatkoztatott szeretet karjaira bízzák magukat.” (5.
Levél, 1888. dec. 26.; Manuscript Releases, vol. 19., 300–305. o.) [197]
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8. fejezet

Az 1889-es lelki újjáébredések – 1.
Újjáébredés és reform - a legértékesebb üzenet elfogadásának eredménye
„Az idő drága, és van egy üzenet, amelynek el kell jutnia ehhez a néphez.”1 Ezeket a szavakat mondta Ellen White a Battle Creek-i gyülekezet presbitereinek, akik 1888 decemberében megkérdezték, hogy Jones-nak adjanak-e lehetőséget prédikálni a Tabernákulumban.
Ellen White ragaszkodása miatt Jones nemcsak prédikálhatott a Tabernákulumban, hanem
a Generál Konferenciai Bizottság rendelkezéseinek megfelelően (amelyet William C. White
elnökölt) Jones taníthatott a Battle Creek-i főiskolán.
A Battle Creek-ben tartott decemberi imahetet követő év során és országszerte a gyülekezetekben Ellen White, A.T. Jones és E.J. Waggoner ismertették az értékes üzenetet. A
következő tavasszal és nyáron három lelkipásztori értekezletet szerveztek. A nyár hátralévő
idejében néhány tábori összejövetelen Jones és Waggoner voltak a főelőadók Ellen White-tal
együtt. Bár a különféle összejövetelek, amelyeket a helyi Konferenciákon tartottak, nem
zajlottak zökkenőmentesen, mégis Isten továbbra is kereste annak módját, hogy kiáraszthassa Szentlelkét apatikus egyházára. Mindezen találkozók eredményeit közzétették a Review
újságban, a teljes megbecsülésük érdekében el kellene olvasni a cikkeket. A Generál Konferencia október végi ülése az év tevékenységeinek csúcspontja volt.
Amikor közelebbről fogjuk vizsgálni ezeket a lelkipásztori értekezleteket és a tábori
összejöveteleket, különös figyelmet kell fordítanunk a Jones és Waggoner által bemutatott
üzeneteknek is. Egyes modern történészek azt sugallták, hogy a Jones és Waggoner által
1888-ban bemutatott üzenetek drámai változásnak indultak, amint elhagyták Minneapolist,
onnan indulva, amit [198] ők a reformáció evangéliumának tartottak, - amint azt napjainkban
sok evangelikál vall - áttértek a római katolikus hit általi megigazulás koncepciójára.2*
South Lancaster, Massachusetts
A South Lancaster-i összejöveteleket január 11-én és 12-én tartották, és Ellen White
szerint „az eredmények jók voltak”. A gyülekezet „tele volt emberekkel, akik eljöttek, hogy az
összejövetelek hasznukra váljanak”. Az összejöveteleken nemcsak az északkeleti államok számos küldöttje volt jelen, hanem újonnan megtértek is. A.T. Jones „a lehető legkomolyabban
dolgozott az emberekért”, kétszer, sőt, néha háromszor is prédikált naponta. Ellen White az
összejöveteleket kísérő erőről beszélt: „Ugyanaz a lelkület és erő volt, mint amely az első és a
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második angyali üzenet hirdetését kísérte […] Isten szolgái buzgón és Isten Lelkének erejével
az evangéliumban elénk tárt reményről prédikáltak. Bemutatták Jézus szeretetét és Krisztus
igazságát, és ezeket olyan világosan értették, és hit által elfogadták […] Ó, ez kemény eledel
a megfelelő időben, az elejétől a végéig!”3 A összejövetelek során Ellen White azért aggódott,
nehogy az ott összegyűltek „bezárják szívüket a menny világosságának értékes sugarai előtt”,
amelyeket Isten küldött:
„Úgy tűnik, hogy sokan úgy érzik, nagy munkát kell elvégezniük, mielőtt
Krisztushoz jöhetnének, hogy üdvösséget kapjanak. Azt hiszik, hogy Jézus
eljön harcuk utolsó pillanatában, és segít nekik végső retusálást végezve az
életük során végzett teljes munkájukon. Nehezen értik, hogy Krisztus egy teljes
Megváltó, aki képes végig megmenteni azokat, akik Általa jönnek Istenhez.”4
Amikor azonban a jelenvaló igazság üzeneteit hirdették, a szívek érzékennyé váltak:
„Éreztük annak fontosságát, hogy Krisztust olyan Megváltóként mutassuk be, mint aki nem
messze, hanem közel van […] Sokan, még a lelkészek közül is, megértették az igazságot
úgy, ahogyan Jézusban van, olyan világosságban, amelyet még soha nem értettek meg. Úgy
látták Krisztust, mint bűnbocsátó Megváltót, az igazságot pedig, mint olyan elemet, amely
megszenteli a lelket.” Ennek eredményeként sokan „a törvény fényében meg lettek győzve,
hogy bűnösök”. Rájöttek, hogy „saját igazságukban bíztak”, amelyet most úgy láttak, mint
„egy szennyes ruhát Krisztus igazságához képest”. Ellen White leírta a menny örömét egy
ilyen esemény miatt: [199]
„Az összejövetelek során, amint próbáltak Istenhez közeledni az emberek,
megbánták bűneiket, és bevallották egymásnak, amit szóban vagy tettben
hibáztak […]
Az üzenet, amelyet az Úr napjainkban élő népének küldött, prédikálás által
be lett mutatva.
Mind a diákok, mind a tanárok nagymértékben részesültek Isten áldásából.
Szinte minden szív megérezte Isten Lelkének mély buzdításait. Azok, akik
részt vettek az összejöveteleken, általában arról tettek bizonyságot, hogy olyan
tapasztalatot szereztek, amely túlhaladta mindazt, amit korábban ismertek […]
Soha nem láttam egy újjáébredést, amely ilyen mértékben haladt volna, és
mégis annyira mentes lenne az indokolatlan érzelmi izgatástól. Nem hangzott
el egyetlen sürgető felszólítás sem. Nem hívták előre az embereket, de megnyilvánult egy ünnepélyes megértés, hogy Krisztus nem az igazakat jött hívogatni,
hanem a bűnösöket […] Úgy tűnt, hogy a menny légkörét lélegezzük be. Az
angyalok valóságosan ott szárnyaltak körbe […] Az Úr jelen volt népe között.
A mennyben, az angyalok között öröm volt a bűnbánó bűnösök iránt, akik
visszatértek az Atyához.”5
Az utolsó szombaton, a reggeli összejövetelen A.T. Jones „nagy erővel” beszélt, Ellen
White pedig délután „nagy kifejező szabadsággal” szólt. Ez volt az „egyik legértékesebb
szombat” a lelkük számára:
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„Úgy éreztem, hogy a mennyei légkört lélegzem be, és Krisztust valóban
megtalálták mindazok, akik Őt keresték. Ez valóban Isten Lelkének csodálatos
kiáradása volt, bizonyítva, hogy mit szeretne megtenni az Úr az Ő népéért,
amely személyesen hisz Jézusban.”6
Egy évvel később, egy lelkipásztori értekezlet idején Ellen White emlékeztette testvéreit
a South Lancaster-i történésekre. Összehasonlította azzal az erővel, amely az 1844-ben hirdetett üzenetet kísérte:
„Akik tavaly télen South Lancaster-ben voltak, tudják, hogy Isten Lelke
dolgozott az egyházban és az iskolában. A menny hatalma szinte minden
hallgatót lenyűgözött, és a bemutatott élő bizonyságokat még az 1844 előtti
csalódás bizonyságai sem múlták felül. South Lancaster-ben sokan megtudták,
mit jelent átadni a szívet Istennek - mit jelent megtértnek lenni.”7
Ezek voltak „Isten Lelke kiáradásának” eredményei az Ő népére, - olyan eredmények,
amelyek sokkal nagyobbak lettek volna [200] a minneapolisi vezetők között, ha nem ellenkeztek volna. Röviddel ezután, visszatekintve a South Lancaster-ben és az év során máshol
tartott összejövetelek tapasztalataira, Ellen White ismét megemlítette a Jones és Waggonerrel
való együttműködés kiváltságát. Ellentétben a modern jellemzésekkel, amelyekkel az akkori
munkájukat illették, Ellen White a következőképpen írta le annak módját, ahogyan Isten
munkálkodott:
„Jártam helyről helyre, és olyan összejöveteleken vettem részt, ahol Krisztus
igazságának üzenetét hirdették. Kiváltságnak tekintettem, hogy testvéreimmel
[Jones és Waggoner] lehetek, és bemutathattam bizonyságomat az arra az időre
szóló üzenetről. Láttam, hogy Isten hatalma kísérte az üzenetet, bárhol is hirdették. Nem tudnátok elhitetni a South Lancaster-i emberekkel, hogy nem a
világosság üzenete lett bemutatva nekik. Az emberek megvallották bűneiket,
és magukévá tették Krisztus igazságát. Isten kinyújtotta karját, hogy elvégezze
ezt a munkát.”8
Chicago, Illinois
Március végén Jones Chicagóba utazott, hogy találkozzon Ellen White-tal, hogy együtt
részt vegyenek egy kéthetes összejövetelen. Ellentétben a lancaster-i összejövetellel, ahol az
emberek azonnal elfogadták a gyönyörű üzenetet, a chicagói találkozón jelenlévők többsége
lelkész volt. „Egy héttel azelőtt megszakadtak az összejövetelek. Isten áldása azonban dicsőséghullámként áradt ki.” Azok, akik részt vettek az összejöveteleken, „Isten Bárányához
lettek irányítva, aki elveszi a világ bűneit”. „Isten Lelkének mélységes buzdítása” érződött,
és ez ugyanúgy, mint a többi helyen, ahol az üzenetet bemutatták, „a bűnök megvallásához
és a gonoszságról való lemondáshoz vezetett”.9 Ellen White a következőképpen írta le az
összejöveteleket:
„A.T. Jones testvér hűségesen dolgozott, hogy tanítsa az egybegyűlteket, és
azért, hogy lelkükért megtörje az Élet Kenyerét. Nemcsak azt sajnáltuk, hogy

176

A késői eső visszatérése
nem minden hetednapi adventista gyülekezetnek volt alkalma, hogy megkapja
ilyen tisztán bemutatva az igazságnak ezt az értékes világosságát, hanem azt is,
hogy más egyházaknak nem volt ugyanilyen lehetőségük, függetlenül a hitüktől és a tanaiktól. Tudom, hogy ilyen világosan és egyszerűen meghatározva a
megváltási terv megértése bőséges táplálékot jelentett volna sok olyan léleknek,
akik nem osztják hitünket.
Szorgosan és kitartóan dolgoztunk testvéreink hitének buzdításáért. Ez
a munka ugyanolyan nehéznek tűnt, mint megtanítani a gyermeket az első
lépések megtételére […] A Szentlélek meggyőzte a férfiak és a nők szívét.”10 [201]
„Mélységesen hálásak voltunk Isten áldásáért, amely az itteni gyülekezetekre érkezett […] ó, milyen nehéz volt megtanítani az embereket arra, hogy
fordítsák el tekintetüket önmagukról Jézusra és az Ő igazságára […]
Szívemet öröm töltötte el, amikor hallottam, hogy az emberek elismerik,
hogy olyan oktatásban részesültek a hit tekintetében, mint amilyenben korábban még soha […] Lelkük megszabadult, bűneik megbocsáttattak, szívükben
Jézus szeretete volt […] a Szentlélek munkája és Krisztus kegyelme láthatóvá
vált a lelkükben. A szombat örömként és áldásként érkezett hozzánk. Hálás
szívvel köszöntöttük a szombatot, mint a legjobb szombat, amelynek örültünk
valaha.”11*
„Most, hogy eljött Isten Lelkének megvilágítása, úgy tűnik, mindenki
gyorsan tanul […] Most egy nap alatt több jó tétetik, mint korábban egy egész
hét alatt […] Mindenki sajnálja, hogy ilyen sokáig tudatlanok voltak, hogy
mi az igazi vallás […]; hogy az igazi vallás azt jelenti, teljes egészében függni
Krisztus igazságától, és nem az érdemszerző cselekedetektől.”12

Nem történt „egyetlen fanatikus kitörés sem, hanem inkább mennyei eredetű béke
és öröm”. Azok között, akik megvallották bűneiket, voltak néhányan, akik ellenezték az
üzenetet Minneapolisban. Most, miután meglátták „Isten Lelke mély cselekedeteinek” eredményeit az újonnan megtértek szívében, valamennyire kezdték felismerni, mit veszítettek
a Generál Konferencián. Még Kilgore testvér is megértette „a Minneapolisi Konferencián
elkövetett hibákat”, sírva és örülve új tapasztalatának. A Review-ban leírta tapasztalatát, és
köszönetét fejezte ki ezekért az összejövetelekért. „Ellen White és Jones testvér munkáját
testvéreink nagyra értékelték. Jones testvérnek a hit általi megigazulásról szóló igazság világos
és meggyőző magyarázata valóban a maga idejében adott eledel volt.” A vallomások ellenére
Ellen White tudta, hogy „sokkal nagyobb számban” kellett volna részt venniük az összejöveteleken, ahol „Jones testvér türelmesen tanította az embereket”.13*
Április elején, amikor a chicagói összejövetelek a befejezéshez közeledtek, Ellen White
számára világossá vált, hogy ezt az üzenetet egész nyáron nagy tábori összejöveteleken kell
bemutatni. Májusban meghívták Kansasba, hogy háromhetes lelkészi értekezleten vegyen
részt, amely után egyhetes tábori összejövetel következett. A Kansas-i összejövetelek után
részt kellett vennie egy tábori összejövetelen a pennsylvaniai Williamsportban. A fiának,
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William C. White-nak írt levelében [202] aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy Iowa tagjai
elveszítik az áldást, ha túl sokáig kell egy helyben maradnia, de mégsem kapott meghívót
Iowába. Miért? Morrison és Nicola testvérek olyan sokáig „vezették a Konferenciát”, „amíg
csak egy kis élet és lélek maradt benne”.
„Willie, aggódok az iowai szegény juhok miatt. Mit tettek, hogy kénytelenek látogatás nélkül maradniuk? A juhokat nem szabad megbüntetni a pásztor
bűne miatt. Fáj a szívem, ha azokra gondolok, akik az iowai gyülekezetekért
dolgoznak. Vajon nem tudtak tábori összejöveteleket szervezni, hogy A.T.
Jones testvér velem együtt menjen Iowába? Elmehettünk volna anélkül, hogy
megvárnánk, hogy ezek a vak pásztorok bejelentsék vágyukat, hogy elmenjünk.
Te tudod, hogy megmondtam, hogy az emberek szavazás által hívtak meg,
hogy részt vegyek az iowai tábori összejöveteleken. Én megyek, ha sikerül
megszervezni, hogy Jones testvér elkísérhessen […]”14*
„Úgy gondolom, hogy A.T. Jones testvérnek részt kellene vennie a
nagy tábori értekezleteinken, és bemutatnia mind embereinknek, mind a
kívülállóknak Krisztus hitének és igazságának értékes témáját. Világosságáradat
van ebben a témában, és ha ő csak a kolportőrök összejöveteleire megy, hogyan
érhet el ez a világosság a lehető legtöbb emberhez? Nem várhatod el azt, hogy a
kolportőrök valamelyike képes legyen bemutatni ezt a témát abban a fényben,
ahogy ő bemutatja.15* Úgy gondolom, azáltal, hogy ő nem vesz részt a tábori
összejöveteleken, elvétetik a gyülekezetektől az erre az időre szóló világosság és
üzenet.
A kívülállóknak meg kell érteniük, hogy mi mind az evangéliumot, mind
a törvényt hirdetjük, és ők örülni fognak ezeknek az igazságoknak, és sokan az
igazság mellett fognak állni.”16
Ottawa, Kansas
Május 6-án Ellen White Battle Creek-ből a Kansas állambeli Ottawába ment, hogy
részt vegyen a már folyamatban lévő lelkészi összejövetelen. Az a kívánsága, hogy A.T. Jones
felszólalhasson, teljesült; de még azelőtt, hogy a helyszínre érkezett volna, „az első éjszaka”
Isten felfedte a „valódi helyzetet”. A minneapolisi kovászt Iowából hozták, és hatása továbbra is munkálkodott, hogy megsemmisítse A.T. Jones, sőt, még Ellen White munkáját is.17
„Néhány testvér felkészülve ment oda, hogy ellenálljanak a Jones lelkész által bemutatott
gondolatoknak”.18 „Krisztus és minden igazság ellensége” arra ösztönözte ezeket az embereket, hogy „felkészülve érkezzenek, és pontosan azt a lelkületet vigyék be a táborba, amely
annyira nyilvánvaló volt” a Generál Konferencián.19 [203]
„A légkör nyomasztó volt”, és Ellen White „szíve” „olyan gyenge volt, hogy nehezen
beszélt az emberekhez.” „Istenhez szóló folyamatos imája” az volt, hogy elméjének, testének
és lelkének Ő adjon erőt, hogy áldás lehessen az emberek számára. „Azok az erős elemek,
amelyek folyamatosan dolgoztak, hogy ellenálljanak azoknak, akik figyelmeztető, intő vagy
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bátorító üzenetekkel küldettek”, jelen voltak ott, és azok az emberek, akiknek „a világosság
befogadásával erősebbé kellett volna válniuk, elutasításával gyengébbek lettek”.20
A következő napon, május 8-án, szerdán Ellen White részt vett a reggeli összejövetelen,
és „határozottan bizonyságot tett, felszólítva az összes jelenlevőt, hogy ne ismételjék meg a
minneapolisi tapasztalatot, és ne legyenek olyanok, mint amelyeket Pál apostol a Zsidók
4:2-ben ír le”. „Arra buzdította őket, hogy alázzák meg a szívüket Isten előtt, hagyják el
bűneiket bűnbánattal és bűnvallomással, és fogadják azokat az üzeneteket, amelyeket Isten
küld nekik az általa elrendelt szolgái által.” Másnap reggel szükségét érezte annak, hogy erről
a témáról ismét „világosabb” módon beszéljen. Ezúttal közvetlenül a hallgatók szívéhez szólt:
„Arra kaptam utasítást, hogy nyíltabban beszéljek a Minneapolisi Konferenciáról, és arról a lelkületről, amelyet testvéreink a Konferenciára hoztak.
Úgy éreztem, hogy nem elegendő általános értelemben beszélnem, olyan
igazságokat mondanom, amelyekkel a hallgatók talán egyetértenek, de amelyek nem vágnak mélyen a szív hústábláiba. Az elvégzendő munkához többre
volt szükség, mint hízelgő szavakra, mert Isten megdorgálta mindazt, ami
hasonlított a Minneapolisba hozott lelkülethez és befolyáshoz - kételyek, rossz
gyanúk, szójátékok, hátat fordítás Isten Lelke közvetlen feddésének, és könnyű
történetekként kezelni azokat, csúfolódás, félremagyarázás és kifejezési hibák
keresése.”21
Ellen White leírta, mi történt Minneapolisban, ahogyan az emberek „megtévesztés és
hamis benyomások által befolyásolt elmével” érkeztek. Azt mondta nekik, hogy „Jones és
Waggoner értékes világosságot mutattak be az embereknek, de az előítéletek és a hitetlenség”
bezárta a szívüket, „hogy ne engedjenek bejutni semmit, ami ebből a forrásból származik”.
Elmesélte, hogy azon a ponton volt, hogy távozik a Konferenciáról, amikor jött egy „hírnök”,
és azt mondta neki, maradjon az őrhelyén. A hírnök bevitte a szobákba, ahol a küldöttek
el voltak szállásolva, és megmutatta, mit mondanak ellene, valamint Jones és Waggoner
ellen. Elmesélte, hogy mindent „villanásként” tártak elé, és hogy hasonlított ahhoz, ahogyan
Isten népével bántak a nagy küzdelem története során. Leírta nekik, hogy a farizeizmus
miként lépett be az egyházba, [204] hogy a Konferencián végzett munkáját „szinte mindenki
semmibe vette”, hogy „a lázadás népszerű volt”, és hogy „magatartásuk sértés volt Isten Lelke
számára”.22
Ellen White közvetlen beszéde nem maradt hatás nélkül. Hall testvér, a Kansas-i Konferencia elnöke felállt, és nyilvánosan kijelentette, hogy mindent, amit Ellen White mondott,
helyes. Megerősödött „bizalma a bizonyságtételekben”, mert ő jelen volt „pont azokban a
szobákban, amelyekről Ellen White beszélt”. Hibát követett el, amikor „feltétel nélküli bizalmat” vetett a „lelkipásztorokba”, feltekintett rájuk, és elhitte, amit mondtak.23* McReynolds
testvér is „bevallotta, hogy White testvérnő leírása igaz volt az utolsó betűig”. Személyesen
már bevallotta hibáját Ellen White-nak, és most nyilvánosan tette meg. Sajnos az összejövetelnek véget kellett érnie, mielőtt „továbbléphettek volna”.24
Ellen White kimerült. Időnként „lelkileg nagyon lehangolt volt” és „gyengeséggel
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küzdött”, amíg fel nem állt az emberek elé, és erőt kapott, hogy beszélhessen.25 Azon a
csütörtök délután ismét beszélt, és azok, akik áldásért jöttek, meg lettek áldva, de akik „azért
jöttek, hogy hibát keressenek, és akiknek szíve hitetlenségbe zárkózott, úgy tartották, hogy
White testvérnő beszédében nem sok erő volt.”26 Már a Minneapolisi Konferencia óta elterjedt a pletyka, miszerint „White testvérnő bevallotta, hogy hibákat követett el, és téves lelkületet nyilvánított egyes megjegyzéseiben azon az összejövetelen”. Azon a reggelen elmondott
határozott kijelentései megingatták egyesek bizalmát benne, köztük J.S. Washburnét is.27
J.S. Washburn
J.S. Washburn 26 éves, felszentelt lelkész volt Iowában. Részt vett a Minneapolisi Konferencián, és saját bevallása szerint „az új világosságot ellenző lelkészek háromnegyede” közé
tartozott. Úgy ment a minneapolisi összejövetelre, hogy „előítéletei voltak, a «régi» koncepció javára a Galata törvénnyel kapcsolatban”, és Morrison és Butler oldalán állt. Úgy vélte,
hogy Jones és Waggoner „aláássák a hitet”, de „nem tudta megérteni, hogyan imádkozhat
úgy egy olyan gonosz ember, mint A.T. Jones”, mint ahogyan imádkozott. Washburn „azt
mondta magában: «Úgy imádkozik, mint aki ismeri az Urat»”.28 [205]
Washburn csatlakozott J.H. Morrisonhoz, aki nemcsak a Waggonerrel szembeni ellenkezése miatt volt ismert Minneapolisban, hanem arról is, hogy „csökkentette a prófétaság
lelkének jelentőségét”. Minneapolisban, amikor mindketten megkeresték Ellen White-ot,
„ő nem akart tanácsot adni nekik, hanem azt mondta: «Testvérek, tanácsomnak nincs súlya
Iowában!»” Washburn később „úgy döntött, hogy egyedül megy hozzá”, és úgy tűnt, hogy
„Ellen White egyszerű válasza” némi lelki megkönnyebbülést hozott neki. J.H. Morrison
azonban úgy döntött, hogy korábban elhagyja a Minneapolisi Konferenciát, és négyszemközt
azt mondta Washburnnak: „Az következik, hogy próbálnak rákényszeríteni arra, valljam be,
hogy tévedek. Következésképpen elmegyek”.29
1889 telén Washburn kétségekkel és csüggedéssel küzdött: „«Nekünk nincs prófétánk!
Nem lehet próféta, ha ez a két ember [Jones és Waggoner] ilyen módon befolyásolja őt»,
gondolta magában.” Még az evangelizációs összejövetelei sem voltak eredményesek. „Elvesztette a sokaság iránti érdeklődését”, és csak négy-öt embert keresztelt meg. Így „a kétségek
megerősödve tértek vissza hozzá”. Egyik este kiment, letérdelt és „kétségbeesetten imádkozott”. „Úgy gondolta, hogy ha ez a nép megtartja Isten parancsolatait, akkor rendelkeznie
kell a prófétaság lelkével. A népnek azonban nem lehetett prófétája, ha két fiatal férfi megtévesztheti a prófétát, hogy a saját útjukon járjon […] «Ha van Isten, segítsen nekem hinni»,
imádkozott”. Erre a mélységre süllyedt Washburn Minneapolis után.30
Történt, hogy Washburn ugyanazon a vonaton utazott, mint A.T. Jones, a Kansas-i
összejövetel felé tartva. Noha Washburnnak „kételyei voltak azzal kapcsolatban, hogy A.T.
Jones «jó úton halad»”, és úgy vélte, hogy „tévedett, ugyanúgy, mint E.J. Waggoner”, mégis
nagyon lenyűgözte Jones „legutóbbi washingtoni győzelme” a Blair által javasolt vasárnapi
törvénnyel kapcsolatban. [206] Mivel őt érdekelte a jog és a politika, Washburn „kissé félve
mutatkozott be A.T. Jones-nak, de nagyon barátságosnak és kedvesnek találta”. Washburn-
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nak „kezdett tetszeni Jones, elment vele a gyülekezetbe [Kansasban], vele töltötte a hétvégét,
sétáltak a folyó partján, és nagyon sokat beszélgettek.”31
Úgy tűnt, hogy a Kansas-i összejövetelen minden rendben van Washburn számára, mígnem Ellen White megérkezett, és a kora reggeli találkozókon felszólalt, mondván: „Nem
akarjuk, hogy itt bármi is megnyilvánuljon a minneapolisi lelkületből. Ha J.H. Morrison
és Henry Nicola nem vallják be bűneiket, és nem térnek meg, soha nem üdvözülnek!”
Washburn „megdöbbent, amikor hallotta, hogy ilyen keményen beszél az iowai vezetőkkel”. „Téved”, gondolta Washburn, „ismét megharagudott, és a régi kételyek visszatértek”
a „minneapolisi lelkülettel” együtt. Úgy döntött, hogy felkeresi Ellen White-ot, és örökre
tisztázza a dolgokat.32
Ellen White kedvesen válaszolt, és meghívta, hogy látogassa meg. Washburn nyíltan
kifejezte aggodalmát Ellen White miatt. Azt mondta neki, hogy „mindig is hitte azt, hogy
ő próféta, de megzavarta a minneapolisi epizód”. Úgy vélte, hogy Uriah Smith-nek és Morrisonnak „igaza van”. Ezekre Ellen White így válaszolt: „Tudod, hogy J.H. Morrison miért
hagyta el korábban a Konferenciát? Aztán elmondta Washburnnak „pontosan azt, amit J.H.
Morrison mondott neki, és ez a magán és bizalmas beszélgetésnek látszólag emberfeletti
tudása, amely Morrison és közötte történt”, megrémisztette. Rájött, hogy ott van valaki, aki
titkokat tárt fel előtte:
„Ellen White elmondta, hogy amikor Európában volt, látomásban vezetője
kinyújtotta karját, és elmondta: «A vita mindkét táborában hibákat követnek
el». Majd Ellen White hozzátette, hogy a Konferencia valódi kérdése nem a
«Galata törvény». Az igazi probléma a hit általi megigazulás volt! […] «E.J.
Waggoner jobban tudja bemutatni a hit általi megigazulást, mint én» - mondta
Ellen White. «White testvérnő - mondta Washburn - arra gondolsz, hogy E.J.
Waggoner minden tapasztalatoddal együtt jobban képes bemutatni, mint te?»
Ellen White így válaszolt: «Igen, az Úr különleges világosságot adott neki ebben a témában. Vártam, hogy tisztábban legyen bemutatva, de én nem tudtam
olyan egyértelműen bemutatni, mint ő. Amikor azonban Minneapolisban
bemutatta a témát, én felismertem azt.»”33*
Majd Washburn megkérdezte Ellen White-ot, hogy tévedhetetlen-e. A válasza így hangzott: „Természetesen nem […] én csak egy gyenge, hibáknak alávetett ember vagyok.” [207] Ez
a válasz arra késztette Washburnt, hogy megkérdezze, hogyan bízhat abban, hogy az általa írt
vagy mondott dolgok „az Úrtól származnak”? Ellen White körülbelül „öt percig” hallgatott
anélkül, hogy „azonnal válaszolt volna”. Washburn zavarban volt, de amikor megékezett a
válasz, akkor „örökre tisztázódott előtte a prófétaság lelke”.
„Néhány éve nem volt látomásom.” (Közvetlen látomásai a korai évek után
megszűntek, később azonban éjszaka voltak látomásai.) „Azonban nem merek
mondani vagy bizonyságként írni valamit, ha nem tudom, hogy a Szentlélek
vezeti az elmémet.”34
https://adventizmusmegrazasa.hu/

Az 1889-es lelki újjáébredések – 1.

181

Washburn elhagyta az Ellen White-tal való találkozót „megváltozott emberként, mint
aki tisztázta és megalapozta a bizalmát ebben a mozgalomban és a prófétaság lelke általi
isteni vezetésben”.35*
Végül radikális változás ment végbe
Május 10-én, pénteken reggel Ellen White még egyszer beszélt az ottawai táborban
„összegyűlt embereknek”, „utalva Minneapolisra, és arra, hogyan bántak a testvérek azokkal
a szolgákkal, akiket az Úr küldött hozzájuk az igazság üzeneteivel”. Beszéde eredményeként
„néhányan bizonyságot tettek a minneapolisi összejövetelen szerzett tapasztalataikról”. És
mégis Ellen White azt mondta: „Nekünk nem úgy tűnt, hogy radikális változás történt.”
Szombat reggel A.T. Jones egy prédikációt tartott: „Keressétek először Isten országát és
az Ő igazságát” címmel. Noha a tábori összejövetel során már hússzor beszélt, inkább a
vallásszabadság témájával foglalkozott. Most, szombaton reggel, egy előadássorozatot kezdett
a „hit általi megigazulásról, és sokan világosságként és igazságként fogadták az üzenetet.”36
Jones elmondta több száz összegyűlt embernek, hogy pont Isten igazságára van szükségük, és
hogy „semmi másnak nem lesz értéke”.
„Azonban tudnunk kell, hogy hol és hogyan keressük, mert gyakran rossz
helyeken keressük. Például, ahogy sokan teszik, Isten törvényében és annak
megtartásával keressük […] Isten igazsága benne van a törvényében, de az
embereknek nem a törvény által tárja fel, Róma 1:16-17, hanem Isten igazsága
az evangéliumban tárul fel az embereknek, nem a törvényben […]
Galata 2:21 «Mert ha az igazság a törvény által van, akkor Krisztus hiába
halt meg», következésképpen mindazt, amit a törvényből megszerezhetünk,
az egy saját igazság, de Isten igazsága csak Jézus Krisztus által jöhet. Mi a mi
igazságunk? [208]
Ézsaiás 64:6 «Igazságunk olyan, mint egy szennyes ruha.» Amikor Izrael
népe kijött Egyiptomból, nem ismerte Istent […] Annak érdekében, hogy
megértsék saját állapotukat, nevezetesen mi a bűn, Isten egy olyan szót használt, amely azt jelentette «eltévesztette a célt» […] Következésképpen, minél
nagyobb az ember törvény általi igazsága, annál rosszabb - annál rongyosabb
ő […]
Aminek értéke van, az a Krisztus engedelmessége, nem pedig a mi engedelmességünk, és Krisztus engedelmessége az, ami igazságot hoz nekünk.
Következésképpen szüntessük meg abbéli próbálkozásunkat, hogy saját erőnk
által teljesítsük Isten akaratát. Hagyjátok abba teljesen. Hagyjátok el ezt örökre. Hagyjátok, hogy Krisztus engedelmessége mindent megtegyen értetek, és
nyerjetek erőt az íj megfeszítéséhez, hogy eltaláljátok a célt […]”37
Bár Jones arról beszélt, hogy az igazságnak, amelyre az embernek szüksége van, Krisztustól kell származnia, nem pedig a törvényből, ő semmilyen módon nem csökkentette a
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törvény fontosságát vagy a parancsolatok megtartását. Világosan kifejtette az okát annak,
hogy Krisztus „kisgyerekként, nem pedig érett felnőttként” jött a földre, hogy képes legyen
„szembenézni minden olyan kísértéssel, amellyel a gyermek szembesül, és hogy soha ne
vétkezzen”. Következésképpen „minden gyermek állhat az Ő helyén, és ellenállhat az Ő
erejével”:
„Tehát, ha az igazság Isten ajándéka és az evangéliumon keresztül érkezik,
akkor mi a törvény haszna? […] Abban a tényben, hogy a törvény tökéletességet követel, megtalálható az egész emberiség reménye, mert ha a törvény elnézhetne egyetlen bűnt, még a legkisebbet is, akkor soha senki sem volna szabad a
bűntől, mert a törvény soha nem tenné ismertté azt a bűnt, és azt a bűnt soha
nem lehetne megbocsátani, és megbocsátás nélkül az ember nem menthető
meg. Közeleg az a nap, amikor a törvény leleplezi még az utolsó bűnt is, mi
pedig tökéletesen fogunk állni Isten előtt, és üdvözülünk az örökkévalóságnak.
Isten törvényének tökéletessége abban van, hogy rámutat minden bűnünkre,
és akkor egy tökéletes Megváltó készen áll mindet eltávolítani. Amikor rámutat
minden bűnünkre, Isten nem azért teszi, hogy elítéljen bennünket, hanem
azért, hogy megmentsen, következésképpen ez bizonyítja az irántunk érzett
szeretetét.”38
Ellen White a Review-ban beszámolt arról az örömről, amelyet Jones prédikációjának
hallgatása közben érzett, amelyet olyan embereknek mutatott be, akik nem szoktak ilyen jó
híreket hallani:
„A Kansas-i összejövetelen Istenhez imádkoztam, hogy az ellenség hatalma
törjön meg, és hogy emberek, akik a sötétségben voltak, megnyissák szívüket
és elméjüket az üzenet előtt, amelyet Isten küld […] Jó és kegyelmes Urunkat
a Sátán tulajdonságaival felruházva mutatták be az embereknek […] Sokan a
kétely légkörében éltek, és szinte lehetetlennek találták, hogy arra a reményre
alapozzanak, amely előttük tétetett Krisztus evangéliumában. [209]
Szombaton a bemutatott igazságok a résztvevők többsége számára újak voltak. Régi és új dolgok kerültek elő Isten Igéjének kincstárából. Az emberek alig
tudták megérteni és magukévá tenni a feltárt igazságokat. Világosság ragyogott
Isten Szentírásából a törvény és az evangélium közötti kapcsolatról, összefüggésben azzal a ténnyel, hogy Krisztus a mi igazságunk, és ez az igazságra éhes
lelkeknek úgy tűnt, mintha túl értékes világosság lenne ahhoz, hogy befogadják
[…] Az Úr világos mondatokban mutatta be az igazságot […], felfedve, hogy
csak Krisztus minden remény és üdvösség forrása. «Benne volt az élet, és az élet
volt az emberek világossága […] És az Ige testté lett, és közöttünk lakott» […]
Teljes szívünkből köszönjük az Úrnak, hogy értékes világosságunk van,
amelyet bemutathatunk az embereknek, és örülünk, hogy van üzenetünk erre
az időre, amely a jelenvaló igazság.”39
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Ennek ellenére nem minden ment jól: „Sok vallomás bizonyította, hogy értékelik a bemutatott világosságot és igazságot. Azonban azoknak, akik kitartottak a kételyek légkörében,
nehéznek tűnt elfogadni a tanuló pozíciót. Csekélységekben kerestek hibákat, aminek nem
volt semmi jelentősége. A kovász, amely az iowai konferencián munkálkodott, közöttünk
volt”. Vasárnap reggel Ellen White „világos és pontos bizonyságot” mutatott be, „rossz gyanúról és hamis, keresztényietlen állításokról beszélt, amelyek Minneapolisban történtek”.
Felszólalt „a kételkedés és a hitetlenség bűne ellen, mondván, hogy Sátánnak minden közösségben vannak ügynökei, még köztünk is, akik által dolgozhat.”40*
„Az ellenség azokon keresztül munkálkodik, akik a kétely és a hitetlenség
álláspontját képviselik, és nem elégednek meg azzal, hogy egyedül legyenek
ebben a pozícióban, hanem mindig ösztönöznek másokat is, hogy ugyanabba az irányba menjenek […] Amióta világosságot kapok az Úrtól, még soha
nem volt olyan idő, amikor új világosság jött volna a mennyből anélkül, hogy
Sátán nem talált volna valamit, amibe belekössön. Ugyanez igaz egyesekre
napjainkban is – ők belekötnek apró dolgokba. Világosságot akarnak, de az
ellenség ugyanúgy megkeresi, mint a názáreti embereket, akik megmaradtak
a kételkedésben és hitetlenkedésben annak ellenére, hogy Isten Lelke mondta
nekik, hogy Jézus a Felkent […]
Akkortól napjainkig az emberi természet semmivel sem lett jobb. Az emberi
természet még mindig emberi természet […] [210]
Most tehát atyámfiai, azt mondom nektek, hogy amikor Isten Lelke eljön
közénk, lenyűgözi azok elméjét, akik készek befogadni Őt. De ha elméjük nem
nyitott a befogadására, akkor teljesen fel vannak készülve, hogy megítéljék
mind a hírvivőt, mind a szavait […] Ez történt Minneapolisban.
Mivel tudom, hogy itt pontosan ugyanaz a lelkület van jelen, és mivel
egyetlen pillanatig sem szabadna engednünk, hogy megnyilvánuljon, […] akarom kérdezni, hogy meg vagytok elégedve hidegségetekkel, hitetlenségetekkel
és elesésetekkel? Nem unjátok már őket? Ha nem, akkor az ördög mindent
megad nektek, amire vágytok […]
Láthatjuk, hogy olyan helyzetben vagyunk, amely nem jobb, mint a zsidó
népé[…]
Amikor beszélt az embereknek az Ő idejében, Krisztus azt mondta, hogy
behunyták a szemüket, és bedugták a fülüket […] A világosság megadatott, de
ők nem fogadták el. A sötétség elárasztotta őket, és ők hajlandók voltak keresni
és felszedni az apró hibákat, hogy eltereljék az emberek elméjét a nekik bemutatott ünnepélyes igazságtól. Tehát, mi mit fogunk tenni? […] Akarjuk, hogy
az Úr bőséges áldása legyen rajtunk, és megértsük, hogy gazdag világosságát és
dicsőségét árasztja ránk. Ez az én imám.”41
A reggeli összejövetel után, és az elmúlt hónapok eseményeitől felzaklatva Ellen White
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levelet írt a gyermekeinek. Elmélkedett azon, ami történt Minneapolisban, ahol „népszerű
volt a lázadás”, és ahol „Isten Lelkét megsértették”. Írt azokról, akik eljöttek a Kansas-i ös�szejövetelekre „ugyanolyan lelkülettel, mint amely oly nyilvánvaló volt Minneapolisban”.
Azt írta A.T. Jones szombati prédikációjáról, hogy sokak számára ez „világosság és igazság”
volt, de azok számára, akik „megmaradtak a kételyek légkörében”, csak olyasvalami volt,
amit „meg kellett szólniuk”. Majd, mintha közvetlenül a kétkedő testvéreknek írná, Ellen
White feltette a kérdést: „Gondoljátok, hogy a mennyei Őrző nem látja hitetlenségeteket és
ellenkezéseteket? Gondoljátok, hogy nem találkoztok újra a gúnyolódásaitokkal, a gúnyos
szavaitokkal? Megvetéssel kezeltétek magát az Isten Lelkének kiáradását, és a szentségtelen
ítéleteteket mondtátok Rá, és amikor azt az üzenetet kaptátok, hogy meg kell térnetek,
félreértelmeztétek és elferdítettétek e szavak jelentését.”42
Szerencsére néhány jó hír is volt, amit meg lehetett osztani. Ellen White vasárnap délelőtti
beszédének végén „változás történt az összejövetelen”. Porter testvér - egy iowai lelkész felállt, és beszélt. Ő nem vett részt a Minneapolisi Konferencián, de „teljes sötétségben” és
„harci lelkülettel” érkezett a Kansas-i összejövetelre. [211] Most örömmel mondhatta: „Megtért vagyok. Látom a világosságot”. Minden egyes pont, amit sötétség övezett, „világossá vált,
amikor A.T. Jones testvér bemutatta”.
Miután Porter befejezte, „a fiatal Washburn felállt, és elég sokat beszélt. Elmondta, hogy
amikor Minneapolisban volt, azok közé tartozott, akik úgy vélték, hogy Ellen White bizonysága nem lehet igaz, amikor kijelentette, hogy nem volt semmilyen beszélgetése A.T. Jonesszal és E.J. Waggonerrel Kaliforniában. Washburn bátran elmondta az ott összegyűlteknek:
„Szégyennel vallom be ezt a hibámat. Megvallottam Ellen White-nak, és most Isten előtt
vallom be. Örökre megbántam ezt a bűnt”.43* Mások is felálltak, és bűnvallomást tettek:
„A szombati erőfeszítések nem voltak hiábavalóak. Vasárnap reggel egyértelmű bizonyítékát láttuk annak, hogy Isten Lelke nagy változásokat hajt végre
az összegyűltek erkölcsi és lelki állapotában […] Azok, akik sokáig sötétségben
voltak, értékes bizonyságokat mutattak be. Az egyik testvér arról a küzdelemről beszélt, amelyet átélt, mielőtt megkapta a jó hírt, miszerint Krisztus a mi
igazságunk.
Egy fiatal lelkészünk elmondta, hogy ezen az összejövetelen jobban örült
Isten áldásának és szeretetének, mint egész életében. Egy másik kijelentette,
hogy az elméjében átélt megpróbáltatások, zűrzavarok és konfliktusok olyanok
voltak, hogy kísértésbe esett, hogy mindent feladjon, […] és könnyes szemmel
bevallotta, minemű szabadulás és áldás költözött a lelkébe. Minden imaórán,
vagy más összejövetelen sok bizonyságot tettek arról a békéről, vigaszról és
örömről, amelyet az emberek a világosság befogadásakor tapasztaltak.”44
Ez volt a nagy küzdelem, amelyet megvívtak, miközben különféle összejövetelt tartottak
az ország egész területén, mert Isten arra törekedett, hogy Szentlelkét áraszthassa apatikus
egyházára. Sokan nagy áldást kaptak az összejövetelek során, míg mások továbbra is kitartottak a lázadás mellett. A következő fejezetben folytatjuk ezen összejövetelek tanulmányozását.
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Lábjegyzet

1. Ellen G. White, 30. Kézirat, 1889. június 30.; 1888 Materials, 356. o.
2. A Questions on Doctrine publikálása óta az 1950-es évtizedben, közel hatvan éven át
azt a gondolatot éltették, hogy a Jones és Waggoner által hirdetett „1888-as üzenet” volt
az evangélikus (lutheri) reformáció üzenete. Sőt, azt állították, hogy üzenetüket a római
katolikus hit általi megigazulás verziójára változtatták röviddel azután, hogy elhagyták
Minneapolist. E változás okainak a következőket sorolják: feltételezett új felfogásuk (1888
után) Krisztus emberi természetéről; az eredendő bűn tanának elutasítása; a megigazulás
mellett a megszentelődés belefoglalása a hit általi megigazulás koncepciójába és a végidő
generációjának tökéletességében való hitük. Azt állítják, hogy mindez közvetlenül vezetett
a „Szent test mozgalmához” és az „Alfa válsághoz”. Kijelentik, hogy napjainkban az 1888
utáni, úgynevezett hamis üzenetre (amely a fenti négy pontot tartalmazza) való bármiféle
figyelemfelkeltés nem más, mint az „Omega válság”. Desmond Ford, Robert D. Brinsmead,
David P. McMahon, Milton R. Hook, Bert Haloviak, Roy Adams, Woodrow W. Whidden
és George R. Knight és mások támogatták vagy kisebb nagyobb mértékben támogatják ezt az
elképzelést. A könyv folyamán továbbra is bemutatjuk ezeknek a feltételezéseknek a bizonyítékait, amikor megvizsgáljuk a történelmünket, beleértve Ellen White ihletett megjegyzéseit,
hogy megállapítsuk, hogy a fenti szerzők állításai helyesek-e.
3. Uo.; és Ellen G. White: „Meetings at South Lancaster, Mass”, Review and Herald,
1889. március 5., 1888 Materials, 371-372., 267. o.
4. Ellen G. White, Review and Herald, 1889. március 5., 1888 Materials 267. o.
5. Uo., 267-268. o.
6. Ellen G. White, 17. Kézirat, „Diary”, 1889. jan; A.L. White, The Lonely Years, 427. o.
7. Ellen G. White, „Draw Nigh to God”, „Morning Talk”, 1890. február 5., Review and
Herald, 1890. március 4.
8. Ellen G. White: „The Present Message”, „Morning Talk”, 1890. február 4., Review and
Herald, 1890. március 18.; 1888 Materials, 545. o.
9. Uo. lásd még A.L. White, The Lonely Years, 428. o.
10. Ellen White to My Dear Brethren, 85. Levél, 1889. ápr; 1888 Materials, 280-283. o.
11. 1851-ben Ellen White ezt írta: „Amikor a felüdülés, a késői eső és az Ő hatalmának
dicsősége eljön az Úrtól […] akkor jobban megértjük a szombat fontosságát és dicsőségét.”
(Ellen G. White Harriet testvérnőhöz, 3. Levél, 1851. augusztus 11., Selected Messages, 3.
könyv, 388. o.) Ez ismét egyértelmű bizonyíték arra, hogy ez a dicsőség már 1888 előtt
elkezdett ragyogni.
12. Ellen G. White William C. White-nak, 1. Levél, 1889. április 7.; 1888 Materials,
286-289. o.
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13. Uo., 289-291. o., lásd még A.L. White, The Lonely Years, 429. o. Ismét az, ahogy
Ellen White jellemzi Jones-t, aki „türelmesen” tanítja az embereket, szöges ellentétben áll
azzal, ahogy egyesek napjainkban címkézik őt. Nem akarjuk tagadni, hogy Jones-nak néha
kemény vonásaival kellett megküzdenie, de egyesek az 1888 és az 1890-es évek közepe közötti időszaknak tulajdonították azt a hevességet, amelyet Jones az 1900-as év után mutatott
ki az egyház iránt, egy olyan hevesség, amely nemcsak hogy hiteltelenné teszi korábbi hívását
Isten küldötteként, hanem az általa hirdetett üzenetet is.
14. Meg kell jegyeznünk, hogy bár a minneapolisi üzenet elutasítása Morrison és Nicola
személyes bűne volt, az a tény, hogy vezető pozícióban voltak, azt eredményezte, hogy az
egész Konferencia szenvedjen választásuk következtében. Annak ellenére, hogy az egyház
tagjai „szavazással” meghívták Ellen White-ot tábori összejövetelükre, végül nem tudott
részt venni, mert a vezetés túl sokáig várt arra, hogy meghívja. Mennyire igaz Ellen White
kijelentése: „A zsidók elpusztultak nemzetként, mert a vezetők és a papok eltávolították őket
a Biblia igazságától.” (Ellen G. White, Gospel Servants, 128–129. o., 1892 ed.; Testimonies to
Ministers, 109. o.) A következő oldalakon részletesebben tanulmányozzuk ezt a témát.
15. Az a tény, hogy azok, akik könyvárusként dolgoztak, nem tudták az üzenetet abban
a világosságban bemutatni, amelyben A.T. Jones bemutatta azt, segítenie kellene megértenünk, hogy az az Isten különleges üzenete volt, a mennyből származó világosság áradata. Ez
az üzenet több volt, mint a reformáció evangéliumának újbóli hangsúlyozása, amelyet az
akkori megszentelődés prédikátorai hirdettek, és több mint a reformáció evangéliumának
újraértelmezése, amelyet napjainkban sok evangelikál annyira népszerűvé tesz […] Lásd még
a 9. fejezet 5. lábjegyzetét.
16. Ellen G. White, William C. White-nak, 1. Levél, 1889. április 7.; 1888 Materials,
290-293. o.
17. Ellen G. White J. Fargonak, 50. Levél, 1889. május 2.; 1888 Materials, 298. o.
18. William C. White L.R. Conradinak, 1889. június 26.; Manuscripts and Memories,
145. o.
19. Ellen G. White to Children, 14. Levél 1889. május 12.; 1888 Materials, 307. o. Lásd
még: „Campmeeting Ottawa, Kansas”, Review and Herald, 1889. július 23.; 1888 Materials,
386. o.
20. Uo., 386. o.
21. Ellen G. White to Children, 14. Levél, 1889. máj. 12.; 1888 Materials, 307-308. o.
22. Uo., 308-316. o.
23. Amikor a Kansas-i összejövetel tapasztalatát megosztotta Fargo testvérrel - egy küldött
a Michigani Konferenciától -, Ellen White elmesélte, milyen veszélyes volt Minneapolisban
feltétlen bizalmat szavazni az embereknek: „Volt egy szegény testvér, Ostrander, aki részt
vett azon az összejövetelen, akinek kiegyensúlyozatlan elméje volt, állapota csak kicsivel volt
jobb, mint egy teljesen elmebeteg emberé. Testvérei annyira meg lettek vakítva, és annyira el
voltak foglalva a Galata törvénnyel, hogy nem vették észre valódi állapotát, és az engem meghttps://adventizmusmegrazasa.hu/
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látogató bizottság kérte, hogy tanácsoljam őket, jó lenne-e, ha a nevét felvennék a Generál
Konferencia-i elnökség jelöltjeinek listájára. Mentális betegsége miatt ez a férfi még a saját
családjára is veszélyes volt, mert a felesége mesélt róla. Ez az ember azonban teljes mértékben
bízott Butlerben, Butlernek pedig erős befolyása volt ennek az embernek a gyenge elméjére. Butler maga mondta: „Legtapasztaltabb és legjobb testvéreim, pásztorok, (beleértve
Ostrandert is) elmondhatták nekem, hogy szinte megszakadt a szívük White testvérnőnek
a Generál Konferencián foglalt álláspontja miatt.” (Ellen G. White J. Fargonak, 50. Levél,
1889. május 2.; 1888 Materials, 300. o.)
24. Ellen G. White J. Fargonak, 50. Levél, 1889. május 2.; 1888 Materials, 298-299. o.
25. Ellen G. White „Campmeeting at Ottawa, Kansas”, Review and Herald, 1889. július
23.; 1888 Materials, 386. o.
26. Ellen G. White to Children, 14. Levél, 1889. május 12.; 1888 Materials, 317. o.
27. Ellen G. White: „Unfounded Reports”, 1889. május; Testimonies, vol. 5., 693. o.;
1888 Materials, 327. o.
28. „Interview with J.S. Washburn, at Hagerstown, Md.,” 1950. június 4.”, 2.,1. o.
29. Uo.
30. Uo. 1.,2. o.
31. Uo.
32. Uo.
33. Uo., 1.,2. o. Noha Washburn Ellen White-nál tett látogatását 61 évvel később írta le
egy interjúban, Washburn emlékeinek pontosságát néhány tény is alátámasztja. Washburn
leírta Ellen White látomását, amelyet Európában kapott, és teljesen megegyezik a G.I. Butlerhez intézett magánlevelének leírásával, amelyet csak Washburn halála után tettek közzé (21.
Levél. 1888. okt. 14.; 1888 Materials, 93. o.) Washburn megjegyzését, amelyben elmondja,
hogy „háromnegyede” ellenezte a világosságot, alátámasztja Butler Ellen White-hoz intézett
magánlevele. (1886. aug. 23.; Manuscripts and Memories, 21. o.) Washburn leírása a Kansas-i
összejövetel eseményeiről, beleértve: Ellen White május 9-én, csütörtök délelőtt elhangzott
erős kijelentéseit, csütörtök délutáni találkozóját Washburnnel, sőt A.T. Jones május 11-én,
szombaton tartott prédikációjának címe (amely segített Washburnnek megváltoztatni hozzáállását), tökéletesen illeszkedik Ellen White és William C. White ugyanazon események
leírásaival. (lásd: 1888 Materials, 302-325. o., Manuscripts and Memories, 138-146. o.)
Washburn leírását Ellen White megjegyzéséről Waggonerrel kapcsolatban: - „E.J. Waggoner
jobban tudja bemutatni a hit általi megigazulást, mint én […] az Úr különleges világosságot
adott neki ebben a témában […] Amikor azonban Minneapolisban bemutatta a témát, én
felismertem” („Interview”, 2. o.) - alátámasztják Ellen White más kijelentései is. Például
a Rome tábori összejövetelen tett nyilatkozata - 1889. június 19-én (csak néhány héttel a
Washburnnal való találkozása után) - így hangzott: „Megkérdezték tőlem: Mit gondolsz
arról a világosságról, amelyet ezek az emberek bemutatnak? Én Krisztus páratlan varázslatát
mutattam be nektek az utolsó 45 év folyamán. Ez volt a téma, amelyet próbáltam bemutatni
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nektek. Amikor Waggoner testvér bemutatta ezeket a gondolatokat Minneapolisnál, az első
világos tanítás volt erről a témáról, amit emberi ajkakról valaha is hallottam a férjemmel
folytatott beszélgetésen kívül. Mondtam magamban: Amiért Isten látomásban megmutatta
nekem, világosan meg tudom érteni, viszont ők nem tudják megérteni, mert nem lett
bemutatva nekik soha úgy, ahogy nekem. És amikor egy másik ember bemutatta, a szívem
minden sejtje azt mondta: Ámen!” (1888 Materials, 349. o.) Lehet, hogy Washburn nem
vett részt ezen a tábori összejövetelen, és Ellen White prédikációjának átiratát csak Washburn halála után tették közzé. A modern történészek azonban erősen ellentmondtak annak,
hogy Ellen White támogatást nyújtott Jones és Waggoner üzenetének. A Jones és Waggoner
írásainak újbóli közzétételére tett javaslatra reagálva N.F. Pease azt mondta: „Nem túlzás
azt állítani, hogy Jones és Waggoner semmi olyat nem mondott, amit Ellen White nem
mondott volna jobban.” (The Faith that Saves, 53. o.) Ez a megállapítás azonban komoly
problémát okoz. Miért küldte Isten Jones-t és Waggonert, amikor már jelen volt egy próféta,
ha nem volt üzenetük, amit hirdetni kellett volna? Miért támogatta őket Ellen White, még
Isten prófétája vagy küldöttje jó hírneve árán is, kivéve, hogy Isten küldte őket egy mennyei
üzenettel?
34. „Interview with J.S. Washburn, at Hagerstown, Md.,” 1950. június 4., 2.,3. o.
35. Uo. Washburn felelevenítette a Kansas-i összejöveteleken szerzett tapasztalatát Ellen
White-hoz írt néhány levelében: „Májusban részt vettem a lelkipásztori értekezleten a Kansas
állambeli Ottawában, és mély benyomást tettek rám A.T. Jones testvér prédikációi Krisztus igazságáról, és az önnel folytatott beszélgetések.” (J.S. Washburn Ellen G. White-nak,
1890. április 17.; Manuscripts and Memories, 174. o.) „Kedvessége és az irántam tanúsított
jóindulata, valamint a kérdéseimre adott türelmes válaszai megerősítette a hitemet. Mindig bízni fogok önben. A Minneapolisi Konferencia után nagyon zavart, kétkedő és szinte
ateista voltam, de a hit általi megigazulásról szóló értékes világossága, amelyet Jones testvér
hozott, és az ön prédikációi, és kiváltképpen az önnel folytatott hosszú magánbeszélgetések
megerősítették tétova hitemet, és határozottan rögzítette a Korszakok Sziklájához.” (J.S.
Washburn Ellen G. White-nak, 1896. december 17., a kiemelés az eredetiben) Ismétlem,
ezek az állítások megerősítik Washburn 1950-es interjújának pontosságát.
36. Ellen G. White to Children, 14. Levél 1889. május 12.; 1888 Materials, 317. o.
37. A.T. Jones, „Sabbath Morning Sermon”, 1889. május 11., The Topeka Daily Capital,
1889. május 14.; „The 1889 Camp Meeting Sermons” (St. Maries, Id.: LMN Publ. International, n.d.), 30–31. o.
38. Uo.
39. Ellen G. White „Campmeeting at Ottawa, Kansas”, Review and Herald, 1889. július
23.; 1888 Materials, 386-387. o.
40. Ellen G. White to Children, 14. Levél, 1889. május 12., és Ellen G. White J. Fargo-hoz, 50. Levél, 1889. május 2.; 1888 Materials, 317.,299.,318. o. A következő fejezetben
újra megvizsgáljuk a Kansas-i összejöveteleken megnyilvánult ellenkezést.
https://adventizmusmegrazasa.hu/
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41. Ellen G. White, 2. Kézirat, „Picking Flaws”, Morning Talk, 1889. május 12.; 1888
Materials, 302-306. o.
42. Ellen G. White to Children, 14. Levél, 1889. május 12.; 1888 Materials,
307.,314.,317.,320. o.
43. Uo. és Ellen G. White J. Fargonak, 50. Levél, 1890. május 2.; 1888 Materials,
307,299-300. o. Washburnnek a Kansas-i tábori összejövetel alatt történő megtérésének
tapasztalatai mélyen befolyásolták lelkipásztori munkáját. 1891-ben Angliába utazott, hogy
ott elkezdhessen egy munkát, 1892-ben pedig E.J. Waggoner csatlakozott hozzá, és az eredmények nagyszerűek voltak. Lásd: David Marshall, „J.S. Washburn: Unsung Hero”, Review
and Herald, 1989. január 26., 16–17. o.
44. Ellen G. White „Campmeeting at Ottawa, Kansas”, Review and Herald, 1889. július
23.; 1888 Materials, 387. o.
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9. fejezet

Az 1889-es lelki ébredések – 2.
„Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod!”
Végül 1889 májusában, a Kansas-i tábori összejövetelen Ellen White megtartott beszéde
után, vasárnap reggel, radikális változás következett be. Sokan bizonyságot tettek a kapott
nagy áldásokról és az újonnan felfedezett tapasztalataikról. Ugyanazon a délutánon Ellen
White részt vett egy összejövetelen, ahol: „miután Jones testvér beszélt a hitről, még sok
személyes bizonyság hangzott el. Hat-nyolc ember állt fel egyszerre, olyanok voltak, mint
az éhes juhok, akik a megfelelő időben kaptak eledelt”. Ellen White írt a gyermekeinek
az aznapi eseményekről, kifejezve mélységes örömét és vágyát: „Imádkozom, hogy ez a jó
munka folytatódjon, és hogy Sion felkeljen, mert világossága eljött, és az Úr dicsősége rajta
feltámad. Az egyház minden tagjának meg kell alázkodnia Isten előtt, és el kell fogadnia azt
az üzenetet, amely gyógyulást hoz az egyház sebeire.”1* Ellen White felismerte, hogy az Úr
eljött az Ő népe közé, éppen azzal a világossággal, amely meggyógyítja az Ő népét, és amely
képessé teszi, hogy felkeljen, és ragyogjon a körülötte lévő világnak.
A Jones és Waggoner által küldött üzenetre sokféleképpen válaszoltak. Míg sokan nagy
áldást és egy új vallási élményt kaptak, amelyet korábban még soha nem ismertek, mások
úgy tekintettek az üzenetre, mint veszélyes eretnekségre. Érdekes azonban megjegyezni, hogy
nem mindenki értett egyet abban, hogy miben áll az eretnekség, amelyet Jones és Waggoner
állítólag bemutattak. Ellen White nagyon örült, mert felismerte, hogy az általuk hirdetett
üzenet teljes volt, egyaránt ötvözve a törvényt és az evangéliumot, az eredmények pedig tele
voltak erővel.2 Az üzenet ellenzői közül egyesek azzal a gondolattal távoztak, hogy Jones és
Waggoner hatályon kívül helyezte a törvényt az antinomianizmus vagy az olcsó kegyelem
javára, míg mások úgy érezték, hogy ők aláássák az evangéliumot, egyfajta perfekcionizmust
támogatva.3* [218]
G.I. Butler és Uriah Smith úgy érezték, hogy Jones kisebbíti a törvény fontosságát, és
mindketten olyan cikkeket írtak a Review-ban, amelyek ellenezték a tábori összejöveteleken
elhangzott prédikációit. A Review című folyóirat 14. számában Butler írt a Róma 7. és 8.
fejezetéről, és cikkének ezt a címet adta: „The Righteousness of the Law Fulfilled By Us” (Az
általunk betöltött törvény igazsága). Ellentétben Jones prédikációival, melyekben Jones a bűn
egyik aspektusát írta le, mint amely a célpont eltévesztése, Butler rámutatott arra, hogy az
erkölcsi törvény azért adatott, „hogy megmutassa, mit tart Isten helyesnek, és bármi, ami
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megsérti annak szent elveit, az téves - az bűn […] «A bűn a törvénytelenség» (1János 3:4)”.
Cikkének vége felé Butler összefoglalta aggályait:
„Ha van egy dolog, sokkal inkább mint bármely más, amit a harmadik
angyal üzenete hivatott kijavítani e kor tanításaiban, akkor az nem más, mint
a következő pont: Isten törvénye megtartásának szükségessége. «Itt van a
szenteknek békességes tűrése, itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a
Jézus hitét!» (Jel 14:12) […] Szinte mindenütt az az elképzelés uralkodik, hogy
nem szükséges ezeket a parancsolatokat megtartani, vagy hogy ezeket nem
lehet megtartani ebben a világban, és ez a gondolat a legkellemesebb módon
álcázza magát, oly módon, hogy a lehető leghitelesebbnek tűnjön. A vallás
megélésének egy egyszerű útját hirdetik. «Csak higgy Krisztusban, és minden
rendben van». A szív nincs megvizsgálva; a lelkiismeret el van altatva; csak egy
kis vétkesség érzése létezik a bűn iránt, csak kevés odafigyelés Isten törvénye
követelményeinek kutatásában, kevés önvizsgálat, kevés gyűlölet a bűn iránt.
Jézus mindent megtesz. Ez az egyik legveszélyesebb eretnekség a világon […]
Napjainkban sokan kereszténynek nevezik magukat, azt állítva, hogy
Krisztus minden munkát elvégzett értük, de semmit sem tudnak megbocsátó
szeretetéről, mert soha nem érezték a bűn igazi jellegét, és nem végezték a megtérés egyetlen teljes munkáját sem. Munkájuk teljes mértékben felszínes. Tehát
ezek az emberek Krisztus árnyékába bújnak - ahogy feltételezik -, miközben
a valóságban továbbra is viselik bűneiket. Ezáltal, ők a bűn szolgájává teszik
Krisztust […]
Szomorú nap lenne számunkra, mint nép, ha valaha elutasítanánk azt az
Istentől kapott világosságot a kötelességről, hogy megőrizzük Isten erkölcsi
törvényét egyaránt mind lelkületében, mind betű szerint.”4*
Butler ékesen írt, védve a törvényt Jones látszólagos támadásaitól, miközben ő maga
semmibe vette az Úr szolgálóleányától, Ellen White-tól kapott tanácsot. Smith válasza június
11-én jelent meg egy cikkben, „Our Righteousness” (A mi igazságunk) címmel. Uriah Smith
keményebb volt Butlernél, azt sugallva, hogy a jelenlegi tanítás - Jones-ra és Waggonerre
utalva - [219] ugyanarra az útra vezetett, mint amelyen „munkánk heves ellenzői” haladtak,
akik hatályon kívül helyezik a törvényt. Smith támadást indított még Ellen White ellen is,
mondván, hogy bárki, „aki közelebbről ismerte White testvért, el tudja képzelni, mennyi
időre lett volna szüksége neki egy ilyen kifogás lebontására”:
„Közülünk egyes tudósítók kezdenek olyan megjegyzéseket fogalmazni,
amelyek nagyon gyanús módon afelé a felfogás felé hajlanak, miszerint a
parancsolatok megtartására irányuló bármilyen kísérlet nem más, mint egy
próbálkozás, hogy önmagunkat jobbá tegyük, amire mi soha nem vagyunk képesek; egy próbálkozás, hogy igazakká váljunk, ami egyszerűen azt jelenti, hogy
szennyes ruhákba öltözni […] Nem tudjuk pontosan meghatározni, mennyit
szándékoznak kifejezni, de nekünk úgy tűnik, anélkül, hogy ők észrevennék,
https://adventizmusmegrazasa.hu/
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egy olyan álláspont felé haladnak, amelyet munkánk és ügyünk heves ellenzőinek egy csoportja képvisel, és nagyrészt írásaikban veszik át ezt a gondolkodási
módot […]
A törvény tökéletes megtartása tökéletes igazságot fog fejleszteni, és ez az
egyetlen út, amelyen valaki elérheti az igazságot […] Krisztus közbelép, és
áthidalja a szakadékot köztünk és Isten között, olyan áldozatot kínálva, amely
semmissé teszi a múlt bűneit […] és újra összhangba hoz minket a törvénnyel
[…] Itt van az a pont, ahol a metodista barátunk hibát követett el […], mert
nem értette, hogy Krisztus értünk végzett munkájának teljes célja az, hogy vis�szavezessen minket a törvényhez, hogy annak igazsága teljesülhessen bennünk
az engedelmesség által […]
Nem szabad leülnünk a székre, hogy ne csináljunk semmit, mint egy inert
tömeg a Megváltó kezében […]
Felmerül azonban a kérdés: Ha az ember a saját erejéből akarja megtartani
a törvényt és megvalósítani saját igazságát, képes lesz rá? Vajon nem szennyes
ruhába öltözik? Nem tudjuk, hogy az emberek mely osztályára vonatkoznak
az ilyen kérdések. Tudjuk azonban, hogy nincs olyan hetednapi adventista az
országban, aki ne kapott volna jobb tanítást, mint az a gondolat, hogy a parancsolatokat saját erejéből képes megtartani […] Még abban is kételkedünk, hogy
a farizeusok a saját igazságukat a tízparancsolat iránti személyes engedelmesség
tökéletesítésére alapozták volna.
Van egy igazság, amellyel rendelkeznünk kell, ha látni akarjuk a mennyek
országát. A neve: «A mi igazságunk», és ez az igazság abból származik, hogy ös�szhangban vagyunk Isten törvényével […] Ebben az esetben «a mi igazságunk»
nem tekinthető szennyes ruhának”.5*
Nem csak Butler és Smith gondolkodtak így a Kansas állambeli ottawa-i összejövetelekről. Mielőtt azonban mások panaszát is bemutatnám, alaposabban meg kell vizsgálnunk
azt a prédikációt, amelyről azt feltételezik, hogy sok kritikát váltott ki. 1889. május
[220]
17-én, pénteken Jones „Keeping the Commandments” (A parancsolatok megtartása) című
prédikációjával fejezte be a hit általi megigazulásról szóló sorozatát. Mivel annyi minden
elhangzott Jones észrevételeiről mind 1889-ben, mind napjainkban, belefoglaljuk az egész
prédikációt, ahogyan azt a Topeka-i Daily Capital publikálta.6*
„2Kor 5:17. Megértettük, hogyan lehet valaki Krisztusban, és azt, hogy ha
valaki Krisztusban van, akkor ő egy új teremtés. (Galata 6:15) Gal 5:6 versében
azt olvassuk, hogy semmi másnak nincs értéke, csak az Isten szeretete által
munkálkodó hitnek, és hit által új teremtménnyé tesz minket. (Róm 5:1,2,5)
1János 5:3. Tehát, a parancsolatok megtartása azután következik, miután új
teremtmények vagyunk, következésképpen, mielőtt jót cselekedhetnénk, vagy
véghezvinnénk az igazságot, jóvá kell tétetnünk, igazakká kell tétetnünk. 1Kor
7:19. Ez a cél van elénk tárva Krisztus Jézusban. Ef 2:8-10. Jó cselekedetekre
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vagyunk teremtve; Benne új teremtményekké válunk; az Ő igazsága helyettesíti
az igazságunk hiányát. A jó cselekedetek, amelyekért alkotva vannak az Isten
által teremtett lények Krisztusban, olyan jó cselekedetek, amelyeket korábban
nem tudtunk megtenni. Ezért egy új teremtmény folyamatos célja a parancsolatok megtartása.
Jakab 2:1,9. Nem bírjuk Krisztus hitét a törvény megsértésével együtt.
Krisztus nem azért jött, hogy erre a célra szabadítson meg minket, mert
ha egy ponton is eltérünk a törvénytől, hitünknek nem lesz semmi értéke.
Szándékunk azonban el van fogadva, és a tudatlanságból elkövetett bűnök
megbocsáttatnak, de a bemutatott igazság pontjainak szándékos elutasítása
miatt elveszítünk minden igazságot, amivel valaha bírtunk. Ez magyarázza a
gonoszság gyors növekedését napjaink népszerű egyházaiban. Évekkel ezelőtt
az egyházak vallásosak voltak - még akkor is, amikor a harmadik angyal üzenete
kezdett hangozni - és Isten elfogadta őket, de amikor nem voltak hajlandóak
megfelelni az üzenet követelményeinek, elvesztettek minden igazságot, amel�lyel bírtak, és mindenféle módszert kellett kitalálniuk, hogy egyben tartsák
híveiket, olyan eszközökkel, melyek által jól érezhetik magukat. Ez az egyházak
romlásának a filozófiája.
Jakab 2:14. A hitnek nincs már semmi haszna, ha ezen cselekedetek által
nem tartják életben. Isten előkészítette az utat (4Móz 18), és hitünket cselekedetek által kell bizonyítanunk. A hit az a horgony, amely a hajót a megfelelő
helyén tartja, és a viharok egyre közelebb ütköznek belénk. 21:22 versek. Ábrahám a hit által számíttatott igaznak, nem cselekedetek által. A másik igazság
huszonöt év után következett, úgyhogy ő nem cselekedetek által számíttatott
igaznak. A Szentírásnak ezen szakasza arra az időre nézve hangzott el, amikor
Ábrahám kifejezte hitét, és több mint huszonöt évvel, miután Jakab azt mondta, hogy beteljesedett a Szentírás. Ha visszautasította volna Izsák feláldozását,
akkor korábbi igazsága eltűnt volna, de a hitének engedelmessége kiegészítette
igazságát, amelyet hit által szerzett meg. Következésképpen mi nem azért
tartjuk meg a parancsolatokat, hogy igazakká váljunk [221], hanem azért, mert
igazak vagyunk. Róma 8:26 arról ír, hogy még imádkozni sem tudunk helyesen, hanem a Lélek teszi meg ezt értünk, így imáink csak Krisztus által és az ő
vére érdemein keresztül méltóak az elfogadásra.
Jelenések 8:3,4. Itt be van mutatva a szentély értünk folyó közbenjárási
szolgálata, és Isten Krisztusra, sebeire és áldozatára tekint, és elfogadja azokat.
Mielőtt a földre jött Krisztus, tökéletes volt, és mennyei jelenléte méltóvá teszi
imáinkat az elfogadásra, mert Isten nekünk tulajdonítja az Ő imáját értünk.
Hogyan tulajdoníttatik nekünk az Ő igazsága? Vajon igaz cselekedeteink eljutnak egy pontig, majd utána az Ő igazsága nekünk tulajdoníttatik a munka
befejezéséhez? Nem. Krisztus igazsága elejétől fogva érkezik, és úgy végzi el a
munkát, ahogy annak lennie kell.
https://adventizmusmegrazasa.hu/
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Róm 1:16. Vajon nem nagyobb a hitünk, mint amikor idejöttünk? Nem
értjük jobban az Ő igazságát, mint korábban? Miért van több hitünk, és miért
értjük jobban az Ő igazságát? Miért nőtt a hitünk, és nő nap mint nap? Minden nap azért jövünk ide, hogy a hitnek egyre nagyobb tartalékát kapjuk. Végül
annyi lesz bennünk Krisztus isteni természetéből, hogy képesek leszünk olyan
erősen megfeszíteni az íjat, és lőni, hogy eltaláljuk a célt, majd utána tovább
őrizzük Isten parancsolatait. Következésképpen, vajon nem ez Krisztus műve,
és teljes isteni ereje a kezdetektől fogva? Tehát hol lépnek közbe tetteink? Sehol.
Akkor miért törekszünk annyira a parancsolatok megtartására, ha ez semmit
sem ér? Csak Krisztusba vetett hit által mondhatjuk, hogy keresztények vagyunk. Csak akkor lehetünk keresztények, ha egyek vagyunk Vele, és csak a
bennünk lakozó Krisztus által tudjuk megőrizni a parancsolatokat. Mindaz,
amit teszünk és mondunk, a Krisztusba vetett hit által történik.
Amikor eljön az a nap, amelyen valóban megtartjuk Isten parancsolatait,
soha többé nem halunk meg, mert a parancsolatok megtartása igazságot jelent,
az igazság és az élet elválaszthatatlanok. Tehát «Itt van a szenteknek békességes
tűrése, itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!» - és mi az
eredmény? Ezek az emberek a mennybe költöznek. Következésképpen az élet
és a parancsolatok megtartása együtt haladnak. Ha most halunk meg, Krisztus
igazsága mindannyiunknak tulajdoníttatik, és feltámadunk, de akik az idő
végéig élnek, bűn nélkülivé tétetnek még az Ő eljövetele előtt, mert annyi
Krisztus van bennük, hogy «eltalálják a célt» minden egyes esetben, és folt
nélkül maradnak, Közbenjáró nélkül, mert Krisztus valamennyi idővel előbb
elhagyja a szentélyt, mielőtt a földre jönne.
Egyesek azt mondják: «Jobb életet fogok élni, megpróbálok olyan helyzetbe kerülni, ahol Isten elfogadhat engem.» Ha egy gyermek megpróbál tenni
valamit azért, hogy jobb véleményetek legyen róla, majd kudarcot vall, akkor
azt mondjátok, hogy az önzés és a büszkeség motiválta, és megérdemelte a
kudarcot; de ha egy gyermek egyszerűen azért tesz valamit, hogy örömet szerezzen nektek, még akkor is, ha ezt ügyetlenül teszi, akkor értékelni és dicsérni
fogjátok. Ugyanez vonatkozik ránk is. Ha arra törekszünk, hogy örömet szerezzünk Istenünknek, bármennyire is ügyetlenül tesszük ezt, Ő boldogan nekünk
tulajdonítja Krisztus igazságát, és az egész menny örül. Milyen gyakran [222]
próbál egy gyermek segíteni anyjának, és ő hagyja, hogy folytassa, bár az anyának mindent újra meg kell tennie - és mégis örül gyermeke erőfeszítéseinek,
mert örömöt akar szerezni neki. Ezért az Úr könyörül azokon, akik félik Őt,
ahogy az apa megkönyörül gyermekein.
Következésképpen mondhatjuk Dávidhoz hasonlóan: «Szeretem teljesíteni
az akaratodat, Istenem». Miért? Mert Isten szeretete betöltötte a szívét. Engedjétek meg, hogy olvassak néhány szöveget, hogyan szerezzünk örömet Istennek:
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Zsidók 11:6. A hit célja örömet szerezni Istennek, hogy kedvesek legyünk Előtte, mert Ő annyira jó. Róm 8:8. Továbbá, 2Kor 5:14. Krisztus szeretete vonz
minket, és azt a szeretetet hit által nyerjük el. Vajon szerethetjük-e Istent, ha
nem tudjuk megtartani az Ő parancsolatait? Nem. Mi nem tehetjük sem egyiket, sem a másikat, amíg új lényekké nem válunk. 1János 3:21–22. Most olvassuk el a Kol 1:9-10-et. Képesnek kellene lennünk méltó módon viselkednünk,
hogy kedvesek legyünk Őelőtte mindenben. 1Thessz 4:1. Következésképpen ez
a parancsolatok megtartásának eredete és motivációja - hogy kedvesek legyünk
Istennek, és nem az, hogy igazakká tegyük saját magunkat. Isten tesz minket
igazzá, és tart meg igaznak, utána megtartjuk a parancsolatokat, hogy kedvesek
legyünk Istennek, aki annyi mindent megtett értünk. Tehát Krisztus hatalma
az, amely által megtartjuk az Ő parancsolatait most, és az Ő hatalma lesz az,
amely által örökké élni fogunk az új földön. Mi az Ő neve számunkra? Jeremiás
próféta azt mondja: «Az Úr a mi igazságunk» (Jeremiás 23:5-6).”7*
A következő tavasszal Dan Jones, aki gyakran ellenállt Jones-nak és Waggonernek, levelet írt O.A. Olsen-nek, és panaszkodott, hogy kénytelen volt találkozni „nagyon csüggedt”
lelkipásztorokkal a Kansas-i Konferencián. „Az volt a benyomásuk, hogy új koncepciók
érkeznek, amelyek megszüntetik az általunk támogatott régi álláspontokat, és nem voltak
biztosak abban, hogy az új álláspontok helyesek […] Arra a gondolatra jutottak, hogy bizonyos értelemben a hit általi megigazulás tana gyakorlatilag megszünteti a törvényt.”8*
Míg egyes testvérek úgy vélték, hogy Jones és Waggoner hit általi megigazulásról szóló
tanítása szünteti meg a törvényt, [223] mások úgy vélték, hogy „eltúlzott elképzelések” vannak
bemutatva a bűn feletti győzelemmel kapcsolatban. Ugyanazon összejövetelekkel kapcsolatban Dan Jones elmondta O.A. Olsen-nek, hogy egyes pásztorok „homályban voltak, és
elbátortalanodtak. Ezt az állapotot azok a túlzó gondolatok okozták, amelyeket testvéreink
előadásaiból hallottak a hit általi megigazulás témájával kapcsolatban. Az a gondolat maradt meg bennük, hogy a most elfogadott álláspont szerint el kell érnünk azt az állapotot,
amikor többé nem vétkezünk, minden bűnt teljesen el kell hagyni, és ha nem érjük el ezt a
szintet, akkor nem vagyunk megtértek, stb.”9 Az a tény, hogy mind Jones, mind Waggoner
azt állította, hogy Krisztus eljött erre a földre, és a bűntelen természetére öltötte a bűnös
természetünket, és emberi testben legyőzte a bűnt, hogy ugyanúgy legyőzhessük mi is,
egyesek számára nagyon zavaró volt. De hogyan értette Ellen White ezt a két reakciót az
üzenetükkel szemben? Azt sugallta, hogy Jones és Waggoner zavart okoz a törvény hatályon
kívül helyezésével, vagy a perfekcionizmus támogatása által?10*
Ellen White válasza
Míg Uriah Smith, G.I. Butler, Dan Jones és mások azzal vádolták Jones-t és Waggonert,
hogy két ellentétes szélsőségességet mutattak be a hit általi megigazulással kapcsolatban,
Ellen White, aki személyesen is részt vett a tábori összejöveteleken, megértette a zavar valódi
https://adventizmusmegrazasa.hu/
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okát. Később egyenesen azt mondta Uriah Smith-nek, hogy „a számos zavaros gondolat
Krisztus igazságáról és a hit általi megigazulásról annak az álláspontnak az eredménye,
amelyet te foglaltál az ember és az Isten által küldött üzenet ellen”.11 Néhány hónappal az
1889-es tábori összejövetelek után Ellen White egy igehirdetésében kijelentette: „Újra és
újra felfedték nekem azt a veszélyt, hogy mint nép, hamis elképzeléseket ápoljunk a hit általi
megigazulásról. Sok éven át megmutatták nekem, hogy Sátán különleges módon fog dolgozni, hogy megzavarja az elméket ezzel a témával kapcsolatban.” Azonban nem Jones-t és
Waggonert hibáztatta, hanem azokat, akik nagyrészt bemutatták Isten törvényét, és „majdnem ugyanúgy nélkülözték Jézus Krisztus ismeretét, és az Ő kapcsolatát a törvénnyel, mint
ahogy Kain áldozata is […] Sokan távol lettek tartva a hittől, az üdvösséggel kapcsolatos
vegyes és zavaros elképzeléseik miatt, mert a lelkészek rossz módon dolgoztak, hogy elérjék
az emberek szívét.”12 Ellen White figyelmeztette azokat is, akik úgy vélték, lehetetlen, hogy
Krisztus magára vette volna az elesett ember természetét, és hogy a jelen üzenet egy túl magas
színvonalra hívja őket: [224]
„Újra és újra megmutatták nekem a megpróbáltatásokat, melyeken Izráel
gyermekei keresztülmentek közvetlenül Krisztus első eljövetele előtt, hogy
szemléltesse, milyen helyzetben van Isten népe Krisztus második eljövetele
előtti tapasztalatában. Az ellenség minden lehetőséget megkeresett, hogy uralhassa a zsidók gondolkodását, és napjainkban arra törekszik, hogy megvakítsa
Isten szolgáinak elméjét, hogy ne tudják felismerni a drága igazságot […]
Krisztus azért jött a világra, hogy szembeszálljon ezekkel a hamis vádakkal,
és kinyilatkoztassa az Atyát. Nem tudjuk felfogni azt a megaláztatást, amelyet
akkor élt át, amikor magára vette a természetünket […]
A zsidók várták a Messiás eljövetelét, de azt hitték, hogy a második eljövetel
teljes dicsőségével kell eljönnie. Mivel nem egy király teljes pompájával jött,
teljesen elutasították. Azonban nem egyszerűen azért utasították el Őt, mert
nem pompában jött, hanem azért, mert az igazság megtestesítője volt, és ők
gonoszak voltak […] Egy ilyen jellem a degradáció és a gonoszság közepette
nem volt összhangban a vágyaikkal, ezért megvetették Őt, és rosszul bántak
Vele.
Leveleket kaptam, amelyben azt jelentették ki, hogy Krisztusnak nem
lehetett ugyanaz a természete, mint az embernek, mert ha ilyen természete
lett volna, ugyanazon kísértések áldozata lett volna. Ha nem lett volna emberi
természete, nem lehetne a mi példaképünk. Ha nem lett volna részese a természetünknek, nem lehetett volna megkísérteni az emberhez hasonlóan.”13*
Két évvel később Ellen White megismételte ugyanazokat a gondolatokat. Krisztusnak
nem volt előnye az emberiséggel szemben, amikor a kísértéssel szembe kellett néznie. Mindazok, akik hit által elfogadják Őt, kegyelmet és erőt kapnak:
„Krisztus engedelmességére nem szabad úgy tekintenünk, mint amire
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speciálisan fel lett készítve különleges isteni természete által, mert Ő Isten előtt
állt, mint az ember képviselője, és meg lett kísértve, mint az ember Helyettesítője és Kezese. Ha Krisztusnak különleges ereje lett volna, amellyel az ember
nem rendelkezhet, Sátán kihasználta volna ezt a helyzetet. Krisztus munkája
az volt, hogy semmissé tegye a Sátán azon állítását, hogy uralkodhat az ember
felett, és Ő ezt csak azon a módon tudta megtenni, ahogyan eljött - emberként,
emberhez hasonlóan megkísértve, engedelmeskedve, mint egy ember […]
Ne feledjétek, hogy Krisztus győzelme és engedelmessége egy igazi emberi
lényé volt. Számos hibát követünk el következtetéseinkben a téves koncepcióink
miatt Urunk emberi természetével kapcsolatban. Amikor emberi természetének
tulajdonítunk egy olyan hatalmat, amelyre az embernek nincs lehetősége, hogy
megszerezze a Sátánnal folytatott küzdelmeiben, akkor Krisztus emberi természetének egészét pusztítjuk el. Krisztus kegyelmét tulajdonítja, és hatalmat ad
mindazoknak, akik hit által elfogadják Őt. Krisztus engedelmessége az Atyja
iránt ugyanolyan engedelmesség volt, mint amit az embertől elvárnak.”14[225]
Williamsport, Pennsylvania
A közelmúltbeli árvíz okozta nehézségek ellenére Ellen White és A.T. Jones Kansas-ből
Pennsylvaniába utazott, hogy részt vegyenek az 1889. június 5–11 között szervezett tábori
összejövetelen. E.J. Waggoner csatlakozott hozzájuk. Kaliforniából érkezett, hogy segítséget
nyújtson nekik az összejöveteleken, amelyeket az emberek már vártak.15* A minneapolisi
hitetlenség lelkületét elhozták a Kansas-i összejövetelekre, de Williamsportban „nem úgy
tűnt, hogy az embereknek ugyanaz a lelkületük van - a hitetlenség és ellenállás lelkülete - az
Úr által küldött üzenettel szemben.” Néhány hónappal később Ellen White a Review újság
cikkében a következőképpen írta le az összejövetelek eredményét:
„Az összejöveteleinken nagy volt a részvétel, és a reggeli összejövetelen
annyian voltak, akik el akarták mondani a bizonyságukat, hogy nehéz volt
befejezni a kijelölt időpontban […] Az Úr dolgozott népe érdekében, és az
emberek örömmel fogadták a világosságot, mint a megfelelő időben kapott
táplálékot. Lelkük vágyott lelki táplálék után, és jóllaktak […]
Amikor Jones és Waggoner testvérek bemutatták az embereknek az értékes
jelenvaló igazság üzenetét, akkor az emberek megértették a harmadik angyal
üzenetének új szépségét, és nagy biztatást kaptak. Bevallották, hogy soha
azelőtt nem vettek részt egyetlen más olyan összejövetelen sem, ahol ennyi
tanítást és ilyen értékes világosságot kaptak volna […] Jobban megértették,
hogyan nyerjenek lelkeket Krisztus számára […]
Minden összejövetelen, amelyen részt vettem, sokakat találtam, akik nem
értették a hit egyszerűségét […] Krisztust kell bemutatni nekik. Beszélni kell
a bátorságról, a reménységről és a hitről. Kenyeret kérnek; vajon követ kaphttps://adventizmusmegrazasa.hu/
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nak? Vajon a köztünk lévő fiatalok azt fogják kérdezni, «Senkit sem érdekel a
lelkünk?» Vajon nem fogunk világosságot adni a sötétben tapogatózó lelkeknek?”16
A Review ugyanebben a cikkében Ellen White konkrétabban utalt a jelenvaló igazság
üzenetére, amelyet Jones és Waggoner mutattak be. Ez a harmadik angyal üzenete volt, a hit
általi megigazulás nagy üzenete az Isten törvényével együtt hirdetve. Az Úrról szóló üzenet
volt, a mi Igazságunk:
„Vannak nagyszerű igazságok, amelyek régóta rejtve vannak a hamis elképzelések szemete alatt, de most ezeket ki kell tárni az emberek előtt. Sokan
azok közül, akik vallották, hogy hiszik a harmadik angyal üzenetét, szem elől
veszítették a hit általi megigazulás tanát. A megszentelődés prédikátorai nagy
szélsőségekig mentek e ponttal kapcsolatban. Buzgósággal hirdették: «Csak
higgy Krisztusban, és [226] üdvözülsz, de tedd félre Isten törvényét.» Ez nem
Isten Igéjének tanítása. Nincs alapja egy ilyen hitnek. Ezek nem az igazság
drága gyöngyei, amelyeket Isten népének adott erre az időre. Ez a tan sok
becsületes lelket tévútra vezet […]
Isten embereket hívott, akik teljesítik erre az időre szóló szükségét, és ők
hangos szóval kiáltani fognak, és nem hallgatnak, trombitaként emelik fel a
hangjukat, és megmutatják Népemnek törvénytelenségeit, Jákob házának
bűneit. Munkájuk nemcsak a törvény hirdetése, hanem az erre az időre szóló
igazság hirdetése is: az Úr, a mi igazságunk.”17*
A Jones és Waggoner által bemutatott üzenet megfelelő kontextusba helyezte Isten parancsolatait és Jézus hitét, és az eredmények csodálatosak voltak. Ellen White világosan mondta,
hogy az adventista egyház szem elől veszítette a hit általi megigazulás tanát, mert a vezetők és
a tagok egyszerűen a legalista vallás formájától függtek. A harmadik angyal üzenete, amelyet
az adventizmusnak hirdetnie kellett szerte a világon, nem a cselekedetek általi üdvösség
üzenete volt. Sem a reformációs doktrína hit általi megigazulásának liberális elferdítése,
amelyet a megszentelődés prédikátorai hirdettek. Az adventista üzenet a harmadik angyal
üzenete volt a maga lényegében - a törvény és az evangélium együttvéve -, amely túllépett
a reformátorok tanításán. A hit általi megigazulás üzenete volt, amely a reformáció alapjára
épült, de a végső ítélet és a mennyei szentély megtisztításának kontextusában bemutatva.18*
A nagy küzdelem 1888-as kiadásában Ellen White írt a reformációról és „a hit általi megigazulás nagy tanáról, amelyet Luther oly világosan mutatott be”.19* Ugyanabban a könyvben
azonban azt is kijelentette, hogy „a reformáció nem Lutherrel ért véget, mint sokan feltételezik. Ez a világ történelmének végéig kell, hogy folytatódjon. Luthernek nagy munkát
kellett végeznie, hogy másokra tükrözze azt a világosságot, amelyet Isten megengedett, hogy
ragyogjon rá, és mégsem kapta meg a világnak adandó összes világosságot. Attól az időtől
egészen mostanáig a Szentírásból új világosság ragyogott, és szüntelenül új igazságok lettek
feltárva.”20* „Luther idejében volt egy jelenvaló igazság - egy igazság, amely arra az időre
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nézve különösen fontos volt.” Ellen White azonban kijelentette: „Van egy napjainkra szóló
jelenvaló igazság az egyház számára.”21* [227]
Ellen White a williamsporti tábori összejövetelről szóló cikkében leírta, milyen nagy
áldásokat kaptak azok, akik elfogadták a jelenvaló igazság üzeneteit a hit általi megigazulásról,
majd azokra fordította figyelmét, akik még mindig haboztak elfogadni az üzenetet.
Figyelmeztette a Battle Creek-ieket, akik direkt módon vétkeztek a nagy világosság ellen, és
mondta nekik, hogy eljött az idő, amikor választani kell Baál és az Úr között:
„Isten Lelke most visszavonul a föld lakosaitól […] Johnstown és Williamsport borzalmas anyagi és emberi vesztesége […]a legkomolyabb elmélkedésre
hív fel. Nem szabad azonban azt hinnünk […], hogy jobban megérdemelték
a büntetést, mint más városok […] Vannak, akik intézményeink árnyékában
élnek, és többet vétkeznek a világosság ellen, mint Johnstown lakói tették […],
és ők bizonyosan Isten megtorló ítéleteinek haragja alá kerülnek.
Méroz átka azokra esik, akik most nem sietnek az Úr segítségére a hatalmasok ellen. Illés kérdése találó lenne: «Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az
Isten, kövessétek őt; ha pedig a Baál, kövessétek azt».
Az egész mennyet érdekli a földön zajló munka. Egyesek azonban nem látják
annak szükségét, hogy egy különleges munkára van szükség ebben az időben.
Miközben Isten azért dolgozik, hogy érzékennyé tegye az embereket, ők igyekeznek eltávolítani a buzdító, figyelmeztető és intő üzeneteket. Befolyásuk arra
hajlik, hogy csillapítsa az emberek félelmeit, és megakadályozza, hogy tisztában
legyenek ez idő ünnepélyes voltával […] Ha nem változtatnak viselkedésükön
[…] ugyanolyan jutalmat kapnak, mint azok, akik ellenségeskednek, és nyíltan
lázadnak Isten ellen.”22
Még a Williamsportban tartott tábori összejövetel előtt Ellen White írt H.W. Millernek,
a Michigani Konferencia egyik lelkipásztorának, kijelentve, hogy „a vezető testvéreink közül
egyesek” „a világosság és az emberek között álltak”. Ellen White elmondta Millernek, hogy
ő „többször szólt mind neki, mind másoknak, hogy közeledik a megrázás ideje”. Tekintettel
Isten Lelke kiáradásának folyamatos elutasítására, Ellen White visszatartás nélkül tudta
kijelenteni: „Elérkeztünk abba az időbe.”23* [228]
Rome, New York
Williamsportból a tábor előadói New Yorkba, Rome-ba indultak, ahol tábori összejövetelt tartottak június 11-18 között. Ellen White „vágyakozott arra, hogy Krisztus kegyelme
kiáradjon testvéreinkre”. Reményei nem hagyták cserben: „Az Úr különleges üzeneteket
küldött nekik, tele kegyelemmel és biztatással.” Ellen White ismét felismerte az üzenetet,
annak valódi értelmében:
„Az Úr azt akarja, hogy ez az egyház «keljen fel, és világítson», mert Isten
világosságának ragyogása jelenvaló igazságának üzenete által kiáradt népére. Ha
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mindenki hallgatni fogja azokat az értékes szavakat, amelyeket a Nagy Tanító
hirdetett az általa küldött szolgákon keresztül, akkor nagy ébredés fog bekövetkezni közöttünk, és az egyház lelki erőt kap. Mindannyiunknak vágyakoznunk
kellene ismerni az igazságot úgy, ahogyan Jézusban van […]
Türelmetlenül várom, hogy a menny világossága ragyogjon Isten népére
ezen a Konferencián, hogy az emberek buzgók legyenek a bűneikből való megtérésben […] Hálásak voltunk mennyei Atyánknak, mert a remény, a bátorság
és a hit ezen üzenete be lett mutatva a New York-i testvéreknek, és mélységesen
sajnáltam, hogy nem voltak többen jelen, hogy megkapják a bemutatott fontos
tanítást […]
Amikor az Úr szolgái régi és új dolgokat mutattak be Igéje kincstárából, reménység költözött be az igazság régi katonái szívébe. Tudták, hogy az üzenetre
van szükségük, és érezték, hogy az Istentől származott […]
Nagy szükség van arra, hogy Krisztust egyetlen reményként és üdvösségként
hirdessék. Amikor Rome-ban prédikálták a hit általi megigazulás doktrínáját,
ez sokak számára olyan volt, mint a víz a szomjas utazók számára.
Értékes gondolatnak tűnt az, hogy Krisztus nekünk tulajdonítja igazságát,
nem valamilyen érdemünk miatt, hanem Isten ingyenes ajándékaként. Az
ember és Isten ellensége nem akarja, hogy ez az igazság világosan legyen
bemutatva, mert tudja, hogy ha az emberek teljes mértékben elfogadják, akkor
az ő hatalma legyőzetik. Ha birtokba veheti az emberek elméjét oly módon,
hogy kétely, hitetlenség és sötétség legyen azok tapasztalata, akik Isten gyermekeinek vallják magukat, akkor kísértések által képes lesz legyőzni őket.”24
Maga az üzenet, amely rájuk ragyogott, az „Úr dicsősége” volt, amelyről az Ésa 60:1
verse írt; igazságok, amelyek „újak és régiek voltak”. Ha elfogadják, az üzenet „mindenhol
újjáéledést” hoz az egyházba. Sátán nem akarta, hogy ezt az üzenetet „világosan bemutassák”,
mert tudta, hogy ha „az emberek teljes mértékben elfogadják, akkor az ő hatalma legyőzetik”. [229] Következésképpen Sátán elindult, hogy „kétség és hitetlenség” útján „birtokba
vegye az emberek elméjét”, és „kísértéssel legyőzze őket”.25 Ezt a leghatékonyabb módon a
vezető pozícióban levők által tudta elérni.
A Rome-i tábori összejövetel alatt Ellen White reagált Smith június 11-ei Review cikkére,
személyes levelet írva neki. Éjszaka fel lett ébresztve, és Smith esetét a lehető legkedvezőtlenebbnek látta:
„Láttalak egy olyan úton haladni, amely szinte észrevétlenül különbözött az
egyenes úttól. Egy nemes alak állt mellettem, és azt mondta: «Uriah Smith nincs
a szakadék szélén, de olyan úton halad, amely hamarosan oda viszi, és ha most
nem figyelmeztetik, nemsokára késő lesz. Most még visszaléphet. Olyan, mint
egy vak ember, aki belesétál az ellenség csapdájába, de nem érez semmi veszélyt,
mert a világosság sötétté válik, a sötétség pedig világossá válik számára […]»
Ma reggel olvastam a Review újságban a cikkedet. Nem volt semmiféle
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megkeresés, hogy megírd, amit írtál. Hamis megvilágításba helyezed Jones
lelkészt, ugyanúgy, mint ahogy Morrison, Nicola és mások is tették Minneapolisban.”26*
Krisztus és a törvény
Azok az egyháztagok, akik részt vettek a Rome-i tábori összejövetelen, ahol Jones és
Waggoner prédikált, elolvasták Uriah Smith június 11-i Review cikkét. Az összejövetel utolsó
napján Ellen White megragadta az alkalmat, hogy tisztázza a dolgokat. A „Krisztus és a
törvény” című prédikációjában elmagyarázta, hogy Krisztus miként tárta fel a zsidók előtt
„a törvény régi világosságát új kontextusban.” Azonban „abban a pillanatban, amikor ezt
megtette, megjelent a világossággal szembeni ellenkezés is […] Nem olyan volt a világosság,
amilyennek gondolták azt […] Úgy vélték, hogy Ő nem helyezte előtérbe a törvényt, ahogy
ők tették […] A fákat járó embereknek látták.” Majd Ellen White összehasonlítást tett, és
megkérdezte a hallgatókat: hogyan reagálnának a menny világosságára?
„Mit szándékozik Isten tenni népe érdekében - új világosság nélkül hagyni őket? Ő azt mondja: «Ti vagytok a világ világossága». Következésképpen
több világosságot kell kapnunk Isten trónjától, és nagyobb világossággal kell
bírnunk. Tehát, mi nem azt mondhatjuk, hogy az itt és más helyeken bemutatott üzenetben egy nagy új világosság van, hanem ez a régi világosság, egy új
kontextusba helyezve […]”27* [230]
„Közvetlen az Emberfia eljövetele előtt, sok éven át, az ellenség elhatározta,
hogy ördögi árnyékot vet az ember és Megváltója közé. Mi volt a célja? Az ember
ne vegye észre, hogy van Megváltó, és hogy teljes áldozatot hozott érte. Ezután
az ellenség azt mondja az embereknek, hogy nem kell megtartani a törvényt,
mert a törvény megtartásával az ember egyesülne az isteni hatalommal, és a
Sátán vereséget szenvedne […] Annak ellenére, hogy az embert elárasztották
az emberi természet gyengeségei, az isteni természet részesévé válhat, miután
kikerülte a romlottságot, amely a kívánság miatt van e világon.”28*
„Ha meg tudnátok érteni Krisztus jelentőségét, Aki a végső pontig megmentheti mindazokat, akik Általa jönnek Istenhez, akkor bírnátok azt a hitet,
amely cselekedetek által munkálkodik. Vajon az elsőnek cselekedeteknek kell
lenniük? Nem. A hit az első. Hogyan? Krisztus keresztje felemeltetett az ég és
föld között […]
Valaki azt mondja: «Nem vagytok elfogadva, ha nem tértek meg». Nos,
ki vezet bennünket bűnbánatra? Ki vonz minket? […] Krisztus az, aki vonz
minket. Isten angyalai ebben a világban vannak, és az emberek elméjén munkálkodnak. Az emberek vonzva vannak ahhoz, Aki felemeli őket, és az, Aki
felemeli, a bűnbánatra vonzza őket. Az ember egyetlen munkát sem végezhet
önmagától; nincs olyan munka, amit végezhetne, és amelynek bármilyen értéke volna, annak az egynek kivételével, hogy hisz […].
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Miben áll a győzelem? Hitetekben, érzéseitekben és jó cselekedeteitekben? Ebben áll? Nem. «A győzelem még csak nem is a hitetekben áll» […] Mi
nem mesterkélt meséket követünk. Semmi esetre, hanem nekünk fel lett tárva
Krisztus, a mi igazságunk.”29
Ellen White elmondta hallgatóinak, hogy az „önelégültség” lépett közéjük. Elolvasta a
Laodicea-nak intézett üzenetet, kijelentve, hogy „ránk vonatkozik”. Ezután meghatározta
a laodiceai állapot ellenszerét, amely éppen abban az üzenetben található, amelyet Isten
örömmel küldött nekik:
„Tehát, mi a nehézség? «Tűzben megtisztított» Krisztus annyira szeretett
minket, hogy képes volt átélni a keresztre feszítés minden megpróbáltatását,
és győztesen kijönni. Mi a fehér ruha? Ez Krisztus igazsága. «A szemgyógyító
ír» a lelki megkülönböztetés, amely a valódi igazság és a saját igazság
megkülönböztetéséhez szükséges. Itt van a feladat. A mennyei kereskedő odavissza jár előtted, mondván: «Végy tőlem. Itt vannak a mennyei javak; vásároljatok Tőlem.» «Megteszitek ezt?» «Én vagyok az, Akitől vásárolnotok kell.» A
mennyben nincs más forrás, ahonnan szabadságot és életet kaphatnánk, kivéve
Jézus Krisztus, a mi igazságunk.
Utána azt mondja Ő: «Légy buzgó, és térj meg!» Ez az üzenet nekünk
szól. Azt akarjuk, hogy a Konferencia testvérei bízzanak ebben az üzenetben, és
új kontextusban lássák a nekünk hozott világosságot. [231]
Isten feltárta előttünk az erő forrását, és tudnunk kell valamit róla, és fel kell
készülnünk a nyomorúság idejére, amilyen még nem volt soha, amióta ember
van a földön. Íme, az erőnk: Krisztus, a mi igazságunk.”30
Amikor beszédének végére ért, Ellen White válaszolt Smith Review-ban megjelent cikkére. Úgy írta le Smith-et, mint aki ugyanolyan állapotban van, mint a zsidók. Ellen White
megvédte Jones és Waggonert, valamint férjét Smith hamis állításaival szemben. Világosan
kijelentette, hogy teljes mértékben támogatja a bemutatott üzenetet, és hogy nem ellentétes
azzal, amit ő a múltban „próbált megmagyarázni”. Nem beszélt bizonytalan kifejezésekkel,
hanem pontosan azonosította az üzenetet, ahogy volt: „Világosságuk” eljött:
„Testvérek, egyikőtök se hagyja eltéríttetni magát az úttól. «Nos» mondjátok
ti, «mit jelent Smith testvér Review-ban megjelent cikke?» Nem tudja, miről beszél; úgy látja a fákat, mint sétáló embereket […] Előveszi azokat a szövegeket,
rossz kontextusba helyezi, és összegyűjti őket, azt a benyomást keltve, hogy mi
elutasítjuk Isten törvényének követelményeit, holott a valóságban nem így van.
Lehetetlen felmagasztalnunk Jehova törvényét anélkül, hogy Jézus Krisztus
igazságára támaszkodnánk.
A férjem megértette a törvény ezen témáját, és éjszakáról éjszakára beszélgettünk róla, amíg egyikünk sem tudott már aludni. Ezek az elvek, amelyekért
ezek az emberek küzdenek. Tudni akarják, hogy Krisztus elfogadja őket, amint
Hozzámennek […]
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Feltették a kérdést: «Mit gondol a világosságról, amit ezek az emberek
hirdetnek?» Miért kérdezitek ezt? Én negyvenöt éven keresztül mutattam be
nektek ezt a világosságot - Krisztus páratlan elbűvölő szépségét.31* Ez volt a
téma, amelyet próbáltam bemutatni nektek. Amikor Waggoner testvér bemutatta ezeket a gondolatokat Minneapolisban, az első világos tanítás volt erről
a témáról, amit emberi ajkakról valaha is hallottam a férjemmel folytatott
beszélgetésen kívül. Mondtam magamban, hogy amiért Isten látomásban
megmutatta nekem, világosan meg tudom érteni, de ők nem tudják megérteni,
mert nem lett bemutatva nekik úgy, ahogy nekem. És amikor egy másik ember
bemutatta, a szívem minden sejtje azt mondta: Ámen […]
A názáreti Jézus Krisztus nevében kérlek: «Kelj fel, világosodjál, mert
eljött világosságod […]». Tehát, itt megkaptátok a világosságot. Mit fogtok
kezdeni vele? […] Nagyon szerettem volna látni a világosság hullámát kiáradni
a népre! Tudom, hogy lehetséges, mert Isten az egész mennyet adta nekünk
egyetlen ajándékban, mindegyikünk elfogadhatja a világosságot, annak minden sugarát, és akkor a világ világossága lehetünk.”32 [232]
„Smith válasza minden volt, csak bűnbánat nem. Írt még egy cikket a Review-ban «Our
Righteousness Again» címmel. Elmondta, hogy «egyesek félreértették» az első cikkét, és
újra írta «abban a reményben, hogy most olyan világosan elmagyarázza, hogy senki sem
értheti félre». Helyzete azonban nem változott. Aggódott, mert «azzal, hogy a hit kérdése
hangsúlyozva lett ebben a témában - ami önmagában jó elem, […] sokan úgy vélik, hogy a
[törvény] elavult, és az engedelmességnek nincs jelentősége.»”33
Visszatekintés
Néhány héttel később Ellen White írt a Rome-i tábori összejövetelről. Arra biztatta
azokat, akik „elfogadták” a világosságot, hogy „ragyogtassák azokban a gyülekezetekben”,
amelyeknek tagjai voltak, mert ha hanyagolják a továbbadást, akkor „sötétségben hagyatnak”.
Figyelmeztette azokat, akik kritizálták azt az üzenetet, amelynek „isteni akkreditációja” van,
mondván, hogy Sátán nemcsak az Isten törvényét igyekszik megdönteni, hanem igyekszik
lábbal tiporni a „Krisztusba vetett hitet, mint Aki a mi igazságunk”. Ha nem értékelik az
„aktuális üzenetet”, amely magával hozta az isteni hatalmat, akkor „hamis elméletek” fogják
uralni az emberek elméjét, Krisztus és az Ő igazsága pedig „kimarad a tapasztalatból”, és
Sátán „le fogja győzni kísértéseivel”:
„A jelenlegi üzenet - a hit általi megigazulás - egy Istentől származó üzenet.
Magán viseli az isteni akkreditációt, mert gyümölcse megszentelődéshez vezet.
Attól tartunk, hogy egyesek, akiknek nagy szükségük van a számukra bemutatott értékes igazságra, nem kapták meg az áldását […] és nagy veszteséget
szenvedtek el […]
Veszélyes, ha egy lélek habozik, kérdéseket tesz fel, és bírálja az isteni világosságot. Sátán jönni fog a kísértéseivel, amíg a világosság sötétségnek tűnik,
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és sokan elutasítják magát az igazságot, amely lelkük üdvösségének bizonyult
volna. Azok, akik a világosság sugaraiban járnak, látni fogják, hogy a világosság
növekedni fog, és egyre világosabb lesz, egészen a déli teljességig […]
Szükség volt az igazság nagy mércéjének felemelésére, de ezzel sokan
elhanyagolták Jézus hitének hirdetését. Ha bírni akarjuk a harmadik angyal
üzenetének lelkét és erejét, akkor együtt kell bemutatnunk a törvényt és az
evangéliumot, mert ezek kéz a kézben együtt haladnak. Míg a gonosz hatalma arra készteti az engedetlenség gyermekeit, hogy megsemmisítsék Isten
törvényét, és lábbal tiporják Krisztus hitét, mint amely a mi igazságunk, egy
mennyei hatalom munkálkodik azok szívében, akik hűségesek a törvény és
Jézus felmagasztalásában, [233] mint Aki tökéletes Megváltó. Ha Isten népének
tapasztalatába nincs behozva isteni hatalom, akkor hamis elméletek és tévhitek
fogják uralni az emberek elméjét, Krisztus és az Ő igazsága sokak tapasztalatából kimarad, hitük pedig nélkülözni fogja az élet erejét […] Ha nem lelkesek
és nem térnek meg, akkor azok közé fognak tartozni, akikre a laodiceai üzenet
mutat, akiket Isten kivet a szájából […]
A jelenlegi álláspontunk érdekes és veszélyes. A mennyei világosság elutasításának veszélye arra kellene, hogy késztessen bennünket, hogy imádságban
vigyázzunk, nehogy bármelyikünknek gonosz és hitetlen szíve legyen. Amikor
Isten Bárányát megfeszítették a Golgotán, megszólalt a Sátán halálát bejelentő harang. Az igazság ellensége mindent megtesz, hogy eltávolítsa az ember
elméjéből azt a gondolatot, hogy az üdvösséghez szükséges függnie Krisztus
igazságától. Ha Sátánnak sikerül rávennie az embert, hogy saját cselekedeteinek tulajdonítsa az érdem és az igazság értékét, akkor tudja, hogy kísértéseivel
képes lesz legyőzni, áldozatává és zsákmányává téve őt.”34*
Elhallgattatták az üzenetet?
A Rome-i tábori összejövetel után Ellen White „fáradtan és kimerülten” tért vissza Battle
Creek-be. „Egy ideig tartózkodnia kellett a beszédtől”, amíg meg nem javult az egészsége.35
Ez idő alatt megírta az: „Experience following the 1888 Minneapolis Conference” (Tapasztalat az 1888-as Minneapolisi Konferencia után). Összefoglalta a Generál Konferencia
ülésszakát követő eseményeket, beleértve néhány lelki újjáébredési összejövetelt, amelyeket
kora tavasszal tartottak, és sajnos az ellenállást is, amely továbbra is erős maradt. Ézsaiás 58.
fejezetének kifejezéseivel írta le az univerzum érdeklődését, amikor látta, hogy „milyen sok
hűséges szolga hordozza a szívében az emberek bűneit, és kínozzák lelküket; milyen sokan
működnek együtt Krisztussal, hogy a repedések helyreállítóivá váljanak […] és helyrehozzák
a régi utakat”. Nemcsak a szombatnak volt szüksége helyreállításra, hanem a „hit és az igazság
útjának” is.36
Június második felében Ellen White a Michigan állambeli Wexfordba utazott, hogy
részt vegyen egy másik tábori összejövetelen, amelyet június 25. és július 2. között tartottak.
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Ismét „látható módon munkálkodott az Úr Lelke”, de sokan nem voltak hajlandók profitálni
belőle. Július 23-án Ellen White levelet küldött „Madison és Howard Miller lelkészeknek”,
mindketten a Michigani Konferenciától. Megfedte mind őket, mind másokat, mert nem
ismerték fel a Szentlélek munkálkodását, és mert [234] „mindig készek voltak kérdéseket
feltenni és kritizálni”. Egyesek „szerencsétlen tapasztalatot […] szereztek Minneapolisnál”.
Mások jelenlegi állapotukban „akadályt jelentettek minden összejövetelen vagy tanácsban”,
csakúgy, mint a hitetlen kémek, akik „nem tettek erőfeszítéseket, hogy értsenek, hanem
akadályokat állítottak fel, amelyek áthatolhatatlannak tűntek Isten népe előrehaladásának
útján”. Azt mondta nekik, hogy „az Úr jelentőségteljes üzenetet bízott ránk, és befolyása
fennmarad, mint az örökkévalósság. Olyan híreink vannak az emberek számára, amelyek
örömet kellene, hogy hozzanak a lelkükbe.” Azt mondta nekik, hogy nem az ő felelősségük,
hogy „megválasszák a világosság eljövetelének módját. Az Úr meg akarja gyógyítani nyája
juhainak és bárányainak sebeit az igazságnak mennyei balzsama által, mely Krisztus a mi
igazságunk”. Tetteik hasonlóak voltak a zsidókéhoz. Elutasították Krisztust „a küldöttei
személyében”. És mégis „kevésbé voltak megbocsáthatóak, mint a zsidók, mert számunkra
az ő példájuk előttünk áll”:
„Isten szemében súlyos bűn, ha emberek állnak a nép és az üzenet közé,
amelyet Ő küldeni akar nekik (és testvéreink közül egyesek már megtették ezt).
Egyesek olyanok, mint a zsidók, és mindent megtesznek azért, hogy semmissé
tegyék Isten üzenetének hatását. Ezeknek az embereknek, akik kételkednek és
kérdéseket tesznek fel, vagy el kell fogadniuk az erre az időre szóló igazság világosságát, vagy félre kell állniuk az útból, hogy másoknak lehetőségük legyen
elfogadni az igazságot […]
Azok, akik közvetlenül Krisztus második eljövetele előtt élnek, számíthatnak az Úr Szentlelke kiáradásának nagy mértékére, de ha nem őrködnek és
imádkoznak, ugyanarra a kegyelem üzenetének elutasító területére fognak
lépni, mint a zsidók Krisztus idején. (Ha Isten valaha is szólt rajtam keresztül,
azt mondom, hogy néhány vezetőnk ugyanarra a területre lép.) Ha hátat fordítanak a világosságnak, nem fogják tudni teljesíteni Isten szent és magasztos
követelményeit, nem fogják tudni teljesíteni azt a szent felelősséget, amelyet Ő
rájuk bízott.
Isten népének jelleme és kilátásai hasonlóak a zsidókéhoz, akik hitetlenségük miatt nem érthettek. Az önelégültség, a saját fontosságuk érzése és a lelki
büszkeség választotta el őket Istentől.”37*
Ellen White felismerte, hogy a testvérek a zsidók nyomdokaiba lépnek. Sokan néztek
„a vezetőikre”, és kérdezték: „Ha az üzenet, amelyet A.T. Jones bemutat az egyháznak, az
igazság, Smith és Butler testvér miért nem fogadták el?” Azok a vezetők, akik megvetették
az üzenetet és követeit, [235] „hasonló bűnösségben” voltak vétkesek, mint a zsidók. Mégis
Ellen White azt mondta: „Hitetlenségük nem ok arra, hogy mások is ugyanezt tegyék”. Madisonnak és Millernek írt levele vége felé Ellen White egy utolsó kérést és egy figyelmeztetést
intézett hozzájuk:
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„Sokan hallották az erre az időre szóló üzenetet, és látták annak eredményeit,
és nem tehetnek mást, mint hogy elismerjék azt a tényt, hogy a mű jó. De attól
tartva, hogy egyesek szélsőséges álláspontokat fognak képviselni, és közöttünk
megjelenhet a fanatizmus, megengedték a saját képzeletüknek, hogy sok akadályt hozzanak létre, hogy megakadályozzák a munka előrehaladását, és ezeket
a nehézségeket mások elé tárták hosszasan megvitatva e tanítás elfogadásának
veszélyeit. Az igazság üzenetének hatását igyekeztek ellensúlyozni. Tegyük fel,
hogy erőfeszítéseik sikeresek lesznek. Mi lesz az eredmény? Megszűnik az üzenet, amelynek célja az egyház langyos állapotából való felébresztése, és el lesz
hallgattatva az a bizonyság, amely felmagasztalja Krisztus igazságát […]
Az Isten által küldött munkások jellemét, indítékait és céljait félreértelmezték, és továbbra is félre fogják értelmezni […]
A vég éppen előttünk van, és vajon ésszerű azt hinni, hogy nincs üzenet,
amely felkészít egy népet, hogy megálljon az Isten napján? […] Vajon a harmadik angyal üzenetének el kell tűnnie a sötétben, vagy dicsőségével bevilágítania
az egész földet? Vajon ki kell oltani Isten Lelkének világosságát, és az egyházat
Krisztus kegyelme nélkül hagyni, ahogyan Gilboa hegyei is nélkülözték a harmatot és az esőt?”38
Az 1889. október második felében tartott Generál Konferencia ülésszaka előtt Ellen
White, Jones és Waggoner számos más tábori összejövetelen vett részt, és az eredmények
ugyanazok voltak. Sokan új tapasztalatot fedeztek fel, amikor meghallották az ismertetett
üzenetet, de a vezetők közül sokan, bár azt állították, hogy hiszik az üzenetet, továbbra is
harcot folytattak az ellen, amit hibásnak tartottak az üzenetben és a hírvivőkben. Néhány
évvel később A.T. Jones összefoglalta 1889 nyarának eseményeit:
„Azután, amikor eljött a tábori összejövetelek ideje, mindhárman részt
vettünk, bemutatva a hit általi megigazulás és a vallásszabadság üzenetét; néha
mindhárman jelen voltunk ugyanazon az összejövetelen. Ez valójában megváltoztatta az emberek és látszólag a vezetőségben lévők többségének hozzáállását.
Az utóbbiak esetében azonban a változás csak látszólagos volt; soha nem volt
valóságos, mert azon idő alatt a Generál Konferencia Bizottságában és mások
között egy titkos ellenkezés folyt, amely megállás nélkül folytatódott.”39*

Helyesek voltak Jones megjegyzései? Nyilatkozatait a következő fejezetekben
tanulmányozzuk.
Lábjegyzet
1. Ellen G. White to Children, 14. Levél 1889. május 12.; 1888 Materials, 325. o.
„Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt […]”
Ézsaiás 60. fejezetéből van az idézet. The SDA Bible Commentary című könyv ezeket a ver-
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seket az isteni jelenlét szimbólumaként írja le, maga Jézus jelenlétének, „amely olyan erővel
hirdettetik, hogy az egész föld megvilágosodik az igazság dicsőségétől. (Jelenések 18:1)” (4.
kötet, 313. o, „Ézsaiás 60:1”) Következésképpen ezek a versek a Jelenések 18. fejezetének
negyedik angyalához kapcsolódnak, aki a hangos kiáltás és a késői eső ideje alatt dicsőségével
megvilágítja az egész földet. Ellen White kijelentése a Kansas-i összejövetelekről írt levelében
az első azon sok kijelentés közül, amelyekben az Ézsaiás 60:1-et alkalmazta (jelen időben
használva az igét) az ő idejében lévő egyházra, amely a mennyből küldött legértékesebb
üzenetet hallotta: „Azok, a kik várják a Vőlegény eljövetelét, mondaniuk kell az embereknek:
«Ímhol Istenetek!» Az irgalommal teljes utolsó fénysugarak, a kegyelemnek utolsó üzenete,
amely a világnak hirdettetik, nem más, mint az Ő szerető jellemének kinyilatkoztatása. «Kelj
fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt». (Ézsa 60:1) Ez
az üzenet azoknak szól, akik kimennek a Vőlegény elé”. (Krisztus példabeszédei, 415.,420. o.)
2. Ellen White egyik jól ismert nyilatkozata: „Az Úr az Ő nagy irgalmasságában elküldte
népének a legértékesebb üzenetet Waggoner és Jones testvérek által.” Ellen White így írja le
az üzenetet, mint amely a „törvény és az evangélium, egy tökéletes egésszé egyesítve a kettőt”.
(Testimonies to Ministers, 91.,94. o.) Tudta, hogy „mivel a törvény és az evangélium egybeolvad, meg fogja győzni az embereket a bűn tekintetében”, és „hogy egyetlen prédikációban
sem szabad őket elválasztani”. Miért? „Mindegyik kiegészíti a másikat. A törvény a Krisztus
evangéliumába vetett hit nélkül nem mentheti meg a törvénysértőt. Az evangélium törvény
nélkül hatástalan, és erő nélküli […] A kettő egybe van olvadva, Krisztus evangéliuma és
Isten törvénye hamisítatlan szeretetet és hitet teremtenek.” (1888 Materials, 892.,783. o.)
Ellen White tanúja volt ennek a „hamisítatlan szeretetnek és hitnek” azok körében, akik a
tábori összejöveteleken elfogadták az elhangzott üzenetet.
3. Jézus hasonló választ kapott. A konzervatív farizeusok szerint Jézus túlságosan liberális
volt ahhoz, hogy tessen nekik, mert nem mutatott elég tiszteletet a törvény iránt. A liberális
szadduceusok szerint azonban Jézus túlságosan konzervatív volt, mert nem adott kifogást a
bűnre, bármennyire is kicsi lenne az. Bár a farizeusok és a szadduceusok gyűlölték egymást,
mégis volt bennük valami közös: még jobban gyűlölték Jézust, gyűlölték az általa hirdetett
üzenetet, és ennek eredményeként egyesültek, hogy keresztre feszítsék Őt.
4. G.I. Butler: „The Righteousness of the Law Fulfilled by Us”, Review and Herald, 1889.
május 14., 313–314. o. George Knight azt sugallja, hogy a Review and Herald ezen cikkében
„G.I. Butler […] megtámadta Jones tanításait is, melyeket Ottawa-ban, (Kansas) és másutt
mutatott be”. (From 1888 to Apostasy, 55.o.) Habár Butler - elméleti szinten - cikkének számos pontján korrekt volt, Ellen White olyan embernek tartotta, aki „téves módon dolgozott,
hogy elérje az emberek szívét”. (lásd a 12. lábjegyzetet) Jones és Waggoner egyaránt cáfolták
az eredendő bűn ágostoni nézetét, mégis ők beszéltek a bűn más aspektusairól is, nem csak
az 1János 3:4-ben található bibliai definícióról. (lásd A. Leroy Moore, Theology in Crisis,
294. o.; Clinton Wahlen, „Selected Aspects of Ellet J. Waggoner’s Eschatology”, 10.,115. o.)
5. Uriah Smith, „Our Righteousness”, Review and Herald, 1889. június 11., 376. o.
6. Május 5. és 20. között Jones három előadássorozatot tartott a Kansas-i tábori összehttps://adventizmusmegrazasa.hu/
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jövetelen, Ottawában. Ebből 14 a vallásszabadságról, 13 az egyház irányítási rendszeréről,
5 pedig a hit általi megigazulásról szólt. Ezután Jones feleségével együtt távozott egy tábori
összejövetelre Williamsportba. (The Topeka Daily Capital, 1889. május 22.) A Daily Capital
című újságban ezt az utolsó prédikációt William C. White-nak tulajdonították. George
Knight azt sugallja, hogy „ez egyértelműen A.T. Jones prédikációja. Saját stílusában van
megfogalmazva, és része a hit általi megigazulásról szóló prédikáció sorozatának”. (1888 to
Apostasy, 263. o., 20. lábjegyzet) Van azonban még néhány tényező, amelyet figyelembe kell
venni. A Review egyik közleménye szerint „minden prédikáció alkalmával rendezni fogják
az újságokat a megfelelő beszámoló elkészítéséhez”, és „a Generál Konferencia egy illetékes
sztenográfust nevezett ki külön riporternek erre a munkára”. (Review and Herald, 1889. április
9., 240. o.) Bert Haloviak azonban beszámol arról, hogy a tábori összejövetel alatt „gyorsíró
tanfolyamot tartottak”, és „«szinte mindenkinél volt tábla, ceruza és jegyzetek az igehirdetésekről, és ilyen módon készültek a prédikációkról szóló beszámolók». Nyilvánvaló volt,
hogy ez volt az az eszköz, amely által a Capital újság képes volt elkészíteni a fő összejövetelek
teljes átiratát.” („From Righteousness to Holy Flesh: Judgement at Minneapolis”, 9. fejezet,
14. o.). O.A. Olsen a hét elején helyettesítette Jones-t, mert „Jones lelkésznek pihenésre
volt szüksége”. (Daily Capital, 1889. május 17.) Lehetséges, hogy William C. White is ezt
tehette. Valószínűtlennek tűnik, hogy a két férfit összekeverték volna, de függetlenül attól,
hogy a prédikációt William C. White vagy A.T. Jones tartotta, az eredmény ugyanaz marad.
Lehetséges, hogy Jones volt az, aki beszédet mondott, ezért úgy fogjuk megközelíteni a problémát, mintha ő lenne az alanya.
7. A.T. Jones, „Keeping the Commandments”, 1889.május 20., The Topeka Daily Capital, 1889. május 20.; „The 1889 Camp Meeting Sermons” (St. Maries, Id.: LMN Publ.
International, n.d.), 30-31. o. Ez teljes egészében Jones prédikációja, ahogy a Topeka Daily
Capital című újságban megjelent. Világosnak kellene lennie, hogy az átirat csak összefoglalása a prédikációjának, és azt nem adja vissza szóról-szóra. Azt nem lehet megmondani, hogy
a sztenográfok átírása milyen mértékben befolyásolta Jones prédikációjának jelentőségét,
miközben ők még gyorsírásos tanfolyamokon vettek részt. (lásd a 6. lábjegyzetet) Ezért nem
szabadna következtetnünk teljes mértékben sem Jones teológiája mellett, sem ellene a csak
egyedül ebben a prédikációban tett megjegyzések alapján.
8. Dan T. Jones O.A. Olsenhez, 1890. április 27., a Hetednapi Adventisták Generál
Konferenciájának archívumai. Ellen G. White Madisonnak és Millernek, 4. Levél, 1889.
július 23.; 1888 Materials, 388. o. George Knight Smith, Butler, Dan Jones és mások mellett
áll, és a következőket fogalmazta meg A.T. Jones prédikációjával kapcsolatban: „A nyelvhasználata minden bizonnyal lehetőséget adott arra, hogy félreértelmezzék. Végül az 1889es Kansas-i összejöveteleken a következő megjegyzést tette: «Hol lépnek közbe a tetteink?
Sehol.» Ilyen kijelentéseket mindenhová beillesztett a prédikációiba.” (1888 to Apostasy, 55.
o.) Knight összefoglalja, kijelentve, hogy „az adventisták félreértették Jones-t a törvény és
az üdvösség viszonyáról”, mert „Jones egy szélsőséges volt, aki soha nem uralta a keresztény
mértékletesség erényét”. (Uo., 55. o.) Képes-e azonban az olvasó megérteni Jones szavainak
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valódi szándékát, mint ahogy Knight idézett, mivel csak egy részmondatot idéz, pontokkal
kiegészítve? Világos, hogy amikor kontextusban olvassuk, Jones tetteink érdemeire utalt:
„Tehát, hol lépnek közbe a tetteink? Sehol.” A „Tehát” szó eltávolításával Knight visszaküldi
az olvasót Jones korábbi magyarázó állításaihoz. Közvetlenül ezután, a következő néhány
mondatban Jones ismét tisztázza a dolgokat, kijelentve, hogy „csak a bennünk lakó Krisztus
által tudjuk megtartani a parancsolatokat”. Bármelyik olvasót megkérném, hogy keresse
meg mindenhol, hová „illesztette be” Jones a „prédikációiba az ilyen kijelentéseit”, amint
szuggerálva lett. Akik akkor elítélték Jones-t, „készek voltak mindig kérdéseket feltenni,
és kritizálni”, és elítélni minden szót. Ugyanez igaz napjainkban is. Jones prédikációjának
megvannak a maga érdemei, de vegyünk figyelembe négy pontot: 1.) Ezeket a prédikációkat
rövidítve írta le néhány „újságíró”, akik közül sokan még alig tanulták a gyorsírást. Ez teret
engedett az emberi tévedéseknek és a személyes előítéleteknek, mivel az átírt prédikációt
valószínűleg több kezdő újságíró jegyzete alapján írták. (lásd a 6. lábjegyzetet) Továbbá az
átírt prédikációk töredezettségéből nyilvánvaló, hogy nem szóról szóra, hanem csak a fő
gondolatokat írták le. Sokan, akik Jones hibáit keresték, elolvasták prédikációit, amint arról
a Daily Capital beszámolt, de nem voltak jelen, hogy meghallgassák őt. Közöttük volt Uriah
Smith is. Mennyire könnyű csipegetni egy-egy szót innen-onnan az elítéléshez? 2.) Mint
láttuk korábban, Smith, Butler, Dan Jones és mások állításai közül sok hamisnak bizonyult.
(lásd a 26. lábjegyzetet) A régi mondás azonban igaz: „A hazugság körbefutja a fél világot,
amíg az igazság alig tesz egy lépést.” (Winston Churchill) Néhány ilyen hazugság Jones korában kezdődött, és terjed napjainkban is. 3.) A nehézség, amellyel konfrontálódott Jones és
Waggoner, amikor az akkori egyházban uralkodó legalizmus ellen küzdöttek, az volt, hogy
Jézus hitét az evangélium részeként mutassák be anélkül, hogy túlzásokba esnének. Az a tény,
hogy ebben a tekintetben nem voltak tökéletesek vagy, hogy az emberek a végletekig vitték
a kijelentéseiket, nem szabad, hogy hiteltelenné tegye azt a csodálatos munkát, amelyet
végeztek. James White hasonló nehézségről írt, amellyel Ellen White szembesült, amikor
az egészségügyi reformról írt: „Az emberekhez erős felhívásokat intéz, amelyeket kevesen
értenek meg mélységében […] és végletekbe esnek. Majd, hogy megmentse a helyzetet a
romlástól […], kénytelen a szélsőségeseket megdorgálni […], de mind a szélsőségek, mind
a megrovások hatása szörnyű […] Ebben áll a nehézség: Azt, amit a gyors, buzgó és óvatlan
figyelmeztetésére mond, azt lusta ürügyként használja fel arra, hogy messze lemaradjon.”
(„The Spirit of Prophecy and Health Reform”, Review and Herald, 1868. március 17. )
William C. White ugyanezt a problémát ismerte fel: „Meg kellene említenem, hogy azokat
a dolgokat, amelyeket anyám azzal a céllal ír, hogy mozgásba helyezze a második csoportban
lévő embereket (a közömbösöket), hogy kiszabadítsa őket gondatlan állapotukból, az első
csoporthoz tartozók veszik át (a szélsőségesek), és botnak használják, amellyel testvéreiket
ütik. Azt pedig, amit az előbbi csoportba tartozóknak írt, hogy megóvja őket a szélsőséges
és nem bölcs álláspontoktól, a második csoportba tartozók veszik át, és ürügyként használják közönyükre és önbizalmukra.” (William C. Whit, A.O. Tait, 1895. szeptember 2.) 4.)
Nincs egyetlen bizonyíték sem arra, hogy Ellen White valaha is megfeddte volna Jones-t
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ottawai prédikációiért. Később, amikor tanácsokat adott neki a szélsőséges kijelentéseivel
kapcsolatban, elsősorban azért tette, mert meg akarta kímélni azok ütéseitől, akik egy szóért
próbálták „felakasztani” őt, és hogy elkerülje a zavart, amely a figyelem eltereléséből fakadna
a bemutatott igazi üzenettől.
9. Dan T. Jones O.A. Olsenhez, 1890. április 21., a Hetednapi Adventisták Generál
Konferenciájának archívumai.
10. Napjainkban egyesek azokkal értenek egyet, akik úgy vélték, hogy 1889-ben Jones
és Waggoner támogatta a perfekcionizmust. Desmond Ford volt ennek az elképzelésnek
egyik kiemelkedő híve: „Időről időre a hetednapi adventistáknak olyan üzeneteket mutattak
be, amelyek előtérbe helyezték Jézust. Ez történt 1888-ban Waggoner és Jones koncepciója
által, amely a perfekcionizmus felé hajlott. [1. lábjegyzet] Waggoner és Jones nem Luther
vagy Kálvin világos tisztaságával értette meg a hit általi megigazulást […] Sajnos Waggoner és Jones gyorsan eltévedtek erkölcsileg és teológiailag is.” (For the Sake of the Gospel
[2008], 2.,219. o.) Ford más forrásokat is ajánl, amelyek alátámasztják teológiai nézeteit:
„A Waggonerről szóló legjobb könyvet David P. McMahon írta, Ellet Joseph Waggoner: the
Myth and the Man címmel […] Ezenkívül komolyan ajánlanám Woodrow W. Whidden
könyvét, melynek címe: Ellen White on Salvation. Ha ezek a könyvek közismertek lettek
volna közöttünk, a fő eretnekségeink eltűntek volna.” (Uo., 85. o.) Robert Brinsmeadnek
hasonló elképzelései voltak: „A történelmünk különleges időszakaiban az evangélium küzdött az adventista közösségbe való bejutásért. Az 1888-as év ilyen időszak volt. Azonban még
itt is megfelelő perspektívát kell tartanunk. Amint McMahon könyve, melynek címe: Ellet
Joseph Waggoner: The Myth and the Man, megmutatta, Waggonernek volt egy világossága
az adventista közösség számára a hit általi megigazulásról. A napjaink protestáns teológusai között azonban jobb anyagot lehetett találni a hit általi megigazulásról.” (Judge by the
Gospel: A Review of Adventism [1980], 14–15. o.) David McMahon nagyon közvetlenül
fejezi ki elképzeléseit Waggonerről és Jones-ról: „Az 1886-ban [Waggoner által] tett más
nyilatkozatok a perfekcionizmus felé hajlanak […] Micsoda csalódás! Waggoner közvetlenül
az ígéret földjének határáig visz minket, majd visszatérít a régi szövetség pusztájába.” „Sajnos
1889 és 1891 között Waggoner ebben az irányban haladt [panteizmus] a megszentelődésről
alkotott szélsőséges nézete miatt. Ezek a felfogások elkerülhetőek lettek volna, ha fenntartja
a különbséget a megszentelődés és a hit által tulajdonított igazság között.” „Waggoner teológiája 1889 és 1891 között átmeneti teológia volt. Bár nem hirtelen hagyott fel a bírósági
(forensic) megigazulással, rátért egy «effektív» megigazulás koncepcióra […] Az effektív
megigazulásról szóló római katolikus felfogás mellett Waggoner más támogató fogalmakat is
kidolgozott, mint például Krisztus bűnös emberi természete, a misztikus engesztelés, a csak
hit által elnyert megszentelődés, a törvény, mint Isten igazságának mindent átfogó kifejezése.
Mind az egyház történelme, mind a teológia történelme egyértelműen bizonyítja, hogy ezek
panteista premisszák.” (The Myth and the Man [1979], 44–45., 112–115. o.) Egy évvel a
Desmond Forddal való Glacier View-i találkozás után Bert Haloviak, a General Conference Archives dolgozója leírta koncepcióit Jones-nak a Kansas állambeli Ottawában tartott
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összejöveteleiről: „Nyilvánvaló, hogy Jones és Waggoner 1888-as üzenete már tartalmazta
azokat az aspektusokat, amelyekből később teljes mértékű fanatizmus és hitehagyás fejlődött
ki. Bár ennek az irányváltásnak az alkotóelemei először Jones [ottawai] megigazulásról szóló
prédikációiban jelentek meg (és Waggoner prédikációiban is), ezek még inkább láthatóvá
váltak az utolsó időszak prédikációiban. Míg Jones és Waggoner is hangsúlyozták, hogy az
igazság egy ingyen ajándék, mégis úgy tűnt, mindketten ezt az ajándékot egy «infuzált»
igazságnak tekintették, és mindketten, mintha hittek volna, hogy ez az «infuzált» igazság
szükséges az Isten népének megtartásához, a megpróbáltatások idején az elkövetkező időben,
amikor azt hitték, hogy Krisztus megszűnik közbenjárni népéért a mennyei szentélyben.”
„Jones kijelentette: «A parancsolatok megtartása azután következik, hogy új teremtmények
vagyunk, következésképpen mielőtt jót tehetnénk, és igazságot cselekedhetnénk, először jóvá
kell, hogy tétessünk, igazakká tétessünk» […] Jones mintha azt mondaná: hitünk válaszol
Isten szeretetére, és arra ösztönöz minket, hogy akarjuk megtartani az Ő törvényét; Isten
elfogadja vágyunkat, és „«infuzálja» az Ő igazságát. Ez a teológia fejlődött majd […] és Ellen
White másfél évtizeddel később, az Élő Templom válságának idején harcolt vele szemben.”
(„Ellen White and A.T. Jones at Ottawa, 1889: Diverging Paths from Minneapolis”, [publikálatlan kézirat, 1981], 15-16, 20-22. o.) Jones és Waggoner azonban soha sem használták
az „infuzált” kifejezést, kivéve, amikor a katolikus egyház aberráns tanáról beszéltek. Haloviak kijelenti, hogy amikor a „tulajdonított” és „részesített” kifejezéseket használták, Jones
és Waggoner valójában az „infuzált” akarta mondani (Uo., 18. o.) Miután idézi Ellen White
egyik ragyogó támogató nyilatkozatát Ottawa-ról, Haloviak kijelenti: „Egyértelműnek tűnik, hogy Ellen White reagál Jones hangsúlyára, amelyet a meg nem érdemelt igazságra tett,
és nem teológiájának azon részére, amelyet azok, akik később támogatták a Szent Test, vagy
az Élő Templom doktrínáját, tévesen hit általi megigazulásnak nevezték.” (Uo., 17. o.)
Amikor Woodrow Whidden írta Waggoner életrajzát, Haloviak kéziratából merített
ihletet. Úgy tűnik, szinte az első oldaltól kezdve olyan magok vannak elvetve, amelyek az
olvasót ugyanazokra a fentebb ismertetett következtetésekre igyekeznek vezetni: „Vajon
Waggoner összekeverte itt [1888-ban] a megigazulás munkáját a megszentelődéssel? Ezek
a kérdések minden bizonnyal az egyik kulcsfontosságú témakör lesz, amely foglalkoztatni
fog minket Waggoner teológiai irányainak értékelése során. Teljesen nyilvánvaló, hogy
Waggoner számára a megigazult bűnös «igazzá és igazságossá tétetik» […], de kissé furcsán
hangzik az, hogy egy ilyen kijelentés a hívőt valóban igazzá «teszi» . Vajon ő kombinálta
a megigazulást és a megszentelődést?” [Az eredeti angol kifejezés „conflating”. A szerző a
Webster szótár definícióját használja a „conflating” szóra: „Egy szöveg két változatának egybe
kombinálása.”] Whidden folytatja: „Ami gyakran megnehezíti Waggoner megértését, nem
más, mint annak a módja, ahogyan használta a megigazulásról szóló kifejezéseket (tulajdonított, vagy igaznak tekinteni), azzal a céllal, hogy hatékonyan felöleljen számos aspektust,
amelyeket mi természetszerűen a megszentelődés munkájával társítunk. Következésképpen
gyakran nehéz részletesen elemezni Waggoner szavainak jelentését.” „Kétségtelen, hogy
a Minneapolis utáni korai időszak legjelentősebb és legkülönlegesebb tendenciája […]
https://adventizmusmegrazasa.hu/
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Waggonernek 1889 elején Krisztus belső lakozására tett hangsúlya volt, […] Ez a hangsúly
csaknem a teljes teológiai útjának forrásává vált, és azoknak a gyakorlati utaknak, amelyeket
Waggoner megtett annak érdekében, hogy egyensúlyt találjon életében.” (E.J. Waggoner,
85.,69-71.,199.,210. o) George Knight ugyanezen szerzők ötleteit veszi át, kijelentve, hogy
„Jones kifejezései a keresztény megszentelődésről összezavarták a többieket”, és tanításai „a
perfekcionizmus elterjedésének legfőbb eredőjévé váltak a hetednapi adventisták körében
[…] Például van egy meglehetősen közvetlen vonal Jones Minneapolis utáni gondolatai
és a «Szent Test» mozgalom között, amely Indianában jelent meg 1900-ban […] A szent
testről szóló gondolatai közül sok származott a hit általi megigazulás tanításából, 1889-től
kezdődően […]” (From 1888 to Apostasy, 56-57. o.) Jeff Reich azt sugallja, hogy „Haloviak
úr a HNA washingtoni levéltárából segítette Dr. Knight-ot néhány kutatásban. Valójában
Jones-nak 18[89]-től kezdve a szent testről szóló tanításának vitája úgy tűnik, szinte egy
plágium Haloviak egyes publikálatlan cikkéből.” (From 1888 to Apostasy: A Critique, [St.
Maries, ID: LMN, 1988], 10. o., lásd még 4-6. o.) A fenti forgatókönyvben - amelyet e
modern írók szinte mindegyike bemutat - csak egyetlen fő probléma van: Hol találhatunk
támogatást az ilyen vádakhoz Ellen White írásaiban, aki szemtanúja volt a Kansas állambeli
Ottawában tartott tábori összejöveteleknek? Ezek az állítások összhangban állnak Ellen
White értékeléseivel, vagy azok értékeléseivel vannak összhangban, akik több mint 120
évvel ezelőtt harcoltak Jones és Waggoner ellen? Jobb megértésünk van arról, mi történt
Kansasban, mint amit Isten Ellen White-nak adott? Hogy lehet felhasználni napjainkban az
1889-es tábori összejövetelek eredményeit az 1888-as üzenet elfogadásának bizonyítékaként,
ha egyúttal ugyanazokat az eredményeket használják annak bizonyítására, hogy az üzenet
fatális hibát tartalmazott, amely egyrészt olcsó kegyelemhez vezetett, másrészt a „szent test”
fanatizmusához és a panteizmushoz?
11. Ellen G. White Uriah Smith-nek, 24. Levél, 1892. szeptember 19.; 1888 Materials,
1053., o. kiemelés tőlem.
12. Ellen G. White, 36. Kézirat, „Danger of False Ideas of Justification by Faith”, n.d.
1890; 1888 Materials, 810-811. o.
13. Ellen G. White: „How to Meet a Controverted Point of Doctrine”, „Morning Talk”,
1890. január 18., Review and Herald, 1890. február 18.; 1888 Materials, 533. o. A témával
kapcsolatos további információkért lásd a 11. fejezetet.
14. Ellen G. White, 1. Kézirat, 1892. november 15.; Manuscript Releases, 340-341. o.
15. Waggoner éppen Kaliforniából érkezett, ahol a Signs of the Times főszerkesztőjeként
dolgozott. 1889. április 17-én Waggoner „táviratot” kapott, amelyben értesítették, hogy
apja, J.H. Waggoner meghalt a svájci Baselben, ahol a Signs of the Times újság francia
változatának a szerkesztője volt. (Signs of the Times, 1889. április 22., 256. o.) Azután, csak
néhány hét múlva, május 20-án kilencéves fia, Ernest Eugene szamárköhögésben meghalt.
Waggoner „csak néhány nappal korábban ment el […] kelet felé tartó útjára, hogy eleget
tegyen néhány fontos programnak, és így Waggonernek soha többé nem lehetett meg az az
öröme, hogy ebben az életében még egyszer a szeretett fia arcára nézzen.” („Obituary”, Signs
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of the Times, 1889. június 3., 334. o.) Waggoner keletre való visszatérésének célja az volt,
hogy meglátogassa az anyját, aki éppen visszatért Európából, valamint, hogy részt vegyen
néhány tábori összejövetelen. Ugyanakkor egy „Héber tanfolyamon” is részt kellett vennie
Chatauqua-ban. Már évek óta szándékában volt. (Signs of the Times, 1889. május 27., 320.
o.) Felesége és gyermekei, akik Kaliforniában voltak, és akik már annyit veszítettek, most
attól tartottak, hogy a Johnstownban és Williamsportban történt áradásokban Waggoner
meghalt, míg végül megkapták levelét, „koszosan, a víz majdnem letörölte a tintát”. (Pearl
Waggoner Howard, „Biographical Sketch and Background”, 4. o.; Dokumentum File 236.
o., Ellen G. White Research Center, Andrews University, Berrien Springs, MI, 4. o.) Ezen
elbátortalanító események közepette Waggoner továbbra is hirdette az evangélium örömhírét az egyházon belül és kívül lévőknek, akik közül sokaknak fogalma sem volt a szenvedés
áráról, amit fizetnie kellett.
16. Ellen G. White, „Camp-Meeting at Williamsport, PA.”, Review and Herald, 1889.
augusztus 13., 513–514. o.
17. Ellen G. White, „Camp-Meeting at Williamsport, PA.”, Review and Herald, 1889.
augusztus 13., 513–514. o.
18. George Knight néhányszor hivatkozik arra a cikkre, amelyet Ellen White írt a williamsporti tábori összejövetelekről, megpróbálva bebizonyítani, hogy Jones és Waggoner
üzenete jellegzetes adventista tanok és a megszentelődés hirdetői tanításainak keveréke volt:
„Az 1888-as üzenetük sajátossága az volt, hogy a Jelenések 14:12 szakaszának két felét ötvözték. Ők nemcsak bemutatták az Isten parancsolatait, hanem a hit doktrínáját is prédikálták,
amelyet az igazság prédikátorai hirdettek. Tehát Ellen White szemszögéből nézve az 1888as üzenet fontossága nem egy különös adventista doktrína volt a hit általi megigazulásról,
amelyet Jones és Waggoner dolgozott ki. Sokkal inkább az adventizmus újraegyesítése volt az
alapvető keresztény hitpontokkal az üdvösség kapcsán […] a hit általi megigazulás (egy evangéliumi koncepció, amelyet az adventisták nem voltak képesek fejleszteni).” Knight folytatja:
„Ily módon Waggoner és Ellen White összhangban voltak azzal, hogy a hit általi megigazulás
tana, amelyet ő támogatott - messze attól, hogy a megigazulásnak valamilyen új megértése
legyen - a megigazulás hitpontja volt, amelyet az adventisták figyelmen kívül hagytak, de
amely teljesen összhangban volt Pál, Luther, Wesley és a XIX. századi megszentelődés prédikátorainak tanításával. A két férfi összerakta az adventizmus nagy igazságait, amelyek középpontjában Isten parancsolatai álltak, és az evangélikus kereszténység nagy igazságát, melynek
középpontjában a Jézusba vetett hit általi üdvösség volt.” Néhány oldallal utóbb Knight
kijelenti: „Ellen White lényegében kijelentette, hogy végre a hetednapi adventistáknak volt
egy teljes megértésük a harmadik angyal üzenetéről […] Vagyis egyesítették az adventista
teológiának azokat a megkülönböztető aspektusait a hit általi megigazulás nagy témájával,
amelyet - mint Ellen White fogalmazott - a megszentelődés prédikátorai hirdettek. (Review
and Herald, 1889. augusztus 13.) Ennek eredményeként 1888-tól kezdődően az adventisták végül abba a helyzetbe jutottak, hogy teljes egészében és egyensúlyában bemutassák a
harmadik angyal üzenetét.” (A User-Friendly Guide to the 1888 Message, 108.,110.,113. o.,
https://adventizmusmegrazasa.hu/
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kiemelés az eredetiben) De Ellen White vajon ezt szándékozta kifejezni, mint amit Knight
mondott? Ő maga teszi egyértelművé a Knight által gyakran idézett kijelentést, mondván: „A
megszentelődés prédikátorai nagy szélsőségekig mentek e ponttal kapcsolatban. Buzgósággal
hirdették: «Csak higgy Krisztusban, és üdvözülsz, de tedd félre Isten törvényét». Ez nem
Isten Igéjének tanítása. Nincs alapja egy ilyen hitnek. Ezek nem az igazság drága ékszerei,
amelyeket Isten népének adott erre az időre. Ez a tan sok becsületes lelket tévútra vezet.”
(„Camp-Meeting at Williamsport, PA.”, Review and Herald, 1889. augusztus 13., 513–514.
o.) Knight megpróbálja alátámasztani álláspontját - nevezetesen, hogy Jones és Waggoner
üzenete részben a megszentelődés prédikátorainak tanítását tartalmazta - E.J. Waggoner
a The Gospel in Galatians című könyvéből idézve (70. o.), melyet 1887-ben publikáltak,
és amelyben kijelenti, hogy a tanításai „egyszerűen egy lépéssel voltak közelebb a nagy
reformátorok hitéhez, Pál napjaitól Luther és Wesley napjáig.” (A User-Friendly Guide to the
1888 Message, 110. o.) A fenti kijelentés megtételével azonban Waggoner csak védeni akarta
magát G.I. Butler támadásaival szemben, aki szerint „nagyképű tanítása a hit általi megigazulásról” ellentétes a Szentírással, és az megszünteti a törvényről szóló adventista doktrínákat,
a megszentelődés prédikátorai liberális mozgalmának doktrínái javára. Waggoner következő
mondata: „Ez egy lépéssel közelebb vinne a harmadik angyal üzenetének magjához.” (The
Gospel in Galatians 70. o.) A harmadik angyal üzenete, amelyre a hetednapi adventisták
meghívást kaptak, hogy prédikálják a világnak, nem és soha nem is volt az adventista legalizmus kombinációja (mint ahogy Butler és Smith hirdették) a hit általi megigazulás hamis felfogásával, amelyet a megszentelődés evangélikus prédikátorai hirdettek. A harmadik angyal
üzenetét közvetlenül a mennyei szentélyből küldték, ahol Krisztus szolgálata zajlik, és nem a
megszentelődés prédikátoraitól származott, akik 1844-ben elutasították az első és a második
angyali üzenetet. (lásd Ellen G. White, Early Writings, 55-56.,237,.254. o.) Ez nem azt jelenti, hogy annak az üzenetnek, amelyet az adventistáknak hirdetni kell szerte a világon, semmi
köze sincs a reformátorok üzenetéhez; valójában üzenetük épp erre az alapra épült, de ez egy
olyan üzenet, amellyel kapcsolatban Isten szándéka az, hogy teljes dicsőségében ragyogjon,
egy olyan üzenet, amely megszabadult a régóta vallott téves koncepcióktól. Kenneth H.
Wood egyértelműen fogalmazta meg ezt a gondolatot: „Véleményünk szerint az 1888-as
üzenet megkülönböztetett volt, és sokkal többet foglalt magában, mint Luther tanítása a «hit
általi megigazulásról». Ennek az üzenetnek erős eszkatológiai akcentusa volt, és a célja, hogy
felkészítsen egy népet arra, hogy Krisztus második eljövetelekor a mennybe költözhessen.
Az üzenet felhívta a figyelmet a mennyei szentélyre. Kiemelte a Krisztus emberi természetét,
és kijelentette, hogy Jézus nem pusztán a mi Megváltónk, hanem a Példaképünk – Aki
hívő életet élt, és megmutatta nekünk, hogyan kell élnünk ugyanolyan életet.” („Editor’s
Viewpoint”, Review and Herald, 1976. november 18., 2. o.) Herbert E. Douglass egyetért:
„[Ellen White] kijelentései világosan bebizonyították, hogy ez a «legértékesebb üzenet» nem
egyszerűen a XVI. századi fő gondolatok visszaszerzése volt, és nem is a metodista hangsúly
kölcsönzése a XIX. századtól kezdve – mint írta Hannah Whitall Smith a The Christian’s Secret
of a Happy Life című könyvében.” (Messenger of the Lord, 197. o.) Clinton Wahlen támogatja
nézetét, kijelentve: „Bár E.J. Waggoner elfogadta a reformáció alapelveit, beleértve a hit általi
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megigazulást és a Bibliát, mint a keresztények végső tekintélyét, megértette a «harmadik
angyal üzenetét», (amely természetesen tartalmazta az ő tanításait) és ez egy előrelépés, amely
meghaladja a reformáció napjait.” („What Did E.J. Waggoner Say at Minneapolis?” Adventist Heritage, Winter 1988, 36. o.) Elég furcsa, hogy ugyanaz a szerző, aki azt állítja, hogy
Jones és Waggoner üzenete - Ellen White-tól támogatva - csak egy kombináció volt a törvény
megtartásáról szóló adventista koncepció és a „hit doktrínája” között, amelyet a megszentelődés prédikátorai támogattak, ugyanakkor azt állítja, hogy az 1888-as üzenetük az embereket
közvetlenül a „szent test mozgalmához” vezette. Azt állítják, hogy „a szent test mozgalom
gondolatai közül sok [Jones-nak] a hit általi megigazulással kapcsolatos tanításaiból fakadt
[…], amelyet ő már 1889 óta hirdetett” a Kansas-i összejöveteleken. (George R. Knight,
From 1888 to Apostasy, 57. o.) Joggal tehetnénk fel azt a kérdést, vajon Ellen White miért
beszélt kedvezően Jones prédikációiról, melyeket a Kansas-i tábori összejövetelen tartottak,
és miért beszélt azok ellen, akik elutasították őket, ahelyett, hogy figyelmeztette volna az
embereket, hogy ezek a prédikációk a „szent test mozgalmához” vezetik őket. Azonban nem
minden adventista szerző érti így, hogy mi volt a „legértékesebb üzenet”.
19. Ellen G. White, A nagy küzdelem, 1888-as kiadás, 253. o. Ellen White később Luthert az egyik reformátorként mutatta be, akinek munkája megalapozta Isten templomát.
Azt azonban soha nem írta, hogy munkája az egész épületet képviselte: „Az igazság ellensége
mindent elkövetett, hogy megállítsa a mű építését, melyet az Úr az Ő építőire bízott […]
Munkásokat hívott, akik eredményesen védelmezték a hitet, mely egykor a szenteknek
adatott […] Az apostolokhoz hasonlóan, úgy közülük is sokan elestek őrhelyükön, de a
templom építése állandóan haladt tovább […] A valdensek, John Wycliffe, Husz és Jeromos;
Luther Márton és Zwingli; Cranmer, Latimer és Knox; a hugenották, Wesley Károly és
János, és sokan mások, olyan anyagot gyűjtöttek az alapra, mely kitart mindörökké. Az elkövetkező években azok, akik oly nemeslelkűen merték elősegíteni Isten Igéjének elterjedését,
és azok, akik a pogány földeken végzett munkájukkal előkészítették az utat az utolsó nagy
üzenet hirdetéséhez – ezek is hozzájárultak az építmény felállításához. Az apostoli korszak
óta napjainkig sohasem szünetelt Isten templomának építése. Visszatekinthetünk az elmúlt
évszázadokra, és szemlélhetjük az épület élő köveit, hasonlatosak a fénycsóvákhoz, amelyek
áttörnek a hamis eszmék és babona sötétségén. Ezek az értékes drágakövek egyre jobban
fognak ragyogni, bizonyítva Isten igazságának hatalmát.” (Apostolok cselekedetei, 598–599. o.)
20. Ellen G. White, A nagy küzdelem, 1888. kiadás, 148–149. o. Ugyanakkor Ellen
White John Robinson Puritan Pilgrim című könyvéből idézett, aki korának egyházát a következőképpen elemezte: „Nem gyászolhatom eleget a reformált egyházak állapotát, amelyek
eljutnak a vallás egy pontjáig, és nem akarnak tovább haladni, mint azok, akiken keresztül a
reformáció megtörtént. A lutheránusok nem lépnek túl Luther megértésén, és a kálvinisták
határozottan ragaszkodnak ahhoz, amit Isten nagy embere hagyott nekik, bár ő akkor még
nem értett mindent. Ezt a szerencsétlenséget kell siratni, mert bár ezek az emberek ragyogó
fények voltak a maguk idejében, mégsem mélyedtek bele Isten teljes tanácsába, de ha most
élnének, hajlandóak lennének elfogadni egy nagyobb világosságot, mint ahogy elfogadták
az elsőt […]” (Uo., 291–292. o.) Bármennyire is csodálatos Luther és Kálvin munkája,
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még az is, ahogyan megértették a hit általi megigazulás alapvető tanát, mégis sérült, az eredendő bűn és az ember választási szabadságának félreértése miatt: „Sajnos Luther inkább
Ágostont követte, mint Pál apostolt az eleve elrendelésről, a választás szabadságáról és egyéb
hasonló tanokról szóló tanításában. Következésképpen a XVI. század közepén Európában
a protestáns gondolkodásnak két meghatározó iskolája volt - a lutheranizmus és a kálvinizmus. Mindkettőnek az volt az érdeme, hogy emberek ezreit szabadította fel a középkori
katolicizmus rabságából, és mindkettő bátran védett meg bizonyos bibliai tanokat. Mindkét
rendszer azonban feltűnő gyengeségeket tartalmazott […] A protestánsok között olyan emberek jelentek meg, akik nem akartak végig azon az úton együtt menni a reformátorokkal.
Még Melanchthon, Luther közeli barátja és munkatársa is támogatta a választás szabadságát,
és elkerülte Luther szélsőségeit a jó cselekedetekkel kapcsolatban […] Ezekben az elvekben
nemcsak Wesley ragaszkodása látszik a hit általi megigazuláshoz, ahogy azt Luther hirdette,
hanem egy másik tanítás is, amellyel sem Luther, sem Kálvin nem értett volna egyet; ez a
tanítás Wesley alapvető tana a választás szabadságáról.” (Norval F. Pease, „Justification and
Righteousness by Faith in the Seventh-day Adventist Church Before 1900”, 17.,19.,22.,26.
o.) Következésképpen az az értékes üzenet, amelyet az Úr Jones és Waggoner által küldött,
bár a reformátorok alapjára épült, fölé kellett emelkednie minden hamis pápai eszmének,
amelyek a sötét középkorban az egyházba furakodtak.
21. Uo., 143. o. Az 1888 Materials című gyűjteményben a „jelenvaló igazság” kifejezés
több mint ötven alkalommal jelenik meg arra az üzenetre hivatkozva, amelyet Isten Jones és
Waggoner által küldött. „Azok a dolgok, amelyeket Isten szolgáinak ad, hogy ma kijelentsék,
húsz évvel ezelőtt valószínűleg nem voltak a jelenvaló igazság, de Isten üzenetét jelentik erre
az időre.” (133. o.) „Isten mindig megérteti velük, hogy Ő volt az, aki ezeknek az embereknek [A.T. Jones és E.J. Waggoner] olyan munkát és üzenetet adott, amely a jelenvaló igazság
erre az időre. Tudták, hogy bárhová is elér ez az üzenet, a gyümölcse jó lesz.” (228. o.) „Fájt a
szívem, amikor olvastam a leveleiteket, amelyek bizonyítják, hogy még mindig tele vagytok
kétségekkel és hitetlenséggel éppen azzal az üzenettel szemben, amelyről tudom, hogy a
jelenvaló igazság erre az időre, Isten jelenlegi népe számára.” (274. o.) Lásd még: 120.,174.,
267.,286.,365.,387.,429.,436.,502.,518.,917.,1710.,1796. o.
22. Ellen G. White, „Camp-Meeting at Williamsport, PA.”, Review and Herald, 1889.
augusztus 13., 513–514. o.
23. Ellen White H. Millerhez, 5. Levél, 1889. június 2.; 1888 Materials, 331. o. Évekkel
ezelőtt Ellen White a következőket írta a megrázásról: „Megkérdeztem, mit jelent a megrázás,
amit láttam. Közölték, hogy a laodiceához intézett hű Tanúnak közvetlen bizonyságtétele
váltja ki. Ez majd megteszi hatását a befogadó szívére, és arra vezeti, hogy magasra emelje a
mércét, és hirdesse az igazságot. Egyesek nem viselik el a közvetlen bizonyságot. Fellázadnak
ellene, ez okozza majd a megrázást Isten népe között […] Ekkor figyelmemet arra a csoportra irányították, amelyet korábban láttam, és akiket hatalmasan megráztak […] Tetőtől talpig
páncélba voltak öltözve, és nagy erővel hirdették az igazságot. Megkérdeztem, mi okozta ezt
a nagy változást. Az angyal így felelt: «Ez a késői eső. Felfrissülés az Úr orcájától. A harmadik
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angyal hangos kiáltása […]»” (Review and Herald, 1857. december 31.; Testimonies 1. kötet,
182-183. o.) 1892-ben Ellen White közvetlenül mondta Uriah Smith-nek: „Az üzenet, amelyet ezek az emberek hirdettek, nem más, mint a laodiceai egyháznak intézett üzenet […] Az
üzenet, amelyet A.T. Jones és E.J. Waggoner elénk tárt, Isten üzenete a laodiceai egyháznak,
és jaj annak, aki azt állítja, hogy hiszi az igazságot, és mégsem tükrözi a többiekre az Istentől
kapott fénysugarakat.” (1888 Materials, 1051, 1052. o.)
24. Ellen G. White, „Camp-Meeting at Rome, N.Y.” Review and Herald, 1889. szeptember 3., 545–546. o.
25. Uo.
26. Ellen G. White Uriah Smith-nek, 55. Levél, 1889. június 14.; 1888 Materials, 336. o.
Sajnos a levél többi része már nem létezik. Ellen White szeptemberben írt egy második levelet
Smith-nek, rámutatva arra, hogy egy vezetőnek milyen hatalma lehet az emberek felett: „A
helyzetet egy éjjeli látomás során újra felfedték. Megmutatták nekem, hogy állást foglaltatok
a Lélek és Isten munkájával szemben […] A sötétséget és a hazugságot világosságnak és
igazságnak nyilvánítjátok, amelyről én tudom, hogy másképpen van […] Kiváltságotok volt,
hogy befogadjátok a világosságot, ami értékes igazság, és a megfelelő időben étek volt Isten
éhes és haldokló nyája számára, de nem akartátok világosságként, igazságként és eledelként
felismerni. Ha megakadályozhattátok volna, hogy elérjen Isten népéhez, akkor megtettétek
volna […] Pont ugyanarra a területre léptek, mint azok, akik elutasították Jézus Krisztust
[…] Szegény megtévesztett lelkek, azt fogják hinni, hogy az embereknek bemutatott
világosság és üzenet - világosság, amely ez időre szóló üzenet - csalás és hazugság kell, hogy
legyen, mert Smith testvér nem fogadja el őket.” (Ellen G. White Uriah Smith-hez, 87.
Levél, 1889. szeptember; 1888 Materials, 437–438. o.) Az 1890-es évek elején Ellen White
ismét írt Smith-nek, de ez a levél már nem létezik. Smith 1890. február 17-én válaszolt.
Utalt a Minneapolisi Konferenciára és minden utána zajló eseményre, kifejtve véleményét az
egész helyzetről. Jones és Waggoner gondolatait „ellentétesnek tartotta a Szentírással”, és „ellentétesnek azzal, amit Ellen White korábban megértett”. Smith elmondta, hogy a két ember
gondolatai, amelyeket a Konferenciára hoztak, „majdnem tönkretették” azt. Kijelentette,
hogy „mindannyian egyet tudtunk volna érteni” Waggoner igazságról szóló előadásaival,
ám ezek az előadások utat nyitottak a Galata törvénnyel kapcsolatos tévhitének. Smith azt
állította, hogy Jones elhamarkodottan nyilatkozik, például: „Megtaláltam az igazságot, és
végül nektek erre a helyzetre kell jutnotok.” Smith-nek azt is elmondták, hogy Jones-nak
és Waggonernek új és furcsa értelmezéseik vannak a Jelenésekről, amelyek ellentétesek voltak az adventista „régóta támogatott” tanításokkal, amelyek semmissé tették az 1260 éves
próféciát. Haragudott, mondván: „Mivel mertem figyelmeztetést írni ezekre a pontokra
[a Review újságban], most úgy vagyok bemutatva a nyilvánosság előtt, mint aki puskával
lövöldözik a sötétben, és nem tudja, mi ellen.” (Uriah Smith Ellen G. White-nak, 1890. február 17.; Manuscripts and Memories, 152–157. o.) Miután Ellen White megkapta Smith
levelét, ugyanazon a napon írt Jones-nak. Azt mondta Jones-nak, hogy már korábban el
kezdett levelet írni neki arról, hogy ő olyan kijelentéseket tesz, amelyek „megzavarhatják az
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elméket”, majd mások „kihasználhatják” ezt a dolgot. Beszélt Jones-nak a Smith-től éppen
akkor kapott levélről, amely tartalmazza azokat a kijelentéseket, amelyekről állította, hogy
Jones kimondta. (Ellen G. White A.T. Jones-hoz, 55. Levél, 1890. február 17.; publikálatlan,
a levél többi része már nem létezik) Március 7-én Jones levélben válaszolt Ellen White-nak
(lásd: 1888 Materials, 592. o.) Másnap reggel, március 8-án pedig Ellen White válaszolt
Smith-nek. Miért? Mert aznap reggel az Úr kinyilatkoztatta neki Smith más emberekre gyakorolt befolyását: „Te elutasítottad bizonyságaimat […], azon dolgoztál, hogy semmissé tedd
azok hatását, mint Kóré, Dátán és Abirám […] Te megkeményítetted olyan emberek kezét
és elméjét, mint Larson, Porter, Dan Jones, Eldridge, Morrison és Nicola, és rajtuk keresztül
sok emberét. Mindenki idéz téged, és az igazság ellensége elégedetten nézi ezt.” (Ellen G.
White Uriah Smith-nek, 59. Levél, 1888 Materials, 599. o.) Néhány nappal később, egy
összejövetelen, amelyen több testvér vett részt, Jones és Waggoner be tudták mutatni saját
verziójukat a történtekkel kapcsolatban. (Ellen G. White William C. White-nek, 83. Levél,
1890. márc. 13.; 1888 Materials, 627. o.) Ott bebizonyosodott, hogy Smith igazságtalanul
vádolta Jones-t, hogy elhamarkodott kijelentései voltak. Ellen White röviddel ezután szembesítette ezzel Smith-t: „Levelem felhívására válaszoltál egy olyan levéllel, amelyben azzal
vádoltad Jones testvért, hogy lerombolja hitünk oszlopait. Vajon ez igaz? Az irodában egy
testvéri találkozón megvizsgálták ezeket a dolgokat, és bebizonyosodott, hogy igazságtalanul
vádoltad őt.” (Ellen G. White Uriah Smith-nek., 73. Levél, 1890. november 25.; 1888
Materials, 734. o., hozzáadott kiemelés)
27. Ellen White néhány nyilatkozata alapján egyesek azt sugallták, hogy a Jones és Waggoner által bemutatott dolgok nem jelentenek új világosságot; és hogy valójában semmit
nem nyerünk abból, ha kutatjuk az üzenetet, amelyet ők hoztak régen az egyházba. Ellen
White azt mondta: „Én nem hívom új világosságnak.” (1888-as Materials, 140. o.) „Ez nem
volt egy új világosság.” (211. o.) „Az Úr megmutatta, hogy a népünkre ragyogó világosság
nem új világosság.” (463. o.) „Ez az üzenet nem egy új igazság, hanem pontosan ugyanaz az
üzenet, amelyet Pál apostol és maga Krisztus mutatott be.” (432. o.) George Knight idézi
ezeket a kijelentéseket, és azt sugallja, „az egyetlen módja annak, hogy valaki azt állítsa,
hogy az 1888-as hit általi megigazulás perspektívája némileg egyedülálló az adventizmus
szempontjából az az, hogy teljesen tagadja […] Ellen White egyértelmű szavait”. (A User-Friendly Guide to the 1888 Message, 85-86. o.) De vajon erre gondolt Ellen White, amikor
ezeket a kijelentéseket tette? Mondott más pontosító kijelentéseket is? Az Ellen White 1888
Materials című könyv rövid áttekintése képet ad a válasszal kapcsolatban. Először meg kell
értenünk, hogy Ellen White a fenti állításokat az azoknak adott válaszok kontextusában
tette, akik Krisztus első eljövetelének napjaihoz hasonlóan ellenezték az üzenetet, mert
újnak és furcsának tartották. Ellen White megpróbálta a testvérek elméjébe vésni, hogy az
nem egy új igazság, amely hiányzik Isten Igéjéből, és nem is váltja fel az egyház alapvető tanait. Megértette azonban, hogy Jones és Waggoner üzenetében van valami nagyon különleges,
amit megmutat, ha hagyjuk, hogy beszéljen. Néhány bekezdéssel később világossá tette a
kijelentését: „Ez az üzenet nem új igazság, hanem pontosan ugyanaz az üzenet, amelyet Pál
apostol és maga Krisztus hirdetett”, kijelentve: „Az igazság továbbra is kitárul, fejlődik, mert
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isteni, akárcsak a Szerzője”. (1888 Materials, 432.,434. o., hozzáadott kiemelés) Ellen White
Minneapolisban a következő kérdésre válaszolt: „Gondolja, hogy az Úrnak van új és nagyobb
világossága számunkra, mint nép?” Azt válaszoltam: „A lehető legbiztosabban. Nemcsak hogy
így hiszem, hanem beszélni is tudok róla, ismervén a helyzetet.” (219. o.) Ellen White „logikusnak tartotta, hogy várjunk valamire, ami nagyobb világosságot tár fel a népnek”. (279.
o.) Jones és Waggoner „értékes világosságot mutattak be” (309. o.), „új és régi dolgokat Isten
Szavából” (386. o.) „az igazság értékes ékszereit új kontextusban.” (518. o.) Ellen White azt
kérdezte: „Vajon nincs Istennek további igazsága, amelyet kinyilatkoztathat népének?” Az
ő válasza az volt: „De van”, Isten szolgáinak képesnek kellene lenniük arra, hogy új és régi
dolgokat hozzanak ki Igéjének kincstárából.” (510. o.) Vajon Isten „új világosság” nélkül
hagyja népét? A válasza a következő volt: Nem, „több világosságot fogunk kapni Isten trónjától, és nagyobb világossággal kell bírnunk”. (341. o.) Nyomatékosan kijelentette: „Ne gondoljátok, hogy megkaptátok az összes fénysugarat, és hogy nincs nagyobb megvilágosodás,
amely világunkra kellene, hogy érkezzen. (674. o.) Ugyanakkor hozzátette: „A világosságnak
Isten által választott eszközökön keresztül kell érkeznie”. (507. o.) „Nagyobb világosság fog
ragyogni a próféciák nagy igazságaira, és meg fogják érteni azokat minden frissességükben és
ragyogásukban, mert az Igazság Napjának ragyogó sugarai mindent megvilágítanak.” (514.
o.) Emlékeztette hallgatóit, hogy nekik feladatuk van: „Az igazság progresszív, és nekünk a
növekvő világosságban kell járnunk”. (547. o.) Akik „kitartanak odaszentelésükben, megértik
a növekvő világosságot, és az továbbra is egyre ragyogóbb lesz, amíg eléri a déli teljességet”.
(671. o.) „Isten további világosságot ad, és a régi igazságokat újra megtalálják, és vissza lesznek
helyezve az igazság kontextusába.” (765. o.) „Maga Jézus Krisztus volt az, akinek hatalma
volt megmenteni az igazságokat a hamis eszmék szemetéből, és az eredetinél nagyobb frissességgel és erővel visszaadni a világnak.” (525. o.) „Amikor Krisztust és megváltási munkáját
az egész tanrendszer nagy központi igazságaként értjük, akkor minden korábbi és jövőbeli
eseményre új megvilágítás nyílik. Egy új összefüggésben fogják érteni őket, új és mélyebb
értelmük lesz.” (807. o.) Ellen White-nak azonban egy figyelmeztetést is kellett közölnie:
„Minden idők egyházainak nagy hibája az volt, hogy elértek egy bizonyos pontig a bibliai
igazság megértésében, és ott megálltak […] Azt mondták: «Van elég világosságunk. Nincs
szükségünk többre.» […] Istennek az utolsó napokban élő népe nem kell, hogy inkább a
sötétséget válassza a világosság helyett. Keresniük és várniuk kell a világosságra. A világosság
folyamatosan fog ragyogni Isten Igéjéből […] egyre erősebb sugarakkal, és egyre egyértelműbben tárja fel az igazságot, ahogyan Jézusban van.” (826–827. o.) „Azok, akik megosztott
szívvel szolgálnak […], büszkék, hogy mennyire óvatosak az «új világosság» elfogadásával,
ahogy ők nevezik. De a lelki vakság az oka, hogy nem sikerül világosságot kapniuk.” (1077.
o.) Ellen White jogosan tette fel a kérdést: „Mi a tervetek, hogy az új világosság elterjedjen
Isten népe között?” (534. o.) Következésképpen napjainkban hinnünk kell az ígéretet: „A
nagy igazságok, amelyek Pünkösd napja óta figyelmen kívül maradtak, és félreértették, teljes
eredeti tisztaságukkal kell ragyogniuk Isten Igéjéből.” (FE 473) William Miller álmában,
amelyet az Early Writings 81–83. oldalán ismertet, megtaláljuk az illusztrációk nagy részét,
amelyeket Ellen White annak idején használt, hogy leírja azokat a kincseket, amelyeket Isten
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feltárt, az új kontextust, amelyben bemutatták őket, és az önző ellenállás szemetét, amelyet
el kellett söpörni.
28. Sátán két központi igazságra kíván árnyékot vetni Jézus minden emberért végzett
áldozatával kapcsolatban. Az első az, hogy Krisztus teljes Megváltó volt, és testvéreihez
hasonlóvá tétetett. A második az, hogy áldozata teljes volt, és ennek eredményeként képes
megőrizni az embert minden eleséstől. Ezek az igazságok elutasítják azt a két nagy hamis
elképzelést, amelyek szinte az egész világot övezik - azt, hogy az emberek saját érdemeik által
üdvözülnek, és azt, hogy az emberek bűneikben üdvözülnek. Lásd a 34. lábjegyzetet.
29. Ellen G. White, 5. Kézirat, „Christ and the Law”, Prédikáció, 1889. június 19.; 1888
Materials, 341-345. o.
30. Uo., 346-347. o.
31. Egyesek Ellen White e nyilatkozatát használták annak bizonyítására, hogy mindaz,
amit az Úr Jones és Waggoner által küldött, már Ellen White írásaiban is megtalálható volt
- már 1888 előtt is -, és ennek következtében valójában csak Ellen White könyveire van
szükségünk. (George R. Knight, A User-Friendly Guide to the 1888 Message, 68–69., 108.
o.) Válaszul arra a kérdésre, hogy miért nem kellene újrapublikálni Waggoner és Jones írásait,
Norval Pease azt mondta: „Nem túlzás azt állítani, hogy nincs semmi, amit Waggoner és
Jones mondtak volna, amit Ellen White nem mondott volna jobban.” (The Faith That Saves
[1969], 53. o.) Azonban, amint Clinton Wahlen rámutat, „úgy tűnt, hogy Pease egy másik
okra utalt”, amely miatt Jones és Waggoner írásait nem publikálták újra, „nevezetesen, hogy
rontaná az evangelikál egyház képét, amelyet az egyházunk vezetői olyan szorgalmasan igyekeztek ápolni az elmúlt két évtizedben. [1950-es és 1960-as évek] Azt mondta: «Ha helyesen
van értve, az adventizmus lényegében evangelikál.»” („Selected Aspects of Ellet J. Waggoner’s
Eschatology”, XXIII. o.) Természetesen Knight, Pease és még sokan mások érvelésének egy
másik célja az, hogy csökkentse a Jones és Waggoner által küldött üzenet jelentőségét. Igen,
igaz, hogy Ellen White a Minneapolisi Konferencia során ezt írta: „Ez nem jelentett új világosságot számomra, mert az elmúlt negyvennégy évben egy felsőbb hatalomtól érkezett
hozzám, és én bemutattam népünknek írásokban és beszédekben, az Ő Lelke bizonyságaiban
[…] Vajon nem ez a téma van bemutatva újra és újra a Bizonyságokban?” (1888 Materials,
212., 217. o.) Ezeket a kijelentéseket azonban azért tette, hogy védje magát attól a vádtól,
hogy megváltozott vagy, hogy Jones és Waggoner befolyásolták őt, és most új eretnekséget
támogat. Bizonyos értelemben a testvérek különbséget láttak Jones és Waggoner üzenete és
az általa negyvenöt éven át prédikált üzenet között. Csak néhány nappal azelőtt, Ellen White
világosan mondta: „Szeretném, hogy alázatos szívem legyen, és szeretném, ha tanítva lennék,
mint egy gyermek. Az Úr jónak tartotta, hogy nagy világosságot adjon nekem, és mégis
tudom, hogy Ő más elméket is irányít, és kinyilatkoztatja nekik Igéjének rejtelmeit, és én el
akarok fogadni minden fénysugarat, amelyet Isten küld nekem, még akkor is, ha a legalázatosabb szolgája által érkezik.” (Uo., 163. o.) Valóban, ez volt az az üzenet, amelyet negyvenöt
éven át „igyekezett bemutatni”, és Waggoner volt az első, aki nyilvánosság előtt világossá
tette ezt az üzenetet - egy üzenet, amelyre „szívének minden sejtje azt mondta: Ámen”.
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(Uo., 348.,349. o.) Érdekes megjegyezni, hogy sokan, akik nem hiszik, hogy van valami
fontos Jones és Waggoner üzenetében, megmagyarázhatatlanul hivatkoznak mindazokra a
könyvekre, amelyeket Ellen White Minneapolis után írt annak bizonyítékaként, hogy az
üzenetet elfogadták. (Norval Pease, op.cit., 46. o.; George Knight, A User-Friendly Guide
to the 1888 Message, 68-69. o.; L. E. Froom, Movement of Destiny, 444. o.) Nem akarjuk
megkérdőjelezni Ellen White prófétai elhívását, vagy doktrinális tekintélyét, melyet Isten
adott neki. Azt sem akarjuk tagadni, hogy azok, akik Ellen White ihletett könyveit olvassák,
nagy áldást kapnak. Ha az ott bemutatott igazságokat és tanácsokat hit által fogadják, és
a gyakorlatba ültetik, akkor azok megmentő kapcsolatba hozzák az olvasót Krisztussal és
a mennyek országával. Nem akarjuk azonban tagadni azt sem, amit maga Ellen White
mondott: „Az Úr elhívta Jones testvért és Waggoner testvért, hogy hirdessenek egy üzenetet
a világnak, hogy felkészítsenek egy népet, amely állva marad az Úr ítélete napján.” Ezzel az
üzenettel kapcsolatban Ellen White azt mondta: „Isten küldött embereket, hogy hozzanak
nekünk egy olyan igazságot, amellyel mi nem rendelkeznénk, ha Isten nem küldött volna
valakit, aki elhozza nekünk. Isten megengedte, hogy világosságom legyen arról, hogy mi is
az Ő Lelke, következésképpen én elfogadom, és már nem merem felemelni a kezemet ezen
emberek ellen, mert ez azt jelentené, hogy Jézus Krisztussal szemben emelném, Akit fel kell
ismerni az Ő hírnökeiben.” (1888 Materials, 1814., 608. o., hozzáadott kiemelés) Bármelyik
lenne is az Úr által küldött igazság, amelyet Jones és Waggoner által küldött, ez nem tett
mást, csak a már lefektetett alapokra épített, a menny mégis azonosította üzenetüket a nagy
kiáltás kezdetével és a késői esővel.
32. Ellen G. White, 5. Kézirat, „Christ and the Law”, Prédikáció, 1889. június 19.; 1888
Materials, 348-349. o.
33. Uriah Smith: „Our Righteousness Again”, Review and Herald, 1889. július 2.
34. Ellen G. White, „Camp-Meeting at Rome, N.Y.” Review and Herald, 1889. szeptember 3., 545–546. o. Ellen White rámutatott arra, hogy amikor a Sátán arra késztetheti
az embereket, hogy a saját érdemeikre tekintsenek, az embereknek semmi erejük nem lesz
ellenállni a kísértésnek: „Szinte minden hamis vallás ugyanezen az elven jött létre, nevezetesen, hogy az ember függhet saját erőfeszítéseitől az üdvösség megszerzésében.” (Pátriárkák és
próféták, 73. o.) „Az az elv, miszerint az ember saját cselekedetei által megmentheti magát,
minden pogány vallás alapja, és most a zsidó vallás elvévé vált. Sátán ültette el ezt az elvet.
Bárhol is vallják ezt, az embereknek már nincs védőgátjuk a bűn ellen.” (Jézus élete, 35. o.)
„A pápaság felkészült arra, hogy teljesítse az emberek két osztályának vágyait, amely szinte
az egész világot magában foglalja - azokat, akik saját érdemeik által akarnak üdvözülni, és
azokat, akik bűneikben akarnak üdvözülni. Itt van hatalmának titka.” (A nagy küzdelem,
572. o.)
35. Ellen G. White, 25. Kézirat, „Resume of Travels and Labors”, n.d. 1889; A.L. White,
The Lonely Years, 418. o.
36. Ellen G. White 30. Kézirat, 1889. június.; 1888 Materials, 363. o.
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37. Ellen G. White Madisonnak és Millernek, 4. Levél, 1889. július 23.; 1888 Materials,
388.,391.,392.,406-407. o. Ha igaz, hogy „Isten népének perspektívái hasonlóak a zsidókéhoz, akik hitetlenség miatt nem léphettek be Isten országába”, akkor nem lehetséges, hogy e
bűn világának pusztájában vándorolunk, mert fellázadtunk Isten ellen, és a „hitetlen kémek
nyomdokaiba léptünk?
38. Uo., 417-419., 421-423. o.
39. A.T. Jones C.E. Holmes-nak, 1921. május 12.; Manuscripts and Memories, 329. o.
A.T. Jones ezen kijelentésére válaszul George Knight a következőket sugallja: „Természetesen lehetetlen megállapítanunk, hogy más okok milyen mértékben befolyásolták a hit általi
megigazulásról szóló konfliktust, mint például a Galata törvénnyel kapcsolatos véleménykülönbségek, és Jones személyisége […] Jones-nak hiányzott a saját tanításainak gyakorlati
alkalmazása.” (A User-Friendly Guide to the 1888 Message, 149.,150. o.)
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Baál imádata
Az 1889-es Konferencia és a konszolidációs tervek
Az 1889-es tábori összejövetelek jelentős hatással voltak a résztvevők életére. Sokan
áldást nyertek Jones és Waggoner üzenete által. Ellen White prédikációkban és levelekben
jelezte, hogy nagy világosság áradt Isten népére, és itt az ideje, hogy Isten népe „felkeljen és
világítson”, mert a földet Krisztus dicsőségének kellett megvilágítania. Abban az időben F.H.
Westphal hazatért Wisconsinba, „és elmondta a gyülekezetnek, hogy megkezdődött a késői
eső”.1
Mivel a Generál Konferencia ülésszaka közeledett, Ellen White abban reménykedett,
hogy változás történt, és hogy ez teljesen más lesz, mint Minneapolisban. Az ülés október
18-án kezdődött Battle Creek-ben, és november 11-ig folytatódott. A Konferencia kezdetén,
miközben a nyitóülés céljára gondolt, Ellen White arra vágyott, hogy az a szombat „legyen
lelkünk legértékesebb napja”. Felismerte, hogy „az utolsó napok veszedelmei közepette éltek”, megértve, hogy Isten nem fogja jóváhagyni sem a „szektárizmust, sem a törvényeskedő
vallást, amelyek annyira uralkodóak voltak még azok között is, akik állították, hogy hiszik a
jelenvaló igazságot. Krisztus és az Ő igazsága volt az egyetlen reményük”. Az összejövetel első
hetében sokan „bizonyságot tettek az elmúlt évben kapott áldásokról a hit általi megigazulás
áldott világossága miatt, amelyet örömmel elfogadtak”. Ez arra késztette Ellen White-ot,
hogy kijelentse, hogy „az Úr Lelke van közöttünk”.2
Amint az összejövetelek folytatódtak, Ellen White erőt kapott, hogy egy közvetlen
bizonyságot tegyen az ott összegyűlteknek. A „Szentlelket” kapta, miközben [254] azért imádkozott Istenhez, hogy „a lelkipásztori munkában levő testvérek a magasból jövő hatalommal
legyenek felruházva, hogy a világ minden részén hirdessék ezt az ünnepélyes üzenetet”. A
tavalyi tapasztalatok kapcsán sok más bizonyság is elhangzott. Mindazok, akik elmondták
bizonyságaikat, érezték, hogy tapasztalataik „erősebb lelki jelleggel bírnak, mint valaha,
mióta elfogadták az igazságot. A hit általi megigazulás világossága, és az a tény, hogy Krisztus
igazságának a mi igazságunkká kell válnia - mert máskülönben lehetetlen megőriznünk Isten
törvényét – képezte minden felszólaló bizonyságtételét, és a gyümölcse a béke, bátorság,
öröm és harmónia volt.”3
Október 27-én, vasárnap Ellen White részt vett a reggeli, nyolcórai összejövetelen, ahol
„Jones testvér bemutatta a hit általi megigazulás bibliai bizonyítékait”. Ezt követően Ellen
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White beszélt az embereknek arról, „hogy jöjjenek a világosságra, és a világosságban éljenek,
nehogy sötétség boruljon rájuk”. Nem mindenki fogadta el a világosságot, és ennek eredményeként egy figyelmeztetést mondott:
„Azok, akik rosszat fognak mondani a hit általi megigazulás bibliai témájáról, kritizálni fognak, kérdéseket fognak feltenni, és általuk terjeszteni
fogják kifogásaikat, azok nem tudják, hogy miről beszélnek. Ők nem tudják,
hogy sötét testekként helyezkednek el, hogy megakadályozzák azokat a ragyogó fénysugarakat, amelyeket Isten úgy döntött, hogy népének küld. Ezek a
sugarak eljönnek; a harmadik angyal üzenetének hatalommal kell haladnia,
dicsőségével betöltve az egész földet. Mi az ember, és mit tehet Isten ellen? Az
ember választhatja a sötétséget, megkedvelheti a sötétséget, és sötétség veheti
körül, de az üzenetnek hatalommal kell haladnia, még akkor is, ha egyesek
nem hajlandóak vele együtt haladni.”4
Másnap reggel Ellen White „nagyon világosan beszélt egyesekről, akik részt vesznek az
összejövetelen, de semmilyen módon nem bizonyították, hogy a Léleknek és Isten erejének
részesei. Úgy tűnt, nem látják, hol dolgozik Isten.” Megszólította azokat, akik „egy éven
át nyilvánvaló módon Isten ellen, és különleges, határozott világossága ellen dolgoztak”.
Figyelmeztette, hogy „minden ember sötétsége arányos lesz a hitetlenségével, ellenkezésével
és megvetésével a világosság iránt, amelyet Isten ilyen kegyelemteljes módon küld”. Később
azon a reggelen Ellen White részt vett a Jones által vezetett összejövetelen: [255]
„A résztvevők nagy számban voltak jelen, és Jones a hit általi megigazulásról beszélt, világos és megkülönböztetett módon, és olyan figyelemre méltó
egyszerűséggel, hogy senkinek sem volt oka sötétségben maradni, hacsak a
szívében nem volt kategorikus hitetlenség és elhatározás, hogy ellenáll Isten
Lelke munkájának. Sokan elégedettek voltak, mások pedig úgy tűnik, csodálkoznak, mintha nem tudnák, mit is jelent valójában a hit általi megigazulás.
Minden bizonnyal az igazság világos módon került bemutatásra. Én boldog
voltam, amikor hallottam ezt a bizonyságot. Kijelentettem, hogy azok, amiket
hallottam, az igazságot képezik, és akik a kapott világosságot a gyakorlatba
ültetik, az Úr oldalán állnak.”5
Másnap reggel Ellen White írt az összejöveteleken szerzett tapasztalatokról. Nagy örömét
fejezte ki, látva azok által elfogadni az üzenetet, akik addig azt még nem hallották. Azonban
vészjósló időket éltek.
„Az összejövetelek kiválóak. A minneapolisi összejövetelen megnyilvánuló
lelkület nincs jelen. Minden dolog harmóniában zajlik. Nagyszámú küldött
van. Jó a részvétel a hajnali ötórai összejöveteleinken. Minden bizonyságnak,
amit hallottam, felemelő jellege volt. Az emberek azt mondják, hogy a tavalyi
volt életük legjobb éve; hogy az Isten Igéjéből ragyogó világosság egyértelmű és
megkülönböztetett volt – a hit általi megigazulás, Krisztus a mi igazságunk. A
tapasztalatok nagyon érdekesek voltak […]
https://adventizmusmegrazasa.hu/
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Nyolc órakor Jones testvér a hit általi megigazulás témájáról beszél, és nagy
érdeklődés mutatkozik. Növekedés tapasztalható a hitben és a mi Urunk és
Megváltónk, Jézus Krisztus ismeretében. Sokaknak nem volt alkalmuk beszédet hallani erről a témáról, de most elfogadják, és az Úr asztaláról nagy
adagokkal táplálják őket. Akik beszéltek, mindazok bizonyságtétele az volt,
hogy ez a világosság és igazság üzenete, amelyet népünk elé tártak, pontosan az
erre az időre szóló igazság, és bárhová is mennek, Isten világossága, szabadulása
és áldása biztosan eljut az gyülekezetekhez […]
Mindig számíthatunk új és elképesztő követelésekkel Sátán részéről az ő
szolgáin keresztül, de vajon népünk emberei nem lesznek éberek, nem lesznek
erősek a Mindenható erejével? Vajon Isten nem bölcs? Válság alakult ki Isten
kormányzásában, amelyben valami nagyszerű és meghatározó dolgot kell tenni.
A késés nem lesz meghosszabbítva. Isten haragja nem sokáig lesz visszatartva;
az igazságosságnak csak egy szót kell szólnia, és egy pillanat alatt nagy zűrzavar
lesz […] [256]
Segítsen az Úr, hogy a Szentlélek keresztsége kiáradjon a munkásokra, hogy
képviselni tudják Jézus Krisztust minden munkájukban.”6
Ugyanezen a reggelen Ellen White levelet küldött Mary White-nek, ugyanazokat az
érzéseket kifejezve. Elmondta neki, hogy „jók az összejöveteleik. Úgy tűnt, nincs véleménykonfliktus”. Írt azokról a vallomásokról, melyeket megosztottak a pásztorok, akiket
megáldott az a világosság, amely „Minneapolisban és az elmúlt év során lett bemutatva”, és
megjegyezte, hogy „a siker úgy kísérte munkájukat, mint még soha azelőtt”. Ellen White azt
írta Marynek: „Eddig egyetlen ellenkező hangot sem hallottunk. Úgy tűnik, hogy az egység
predominál.” Azonban hozzátette: „Ugyanakkor úgy tűnik, hogy sok ember ugyanazon az
állásponton van, mint Minneapolisban. Ó, Isten dolgozzon keményen népe érdekében, űzze
el a sötét felhőket, hogy bejöhessen dicsőségének fénye.”7* Habár a reggeli összejöveteleken
nagy áldások áradtak ki, „pont azok nem voltak jelen, akiknek leginkább szüksége volt ezen
összejövetelek befolyására”. Az ellenállás még mindig erős volt.8
Azok közül, akik továbbra is a minneapolisi álláspontot képviselték, Uriah Smith volt az
egyik. A Daily Bulletin október 29-i számában tette közzé a szombat reggeli prédikációját,
amelyben „a hetednapi adventisták munkájának történetéről és jövőjéről” beszélt. Megjegyezte, hogy a munka korai időszakában a „lelkészeink az üzenet két nagy fegyverével léptek
előre - Isten parancsolataival és Jézus hitével. Olyan módon prédikáltak, hogy az élet teljes
és tartós reformját eredményezte.” Smith utalt Jones-ra és Waggonerre, mondván, hogy az
adventisták „nem a modern protestáns újjáébredés prédikátorainak módszereit alkalmazták,
és nem elégedtek meg azzal, hogy hallgatóiknak csak a méz ízét és a szivárvány látványát
mutassák be, hanem a munkájukba beleszőttek néhányat a sínai villámok közül, hogy érzékennyé tegyék a lelkiismeretet, és eltávolítsák a pikkelyeket a vak szemekről”. Világos volt,
hogy Uriah Smith nem követte azt a tanácsot, amelyet Ellen White az előző nyáron adott
neki.9
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A vallásszabadság

Az 1889-es Generál Konferencián Ellen White más kérdések miatt aggódott, beleértve az Egyesült Államok vasárnapi törvényét és az egyháznak a vallásszabadság támogatása
érdekében végzett munkája miatt. Három évvel korábban, válaszul a vasárnapi törvény
iránti egyre fokozódó izgatásra, [257] az egyház el kezdte publikálni az American Sentinel című
újságot, melynek szerkesztője J.H. Waggoner volt. 1887-ben A.T. Jones és E.J. Waggoner
társszerkesztőként léptek be. A Generál Konferencia egy vallásszabadsággal foglalkozó bizottságot is kinevezett, amelynek elnöke A.T. Jones volt. Ennek a bizottságnak az volt a
célja, hogy elősegítse a vallásszabadság témájának szélesebb körű nyilvánosságát sajtócikkek
által, nyilvános konferenciák és a vasárnapi törvényjavaslat elleni kérések terjesztése által. A
bizottság arra is ösztönözte az egyház tagjait, hogy aktívan vegyenek részt a vallásszabadság
támogatásában, és nyújtsanak jogi segítséget a hetednapi adventistáknak, akiket vasárnapi
munkavégzés miatt ítéltek el.10*
Az 1888-as Minneapolis-i Generál Konferencián és decemberben a Battle Creek-i Tabernákulumban A.T. Jones a vallásszabadságról beszélt, mindkét előadássorozatát széles körben
terjesztették. Nem sokkal később Jones megjelent a szenátus Oktatási és Munkaügyi Bizottsága előtt, és felszólalt Blair vasárnapi törvényjavaslata ellen. 1889. február 22-én Jones ismét
megjelent a szenátus Bizottsága előtt, ezúttal azért, hogy felszólaljon a Blair által a nemzeti
állami iskolarendszer keresztényesítésére irányuló alkotmánymódosítás ellen. A hetednapi
adventistáknak és az egész nemzetnek köszönhetően Blair mindkét javaslatát elutasították az
ötvenegyedik kongresszuson.11*
Mivel Jones nagyon aktív volt a kampány középpontjában, 1889 októberéig közel ötszázezer aláírást szereztek, felszólítva a kongresszust, hogy „ne fogadjon el semmilyen törvényt, amely tiszteletben tartja a szombatot, az Úr napját, vagy bármilyen más vallási vagy
egyházi rendeletet”. Jones szerint az aláírásgyűjtési kampány több volt a vasárnapi törvény
legyőzésének kísérleténél, a célja „a harmadik angyal üzenetének terjesztése, és figyelmeztetni
mindenkit a fenevad képének megformálása ellen”, mert „amikor másoknak elmagyarázták a
kérés célját, tulajdonképpen ismertették velük a harmadik angyal üzenetét”.12 [258]
Bár Jones valószínűleg a legaktívabb adventista lelkész volt a vallásszabadság területén,
néhányan nem értékelték buzgalmát. 1889 júliusában Battle Creek Tabernákulumában a
Vallásszabadság Bizottságát átszervezték, 110 tagra bővítették, és átnevezték: National Religious Liberty Association (NRLA). Az elnökségben A.T. Jones-t Eldridge Captain váltotta
fel. Ő és Dan Jones alelnök egyaránt Jones és Waggoner ellen volt. Jones-t és Waggonert
nevezték ki az NRLA szerkesztőségébe.
Következésképpen az 1889-es Generál Konferencián és Eldridge vezetésével az NRLA
elkészítette és megszavazta saját szabályzatát, amelynek némelyike hasonló volt azokhoz a
döntésekhez, amelyeket 1888-ban Minneapolisban nem sikerült megszavazniuk. A szabályok
közül kettő a következő volt: „az egyesület nevében sem annak vezetői, sem tagjai nem
publikálnak vagy terjesztenek semmit mindaddig, amíg a Szövetség Végrehajtó Bizottsága
jóvá nem hagyja […] A sajtóban való publikáláshoz előkészített összes anyagot illetően az
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elnök ellenőrzése és jóváhagyása szükséges, valamint a szerkesztőség Bizottsága többségének
jóváhagyása, mielőtt a titkárhoz kerülne, kivéve, hogy szerkesztőségi határozatképtelenség
hiányában az elnök és az első alelnök eljárhat a szerkesztőség tagjaként.”13
Ugyanakkor az NRLA Végrehajtó Bizottsága foglalkozott a vasárnapi törvénnyel kapcsolatos kérdésekkel is, például: mit kell tenni a déli államok szombattartóiért, akik üldözést
szenvedtek a vasárnapi munkájuk miatt. A testvérek közül egyesek „nagyon várták, hogy a
Generál Konferencián hozzanak egy döntést, amely azt tanácsolja a szombatot tartó testvéreinknek, akiket börtön vagy pénzbüntetés fenyegetett, hogy tartózkodjanak a munkától”. Ezt
a döntést nem szavazták meg, bár egyesek ragaszkodtak ahhoz, hogy azonnal fogadják el.14
Ellen White válasza
November 4-én Ellen White válaszolt azoknak a küldötteknek, akik „türelmetleneknek
tűntek, hogy megszavazzák azt a döntést”. Ellen White a legvilágosabb módon mondta nekik, hogy „egy ilyen döntést nem szabadna javasolni ennek a Konferenciának, kérve annak
szavazását”. Arra emlékeztette őket, hogy ha a tanítványok [259] tíz napot töltöttek együtt
komolyan imádkozva a Szentlélek kiáradásáért, nekik „húsz” napra lenne szükségük, mielőtt
mernének „írni egy határozatot az embereknek ezzel a ponttal kapcsolatban. Több kitartó
ima, és nem kevesebb, mint a Szentlélek eljövetele, nem fog válaszolni ezekre a kérdésekre.”
Ellen White arra figyelmeztetett, hogy mindig fennáll a „végletekbe kerülés veszélye”. Ha
meghozzák a döntést, hogy „az embereink ne dolgozzanak vasárnap”, akkor úgy tűnhet,
mintha a déli államokbeli testvérek „egyetértenének a vasárnapi törvénnyel”, és ez azt jelentené, hogy „a szombat megtartói bálványt tisztelnek, és lemondanak az elvekről, míg
minden elveszik”. Ellen White azon gondolkodott, hogy ha az adventisták nem dolgoznak
„a hét első napján a letartóztatás elkerülése érdekében”, „vajon annak a mutatója lesz, hogy
mi megfelelő kapcsolatban vagyunk Isten szent törvényével?”15*
Ellen White megértette mindkét oldalról azt a veszélyt, ha a döntést megszavazzák. Arra
figyelmeztette a testvéreket, hogy „ne foglalják el Isten helyét az emberekért. Elég sokáig végezték ezt a fajta munkát. Engedjétek meg Istennek, hogy az emberek elméjében dolgozzon
[…] Hagyjátok Istent, hogy tegyen valamit […] Ne szabadítsátok meg Isten népét azoktól
a terhektől, amelyeket Isten akarja, hogy viseljenek. Ne tegyetek terheket az emberek egyik
csoportjára sem, akiket Ő megszabadítani szeretne azoktól.” Azt mondta nekik, hogy ne
engedjék meg „senkinek sem, hogy büszke magatartást tanúsítson, sem nyilatkozatok által,
sem példával, hogy megmutassa szembeszegülését az ország törvényeivel szemben. Ne hozzatok semmilyen döntést arról, hogy mit tehet, vagy mit nem tehet egy ember a különböző
államokban.” Bár az embereknek vigyázniuk kell, hogy ne hajtsanak térdet a hamis szombat
előtt, „ellenségeinknek nem szabad alkalmat adnunk arra, hogy törvénysértéssel vádoljanak
minket […] Nem kellene azt éreznünk, mintha azt a parancsot kaptuk volna, irritáljuk a
vasárnapot imádó társainkat azzal, hogy határozott erőfeszítéseket teszünk azon a napon
szándékosan dolgozva a szemük láttára azzal a céllal, hogy bizonyítsuk függetlenségünket.”16
Bár Ellen White arra buzdította a testvéreket, hogy ne szavazzanak egyetlen határozatot
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sem a szombattartók kötelességeiről a vasárnapi törvényekkel kapcsolatban, ugyanakkor arra
is figyelmeztetett, hogy ez „olyan időszak, amikor Isten népének úgy kell dolgoznia, mint
soha azelőtt”. Amikor a Generál Konferencia embereivel beszélt, kijelentette, hogy „sokan
kényelmesek, vagy más szóval kifejezve alszanak”. A „vasárnap tiszteletben tartásának előírásáról” szóló prófécia megértése ellenére ők „az esemény nyugodt várakozásába helyezkedtek,
megnyugtatva magukat azzal a gondolattal, hogy Isten megvédi népét a nyomorúság napján.
De Isten nem fog megmenteni, ha nem teszünk egyetlen erőfeszítést sem a gondunkra bízott
munka elvégzésére.” Egy üzenetet kellett hirdetni a világnak: [260]
„Gondosan kellene tanulmányoznunk Isten szavát, és azzal a hittel imádkoznunk, hogy Isten vissza fogja tartani a sötétség hatalmait, mert eddig az
üzenet elég kevés emberhez jutott el, és az Ő dicsőségének be kell ragyognia az
egész világot. A jelenvaló igazság - Isten parancsolatai és Jézus hite - még nem
hirdettetett úgy, mint kellene […]
Sátán ujjongott, miközben megengedtétek, hogy elterelje figyelmeteket
pont arról a munkáról, amelyet Isten szeretett volna, hogy megtegyetek, és
elvégeztetek egy másik munkát, amellyel nem bízott meg, hogy megtegyétek
[…] Ti elhanyagoltátok azokat a bizonyságokat, amelyeket az Úr az Ő kegyelmében küldött, hogy a helyes útra terelje lépéseiteket. Közületek egyesek
kategorikusan elutasították a figyelmeztető szavakat […]
Úgy éreztem, hogy ha ismét engedélyt kapnék, hogy előttetek álljak, akkor
Isten jelenléte kellene, hogy velem legyen, mint Mózes esetében, amikor Izrael
gyermekeit a pusztában vezette […] Meg akartam mutatni nekik, hogy ha Isten Lelke nem tölti be őket, akkor semmi jót nem tudnak tenni munkájukban.
Hidegségük, langyos állapotuk sértést jelentett Isten számára. Krisztus világosságában kell járniuk, mert különben Sátán megvakítja őket, és a világosságot
sötétségnek, a sötétséget pedig világosságnak fogják mondani […]
A világosságnak az Általa választott szolgái által kell eljutnia az emberekhez.
Ők hirdetni fogják a figyelmeztetést, hogy senki se maradjon tudatlanságban
Isten terveivel és Sátán stratégiáival kapcsolatban. Sátán az ördögi képességeit a
maximumig fogja használni pont a mű nagy központjában. Minden lehetséges
utat meg fog keresni, hogy az emberek és Isten közé álljon, és megállítsa azt a
világosságot, amely felől Istennek az a szándéka, hogy a gyermekeihez jusson
[…]
Jézus közel jött hozzánk ezen a Konferencián. Köszönöm Istennek, hogy
összetörte a lelkeket a lelkipásztori ima-összejöveteleken […] Valamiért azonban pont azok nem voltak jelen, akiknek leginkább szükségük volt ezekre az
összejövetelekre. Pont azok, akiknek a legnagyobb szükségük volt, hogy az
élet kútjából igyanak, akiknek az első sorokban kellett volna, hogy közöttünk
álljanak, nem kapták meg azt az erőt, amelyet Isten hajlandó volt rájuk áraszhttps://adventizmusmegrazasa.hu/
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tani. A jövő bebizonyítja ezen értékes reggeli összejövetelek elhanyagolásának
eredményeit […]
Azok, akik most segíteni akarnak a lelkeken […] nekik maguknak felöltözötteknek kell lenniük Krisztus igazságának teljes páncéljával, mert soha nem
lesznek képesek olyan tapasztalathoz vezetni az embereket, amelyben ők maguk
sem részesültek. Azok, akik nem ízlelték Isten bőséges áldását, semmibe fogják
venni azokat az áldásokat, amelyeket mások kaptak. Az a világosság, amelyet
Isten népének ad, figyelmen kívül hagyható, megtagadható, elutasítható, de
ezen hozzáállás módja nagy veszélybe sodorja az emberek lelkét. Testvérek, Isten értünk dolgozik, és én azt a mély vágyat érzem, hogy a menny által küldött
egyetlen fénysugár se [261] legyen közönnyel kezelve. Értékelni és fogadni kell
azokat az üzeneteket, amelyeket Isten küld az embereknek. Ha nem értékeljük
a menny világosságát, akkor elítélésünkre tesszük ezt, és helyzetünk hasonló
lesz ahhoz a helyzethez, amelyben a zsidók találták magukat, amikor elutasították az élet és dicsőség Urát.”17*
A konszolidációs tervek
A Konferencia másik vitatémája a Kiadószövetség jövője és kapcsolata az egyházzal.
Október 21-én a kiadószövetség alelnöke, C. Eldridge a következő felhívással zárta bevezető
jelentését: „A kiadvány munkájának a fontossága a legkomolyabb figyelmet igényli tőlünk a
jelen időben. Részleteiben kellene tanulmányoznotok az egyesület és az egyház között létező
kapcsolatokat, és olyan terveket kellene készítenetek, amelyek a legjobban járulnak hozzá az
általános munka előrehaladásához.” Előadását követően Eldridge javaslatot tett egy Kinevezési Bizottság felállítására E.W. Farnsworth elnökletével, és egy Határozathozó Bizottságra,
amelynek elnöke R.A. Underwood, mindkét elnök Jones és Waggoner-ellenesek voltak.18
Október 27-én a Generál Konferencia elnöke, O.A. Olsen beszédet mondott „néhány
fontos témával kapcsolatban, amelyet figyelembe kellene vennie az itt egybegyűlteknek”.
Beszélt a kiadványok munkájáról, és egy új szervezésről, amely „egyesíteni fogja az egyház
különböző intézményeit és érdekeiket”. Azt kérdezte: „Miért nem kellene, hogy az egyházunk különféle vállalkozásait a Generál Konferencia által megválasztott tanácsok vezessék?
Elfogadjuk, hogy a Generál Konferenciát, mint Isten által elismert legmagasabb tekintélyt
itt a földön […]” [262]
„Kiadói munkánk érdekei és a könyveket előállító intézmények kiemelten fontosak.
Vajon nem egyetlen tanácsnak kellene azokat megfelelően igazgatnia? […] Úgy gondoljuk,
hogy ezt az ülést nem szabad elhalasztani, amíg nincs figyelem fordítva erre a kérdésre.”19
Olsen tanácsára azonnal figyelmet fordítottak erre, és november 4-én R.A. Underwood
egy határozatot mutatott be, amely így hangzott: „Támogatjuk a jelenlegi erőfeszítéseket,
amelyek biztosítják a kiadványok területén a különböző tevékenységek érdekeinek adminisztratív konszolidációját.” Figyelemre méltó módon „ezt a határozatot egyetlen vita nélkül
elfogadták, és a gyűlés véget ért”.20
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Másnap egy találkozó keretén belül R.A. Underwood ismertette az „egyház érdekeinek
adminisztratív konszolidációjáról” szóló jelentését. A jelentést ugyanazon a napon fogadták
el, amely a következőket tartalmazta:
„1.) Azonnal lépéseket kell tenni egy testület létrehozására a teljes irányítás átvétele
céljából a kiadványok területén lévő összes intézményeink felett, ezáltal a tevékenységet
egyetlen általános igazgatás alá vonva.
2.) Ennek a testületnek a vezetői huszonegy tagból álló tanácsot hoznak
létre […], felhatalmazva az önmegszervezéssel egy elnök megválasztása által
[…]
5.) A Review and Herald Publishing House és a Pacific Press Publishing
Company részvénytulajdonosai vegyék fontolóra az összes részvényük átruházásának ajánlását ezen új szervezetnek […] annak érdekében, hogy a lehető
leghamarabb meg lehessen tenni a szükséges lépéseket e cél elérése érdekében.
A szervezet célja a következő lesz:
1.) Birtokolni az egyház valamennyi kiadójának és felszereléseinek tulajdonjogát.
2.) Birtokolni az egyház összes könyvének, brosúrájának és folyóiratának
tulajdonjogát, közzétételét és ellenőrzését.
3.) Lehetőség szerint vásárlás útján vagy más eszközökkel megszerezni a
nyomdatáblákat és a szerzői jogokat az összes egyházi könyv számára, amelyet
jelenleg kiadóink publikálnak, valamint azokra a könyvekre, amelyeket ezentúl
megírnak […]
5.) Kiadók és adminisztratív vezetők kinevezése, akik átveszik a különböző
kiadók tevékenységének általános felügyeletét.
Tekintettel arra, hogy időbe telhet ennek a célnak és a nagyon kívánatos
eredménynek a teljes elérése; valamint ebben az irányban való, a lehető legnagyobb haladás elérése érdekében azt javasoljuk, hogy az elején a szövetség vegye
át az ellenőrzést [263] a jelenleg létező összes idegen nyelven publikált minden
könyv és folyóirat felett […] azzal a perspektívával, hogy teljes mértékben átvegye az irányítást a kiadványok területén végzett minden tevékenységeink felett.
Az időveszteség elkerülése érdekében az ön bizottsága továbbá azt fogja
javasolni, hogy a Generál Konferencia jelenlegi ülésén válasszon egy huszonegy
főből álló állandó bizottságot, hogy felmérje az egész helyzetet, és rendelkezzen
döntési jogkörrel […]
Az ön bizottsága javasolni fogja továbbá egy hasonló szervezet létrehozását,
amely átveszi az irányítást valamennyi oktatási tevékenységünk és intézményünk felett, és tulajdonjogokkal rendelkezik - egyetlen adminisztratív vezetés
alá vonva őket. Továbbá létre kell hozni egy másikat is, amely átvenné az egészségügyi intézményeink irányítását.”21
https://adventizmusmegrazasa.hu/
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Ugyanezen a napon a jelölőbizottság arról számolt be, hogy huszonegy fős bizottságot
választottak „az érdekek konszolidációs tervének lefektetése céljából a kiadói tevékenységgel
kapcsolatban”. Dan Jones-t választották meg a bizottság elnökének. A következő néhány
napban hat találkozót tartottak, és terveket készítettek céljuk teljesítésére.22*
Ugyanakkor a hivatalos küldöttek jóváhagyták azt a tervet, hogy Észak-Amerikát hat
egységre osszák, kinevezve a Generál Konferencia Végrehajtó Bizottságának egy-egy tagját,
hogy különös figyelmet szenteljen és felügyeljen minden egységet. A Konferenciának a
Tervek Bizottsága javasolta a különálló szervezetek helyettesítését - mint például a Szombatiskolák Egyesülete, az Egészségügyi és Mértékletesség Egyesülete, a Traktátus és Missziói
Társaság, az Oktatási Társaság - egy titkárral minden konferencia szintjén, aki támogassa a
műnek azt a bizonyos területét. Ez a személy tagja kellett, hogy legyen a Generál Konferencia
Bizottságának is. Háromnapos megbeszélés után, mivel a küldöttek véleménye megoszlott
ezzel a tervvel kapcsolatosan, a Tervbizottság kérte az ajánlás visszavonását, és a Konferencia
megszavazta a teljes beszélgetés törlését a jelentésekből.23*
Annak ellenére, hogy ezt a határozatot nem sikerült megszerezni, lépéseket tettek az egyéb
döntések megszavazásáért, amelyeket az 1888-as Generál Konferencia során nem hagytak
jóvá. Azok, akik elhallgattatni akarták az üzenetet és a hírvivőket, nagyobb ellenőrzést szereztek az egyház szervezete felett, és ez befolyásolta később az egész egyház irányát. Ellen White
első jelentései alapján az 1889-es Generál Konferenciát jelentős fordulópontnak tekintették;
de joggal kérdezhetjük, milyen irányba? [264]
Egy figyelmeztetés, hogy mi vár rájuk a jövőben
Ellen White látta a nagy újjáébredéseket, amelyek az egész országban történtek Jones,
Waggoner és a saját maga által bemutatott üzenet eredményeként, és mégis komoly oka
volt az aggodalomra. Az ellenkezés még mindig nagy volt sok vezető pozícióban lévő testvér
között. 1889. október 31-én Ellen White találkozott „Nicola és Morrison testvérekkel”, és
„ez nem volt kellemes”. Ők még mindig nem értették valódi állapotukat, vagy azt a tényt,
hogy „a minneapolisi lelkületük nem Jézus Krisztus lelkülete volt”. Ők igazolták „minden
szempontból a viselkedésüket”:
„Egyáltalán nem voltam megelégedve ezzel a találkozóval. Ha Isten nyája
ilyen emberek kezére lesz bízva, akkor könyörüljön meg az Úr szegény népén,
legelőjének szegény nyáján, világosítsa és mentse meg őket, nehogy a sötét
hitetlenség embereinek lelkülete és befolyása formálja meg őket.
Miután elmentek, éreztem, hogy a házban egy temetési szertartást tartottak.
A szívem olyan nehéz volt, mint az ólom. Ó, a halálnak milyen munkája képes
olyan személyes hatást gyakorolni azokra a lelkekre, akik éhezik az élet világosságát, és nem tudják, hol keressék azt az ismeretet, amelyet már birtokolniuk
kellene! A mennyei mannával megrakott asztal előttük van, de ők nem akarják
megenni.”24
Ezek az emberek voltak a mű vezetői, olyan emberek, akik döntöttek, milyen irányba haladjon az egyház, és mégis hátat fordítottak a mennyből küldött világosságnak. A
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Konferencia vége előtt Ellen White figyelmeztetett a jövőben várható veszélyre, amiért
nagy sietséggel készítették a munka irányításának átvételéről szóló tervet, és ezt olyanok
irányításával hajtották végre, akik ellenezték az Isten által küldött üzenetet.
„A Generál Konferenciához: Kedves Testvérek - Bemutattam nektek azokat
a dolgokat, amelyeket az Úr megláttatott velem, és egy figyelmeztetést kell
mondanom a Battle Creek-ben most összegyűlteknek. Ti veszélyben vagytok,
mert terveket készíthetnek, módszereket dolgozhatnak ki, és olyan javaslatokat
fogadhatnak el, amelyek nem sikert, hanem vereséget jelentenek. Nem merem
hagyni, hogy ez a Konferencia véget érjen, és az összegyűltek hazatérjenek
anélkül, hogy felszólítanám őket, alaposan gondoljanak át minden elhangzott
javaslatot. Nézzétek meg alaposan az összes javasolt tervet, és ne siessetek igent
és Áment mondani, mint ahogy olyanok ajkáról hallottam, akiknek megértése
homályos, és nem ismerik azoknak a véleményeknek és javaslatoknak a természetét, amelyekre Áment mondanak. Ne vigyetek tovább ártatlannak tűnő
javaslatokat, miközben a végük katasztrófa és Isten kegyének elvesztése. [265]
Az emberek ne magasztalják fel önmagukat, és ne törekedjenek ötleteik
megvalósítására Isten népének együttműködése és jóváhagyása nélkül. Erős
lelkületetek, zajos és dacos beszédetek nincsen összhangban Krisztussal és az
Ő útjaival […] Isten látott titeket a gonoszság öklével sújtani. Mielőtt döntő
lépéseket tennétek Isten művének alakítása érdekében, isteni akkreditációval
kell rendelkeznetek […] De Isten megveti heves lelkületeteket, és szomorú a
szívetek keménysége miatt […]
Tudom, hogy egy munkát kell elvégezni Isten népéért, mert különben sokan felkészületlenek lesznek arra, hogy befogadják a mennyből küldött angyal
világosságát, aki dicsőségével megvilágítja az egész földet. Ne gondoljátok,
hogy becses edényekként találtattok a késői eső idején, és részesülni fogtok
Isten dicsőségében, ha büszkeségben magasztaljátok lelketeket, romlott szavakat ejtve, és titokban táplálva a keserűség gyökereit, amelyeket a Minneapolisi
Konferenciáról hoztatok. Bizony Isten haragja minden lélek ellen irányul,
amely táplálja a széthúzás gyökereit, és amelynek lelkülete annyira különbözik
Krisztus lelkületétől.”25
Amikor a levele végére ért, Ellen White próféciát mondott a végeredményről, amelyre
akkor kerül sor, ha kudarcot vallanak a hit egységének elérésében. A jelek mindenütt beteljesedtek körülöttük, mind a világban, mind az egyházban, jelezve, hogy Jézus nagyon
vágyakozik eljönni. Ellen White szavai hallatán remegnünk kellene, mert több mint 120
évvel azután élünk, hogy ezeket a kijelentéseket tette:
„Közöttünk az Istentől való eltávolodás történik, a bűnbánat buzgó munkája pedig és az első szeretethez való visszatérés, amely elengedhetetlen az
Istennel való kapcsolatunk helyreállításához és a szívünk megújításához, még
https://adventizmusmegrazasa.hu/
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nem történt meg. Az Istennel szembeni hűtlenség belopódzott a sorainkba,
mert a Krisztustól való eltávolodás és a szkepticizmus elfogadása nagy divat
lett. Az emberek a szívükben így kiáltottak: „Nem akarjuk, hogy ez az ember
uralkodjon felettünk!”. Baál, Baál a választás. Közülünk sokak vallása a hitehagyott Izrael vallása lesz, mert a maguk útján szeretnek járni, és elhagyják az Úr
útját. Az igaz vallást, a Biblia egyetlen vallását, amely a megbocsátást tanítja a
keresztre feszített és feltámadt Megváltó érdemei által, figyelmen kívül hagyták, harcoltak ellene, nevetségessé tették és elutasították. Elítélték, mint olyan
vallást, amely izgatottsághoz és fanatizmushoz vezet.26* Fogadjátok vissza, amíg
nem késő a hibák helyrehozása érdekében; mert vétkeztetek Isten ellen […]
Milyen jövő vár ránk, ha kudarcot vallunk a hit egységének elérésében?
Amikor arra az egységre jutunk, amelyért Krisztus imádkozott, akkor véget
ér ez a hosszú vita, amelyet a sátáni szolgák tartottak fenn, és mi nem fogunk
látni embereket, akik a világ mintája szerint terveznek, mert a világi embereknek nincs lelki látásuk a lelki dolgok megkülönböztetésére. [266]
Ne imádjuk többé az emberi vélemények bálványát, ne legyünk többé semmilyen szégyenteljes kéjnek a rabjai, ne hozzunk az Úrnak többé tisztátalan
áldozatot, egy bűnfoltos lelket, amelyet a moabiták és az emoreusok áldozatai
képviselnek.
Ó, vajon nem a bűnbánatnak kell a hitetlenség és a lázadás helyébe lépnie?
Folytatódik ez a bűnbánat nélküliség és vakság állapota mindaddig, amíg
azt mondják nekünk - mint azon városoknak mondák, amelyek megvetően
visszautasították a Krisztus által felajánlott irgalommal teljes ajándékokat az Ő
szolgálatának napjaiban - «Jaj neked, Korazin! Jaj neked, Bétsaida!»”27*
Ellen White megértette, mi folyik az egyház központjában, és figyelmeztetett, hogy ha
semmi sem változik, akkor a Baál imádatát fogják választani. Ez az üzenet elutasításának a
közvetlen eredménye lesz, amelyet Isten küldött a mennyből – annak az eredménye, hogy
a világosságot sötétségnek és a sötétséget világosságnak mondják. Ellen White tudta, hogy
a Baál imádata sokkal többet jelent, mint a faragott bálványok imádata. A „látható oltár”
nélküli tömegeknek „téves felfogása van Istenről és az Ő tulajdonságairól, és valójában hamis
istent szolgálnak, akárcsak Baál imádói”.28 A Jones és Waggoner által bemutatott üzenet
Krisztus igazságától való teljes függésről beszélt. Baál imádata „ingadozott a Krisztus igazságától való függés és a saját igazságtól való függés között”.29 Következésképpen Baál imádata
az én imádata volt; annak az eredménye, hogy bálványt csináltak az emberi véleményekből.
Ellen White arra figyelmeztetett, hogy Baál imádata annak az eredménye lesz, hogy terveket
készítenek az egyház szervezetének aktivitásáról a világ rendje szerint, és nem Isten rendje
szerint; „Pontosan az az út, amelyet egyesek követni fognak azok közül, akik most a vezetésben vannak.”30
Az elkövetkezendő hónapokban Ellen White-nak sok mondanivalója volt az 1889-es
Generál Konferencián megfogalmazott tervekről. A tervek ahelyett, hogy válaszút lett volna
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a jó irányában egy olyan konföderáció megalakulását eredményezték, amely az emberek és
a mennyből küldött üzenet között állt. Ellen White joggal mondhatta: „A felelős tisztséget
betöltő emberek csalódást okoztak Jézusnak. Ők visszautasították az értékes áldásokat […]
Nem hajlandók elfogadni az Istenről szóló ismeretet, amelyre szükségük van ahhoz, hogy
világosság és áldás legyenek másoknak, és ily módon ők a sötétség terjesztésének eszközévé
válnak. Isten Lelke elszomorodik.”31 Néhány hónappal később Ellen White azt mondta,
hogy Istennek „egy különleges áldása volt számunkra” az 1889-es Generál Konferencián, de
sajnos „nem lett elfogadva”.32* [267]
A lelkészi értekezlet
Az 1889-es Konferencián terveket készítettek egy lelkipásztori bibliaiskola megszervezésére, amelyre november 6-a és 1890. március 25-e között került sor. Ez a húszhetes bibliaiskola, amely teljesen külön volt a főiskolától, annak a lelkészértekezletnek az eredménye
volt, amelyet 1889. január 17-e és március 28-a között tartottak, ahol A.T. Jones volt a fő
tanár. Az új program igyekezett elkerülni azokat a „hosszú tanfolyamokat”, amelyekről Ellen
White azt mondta, hogy feleslegesek voltak, mert a gyülekezeteknek nagy szükségük volt
munkásokra. W.W. Prescott-ot választották az iskola igazgatójának, és azt a feladatot kapta,
hogy állítsa össze az intenzív tanfolyam tantervét, amelynek Uriah Smith, A.T. Jones és E.J.
Waggoner voltak a fő tanárai.
Prescott bejelentette, hogy ez az intenzív, húszhetes program egyenértékű egy kétéves
programmal, évente négy tanfolyammal. A tanfolyamok többek között tartalmazták az
ókori történelmet, bibliai tanokat, polgári oktatást, görög nyelvet, héber nyelvet, logikát,
a kereszténység bizonyítékait és egyháztörténelmet.33* A lelkészek iskolájával párhuzamosan, laikusok számára is tartottak tanfolyamokat némely kora reggeli óra egyesítésével. A
programnak 157 rendszeres hallgatója volt, de a kombinált tanfolyamokon való részvétel
meghaladta a 300 főt.34
Ellen White a lelkészértekezlet idején még Battle Creek-ben volt, bár bizonyára nem tervezte, hogy ilyen sokáig távol marad otthonától, amikor elhagyta Kaliforniát, hogy elmenjen
az 1888-as Minneapolisi Generál Konferenciára. Annak ellenére, hogy nem volt a tervben,
hogy tanfolyamot tartson, aktívan bekapcsolódott, különösen a lelkészértekezlet utolsó
két hónapjában. A különféle konferenciákra és a közeli gyülekezetek összejöveteleire való
utazás nagyon lefoglalta. Sőt könyveket készített publikálásra, beleértve a 33. Bizonyságot,
amelynek nagy része a minneapolisi epizódot írta le, és a Bizonyságtételek 5. kötetét, amely
a Bizonyságtételek 31-33 foglalta magában. Ezután hozzáfogott a Spirit of Prophecy 1. kötetének bővítéséhez, amely a Pátriárkák és próféták nevet kapta, és el kezdett dolgozni a Life
of Christ című könyvén, amely végül 1898-ban jelent meg The Desire of Ages címmel.35 [268]
Noha a munka szigorúan lefoglalta, a legnehezebb feladat a folyamatos küzdelem volt
egyesekkel, akik vezető pozíciókban voltak. Ez a küzdelem hamarosan még nagyobb méreteket öltött, amikor Waggoner el kezdte bemutatni Krisztus természetének témáját és a két
szövetség tárgyát a lelkipásztori értekezleten. Akkor elérkezett a válság újabb szakasza.
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Konferencián, „Jones merev rugalmatlanságának” nevezve. Knight azt sugallja, hogy Jones
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nem voltak összhangban Ellen White meglátásaival”, sugallva, hogy Ellen White „határozottan ellenezte Jones kategorikus álláspontját.” (From 1888 to Apostasy, 83. o.; A User-Friendly
Guide to the 1888 Message, 74–75. o.) Jones teljes nyilatkozata az 1893-as Konferencián a
következő volt: „Aki kompromisszumot köt a vasárnapi törvénnyel odáig, hogy megszünteti
munkáját, és engedelmeskedik a vasárnapnak, mert a törvény ezt követeli, miközben továbbra is úgy véli, hogy megőrzi a szombatot, az Krisztus fölé helyezte Sátánt.” („The Third Angel’s Message - Nr. 6”, General Conference Daily Bulletin, 1893. február 2–4., 125. o.) Jones
kijelentése a halálbüntetésről (amelyre Knight hivatkozik) a Jelenések 13:15 versen alapult „mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek” - és Jones nem tett mást, csak
azt sugallta, hogy „a vasárnapi törvények mindegyikében halálbüntetés van”, még akkor is, ha
„az első szakaszában nincs ott, szavakkal kifejezve”. (Uo. 126. o.) Ellen White A.T. Jones-nak
adott 1895-ös tanácsát (amelyre Knight hivatkozik) szintén a megfelelő kontextusban kell
figyelembe venni. 1895. november 20-án Ellen White és néhány vezető testvér találkozott
az ausztráliai Armadale-ban, „hogy megbeszéljenek néhány kérdést, amelyek testvéreink tanácskozásaiból adódtak a vallásszabadságról szóló munkával kapcsolatban. Egyes testvérünk
által nemrégiben elfogadott álláspont azt jelezte, hogy átfogóbb megértésre van szükség a
munkánkat irányító alapelvekről.” Ellen White gyorsan kifejezte legfőbb aggodalmát: „Az
elmémet aggasztják azok az álláspontok, amelyeket néhány testvérünk hajlamos elfogadni a
munkával kapcsolatban, a déli államokban élő fekete emberek körében. Szeretnék bemutatni
egy pontot azoknak, akik a déli területen dolgoznak. A színes bőrűek között más módszereket
kell alkalmazni, mint amit északon alkalmaznak”. A „fehérek” között lévő előítéletek miatt
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az adventistáknak nem „kell a színes bőrűeket vasárnapi munkára ösztönözni”. Ellen White
kijelentette, hogy a „jelenben a vasárnapi törvény megtartása nem egy teszt”, és hogy előbb
„az igazságot tágabb módon kell bemutatni az embereknek, bizonyságul”. Ellen White bölcs
tanácsa a következő volt: „Miközben az igazság bemutatásán dolgozunk, a lehető legjobban
kell alkalmazkodnunk a terület körülményeihez, és azokhoz a körülményekhez, amelyekben
azok vannak, akikért dolgozunk […] Következésképpen azok számára, akik színes bőrűek
között dolgoznak, nem lesz ugyanolyan hasznos az igazságot ugyanolyan merészen és nyíltan
bemutatni, mint ahogyan máshol szabadon bemutathatnák.” Amikor azonban tanácsait
megosztotta az armadale-i testvérekkel, Ellen White néhány magyarázó kijelentést is tett,
amelyek összhangban állnak az 1889-es Generál Konferencián adott tanácsával: „Amit ezzel
a kérdéssel kapcsolatban mondtam, nem úgy kell érteni, hogy a régi szombattartók döntéseire utal, akik értik az igazságot. Úgy kell cselekedniük, ahogy az Úr indítja őket.” („Interview
Regarding Work Among The Colored People”, 22a Kézirat, 1895. november 20.; Spalding
and Magan Collection (1985.), 19–21. o.) Másnap a testvérekkel való találkozó után Ellen
White levelet küldött A.T. Jones-nak, kifejezve ugyanazokat a gondolatokat: „Kedves testvér,
tegnap részeket olvastak fel a leveleidből a déli területen élő testvéreinkre vonatkozóan. Ez a
téma kényes, és én nem mondtam volna semmit vele kapcsolatban, ha nem éreztem volna
azt, hogy ne merjem visszatartani a nekem adott világosságot.” Azt tanácsolta Jones-nak,
hogy „soha ne bátorítsa a dac és az ellenkezés lelkületét, még akkor sem, amikor letartóztatják őket […] A szabályunk a következő: „Ne helyezzétek előtérbe hitünk vitatott vonásait,
amelyek kategorikusan és közvetlenül támadják az emberek praktikáit és szokásait, amíg
az Úr nem ad tisztességes esélyt az embereknek megtudni, hogy mi hiszünk Krisztusban és
az Ő preexistenciájában.” Emlékeztette Jones-t, hogy „az a dolgunk, hogy vigyázzunk arra,
hogy beszédünkből eltávolítsunk mindent, ami hasonlít a bosszúhoz és a dachoz, valamint
bármely személy vagy egyház elleni támadáshoz, mert ez nem Krisztus útja vagy módszere.
Jones nem tett csípős feddéseket azok ellen, akik nem ismerték az igazságot, hanem azok ellen, akiket Isten egy szent felelősség letéteményeseinek tett, egy választott nép, minden földi
és lelki előnnyel kivételezett, de akik nem hoztak gyümölcsöt.” Arra figyelmeztette Jones-t,
hogy „ne tegyen semmit, ami növeli az előítéletet, hanem tegyen meg mindent az előítélet
csökkentése érdekében, lehetővé téve a világosságnak, az Igazság Napja fényes sugarainak
behatolását az erkölcsi sötétség közepébe.” Végül Ellen White bemutatott egy másik okot,
amiért írt neki: „Kedves testvér, én a barátnőd vagyok, és teljes összhangban akarok lenni
veled. Nem akarom, hogy azok, akik bezárták a szívük ajtaját a világosság előtt, lehetőségük
legyen azt érezni, hogy igazuk van, kritizálva téged, E.J. Waggoner testvért és W.W Prescott
testvért. Arra vágyom, hogy minden lépésnél megmutasd a Krisztushoz hasonló bölcsességet.” (35. Levél, 1895. november 21., kiemelés hozzáadva; „A Study of Principles - Nr. 6”,
Review and Herald, 1911. április 13., 5-6. o.; és a Manuscript Releases, vol. 11, 33. o.) Ellen
White-tal ellentétben úgy tűnik, hogy manapság egyesek minden lehetőséget megkeresnek
Jones és Waggoner kritizálására, szükség esetén átírva a történelmet.
16. Ellen G. White, 6. Kézirat, 1889. nov. 4.; 1888 Materials, 485-486.,480., 493. o.
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17. Ellen G. White, 18. Kézirat, [1888], „Address in Regard to the Sunday Movement”,
1889. december; 1888 Materials, 502-512. o.
18. „Seventh-Day Adventist Publishing Association,” General Conference Daily Bulletin,
1889. október 22., 35.,37. o.
19. „An Addressby President Olsen,” General Conference Daily Bulletin, 1889. okt. 28.,
95–96. o.
20. „Seventh-Day Adventist Publishing Association”, General Conference Daily Bulletin,
1889. november 5., 148. o.
21. „General Conference Proceedings: Eighteenth Meeting”, General Conference Daily
Bulletin, 1889. november 6., 149. o.
22. „Meetings of the Committee on Consolidation of Publishing Interests”, General
Conference Daily Bulletin, 1889. nov. 22., 158-159. o. Az eredeti jelentésben S.N. Haskellt,
W.W. Prescott-ot és J.H. Kelloggot sorolták a bizottság tagjaként. Utólag nevüket minden
magyarázat nélkül törölték. A végül megválasztott huszonegy tag közül sokan nagyon híresek
voltak, mint akik Jones és Waggoner ellenesek: Uriah Smith, A.R. Henry, C. Eldridge, R.A.
Underwood, E.W. Farnsworth, D.T. Jones, R.M. Kilgore, J.H. Morrison és F.E. Belden.
Lehetséges, hogy a bizottság más tagjai is felléphettek Jones és Waggoner ellen, még akkor is,
ha nem fejezték ki ezt olyan nyíltan.
23. R.W. Schwarz, Light Bearers to the Remnant (Boise, ID.:Pacific Press, 1979.) 271. o.
A Generál Konferencia Bizottságának tagjai, akiket a hat körzet felügyeletére választottak
meg, a következők voltak: A.T. Robinson, R.M. Kilgore, O.A. Olsen, E.W. Farnsworth,
E.H. Gates és R.A. Underwood. („General Conference Proceedings”, General Conference
Daily Bulletin, 1889. november 6., 155. o.)
24. Ellen G. White, 22. Kézirat, „Diary”, 1889. október; 1888 Materials, 468. o.
25. Ellen G. White a Generál Konferenciához, 24. Levél 1889. október; 1888 Materials,
439-442. o.
26. Egy évvel később, miután látomást kapott Salamanca-ban, Ellen White azt írta, hogy
Baál imádata „fájdalmasan sok ember vallása közöttünk”. Hozzátette, hogy „a fanatizmus és
az ateizmus” a „gyanakvás és a féltékenység” eredménye volt, amit az üzenet ellen hoztak létre. „Az igaz vallást, a Biblia egyetlen vallását, amely a megbocsátást tanítja a keresztre feszített
és feltámadt Megváltó érdemei által, figyelmen kívül hagyták, harcoltak ellene, nevetségessé
tették és elutasították.” (1888 Materials, 948., 955. o., hozzáadott kiemelés)
27. Ellen G. White a Generál Konferenciának, 24. Levél, 1889. október; 1888 Materials,
444-445., o. A „Baál” egyszerűen azt jelenti, hogy „úr”. Következésképpen Baál imádata
Krisztusról egy hamis elképzelés imádata, Krisztusról. A Jeremiás 2. és 3. fejezetében Izraelről azt olvassuk, hogy „Baál után ment”, és mégis azt mondta: „Nem vétkeztem.” (Jer
2:23,35) Ennek eredményeként Isten azt mondta: „Noha visszatartottam a korai záporokat,
és késői eső sem volt, mégis olyan lett a homlokod, mint egy parázna asszonyé, nem akartál
szégyenkezni”. (Jer 3:3) Ugyanez az értékelése a hű Tanúnak, aki azt mondja, hogy népe nem
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ismeri el mezítelenségének rútságát. (Jel 3:17) Ahogyan Illés csak száz évvel Salamon uralkodása után állt a Kármel-hegyén a Baál prófétáival szemben, döntésre késztetve az embereket,
ugyanúgy tesszük ezt ma is, több mint 120 évvel azután, hogy az Úr elküldte őket népéhez
a legértékesebb üzenettel. Malakiás elmondja nekünk, hogy a második eljövetel előtt eljön
„Illés próféta”, és a gyermekek szívét a szüleikhez fordítja (ami azt jelenthetné, hogy ezek a
gyerekek visszatekintenek szüleik történetére). Ellen White azt állítja, hogy „Illés üzenete”
az az üzenet, amelyet 1888-ban kezdtek hirdetni. (Review and Herald, 1890. február 18.)
Amikor Krisztus menyasszonya végül értékelni fogja Őt azért, ami Ő, és amit tett, akkor
győzni fog, ahogyan Ő is győzött – az Ő hite által. Már nem „Úrnak” vagy „Baálnak” fogja
nevezni - félelemből vagy csak formából szolgálva Őt -, hanem „Férjemnek” fogja nevezni szeretettel és megbecsüléssel teli szívvel szolgálja Őt. (Hós 2:16) Akkor kijelentetik, hogy „a
felesége felkészült”. (Jel 19:7)
28. Ellen G. White: „The Spirit and Power of Elias”, Review and Herald, 1913. nov. 6.;
Pátriárkák és próféták, 177. o.
29. Ellen G. White: „Living Channels of Light”, Review and Herald, 1890. május 27.;
1888 Materials, 673. o.
30. Ellen G. White, 40. Kézirat, 1890.; „Vision at Salamanca”, 1891. március; 1888
Materials, 944. o.
31. Ellen G. White, 13. Kézirat, „Standing by the Landmarks”, n.d. 1889., 1888 Materials, 519. o.
32. Ellen G. White, 2. Kézirat, prédikáció, 1890. március 16.; 1888 Materials, 640. o.
További információk erről a témáról, lásd: „Confederation and Consolidation: Seventh-day
Adventist History and theCounsels of the Spirit of Prophecy”, (Ellen G. White Estate,
Shelf Document, 1968). Ezt a brosúrát a Pacific Press Pub. Assn., újranyomta 1983-ban,
közvetlenül az intézmény jövőjéről szóló döntés meghozatala előtt. Néhányan azt akarták,
hogy az intézmény beolvadjon a Review and Herald Publishing Association–ba. Szerencsére
a kiadókra nézve úgy döntöttek, hogy külön maradnak.
33. W.W. Prescott, „Announcementfor 1889-1890 Bible School for Ministers”, 8. o.; in
Gilbert M. Valentine, William Warren Prescott: Seventh-day Adventist Educator, Dissertation
1982, (Ann Arbor, MI: UMI, 1997), 125. o.
34. „Bible School for Ministers”, General Conference Daily Bulletin, 1889. okt. 18., 6. o.;
Gilbert M. Valentine, The Shaping of Adventism: The Case of W.W. Prescott (Berrien Springs,
ML: Andrews University Press, 1992.) 50. o.; D.T. Jones, „The Work in Battle Creek”,
Review and Herald, 1890. április 1., 205. o .; A.V. Olson, From Crisis to Victory, 66-70. o.
35. Jézus élete (a szerk)
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11. fejezet

Krisztus igazsága
„Szemlélés által változunk meg”

Bár az adventista egyházban vita létezett Krisztus természetével kapcsolatban, főként az
1950-es évek óta, a vita gyökerei azonban több mint 120 évvel ezelőtt jelentek meg. Ebben
a fejezetben kezdetnek azt vizsgáljuk, hogy Jones és Waggoner hogyan értette meg Krisztus
természetét (mind az isteni, mind az emberi), hogy kiderüljön, ez a téma része volt-e az
„1888-as üzenetnek”. Az ok, amiért Jones és Waggoner Krisztus emberi természetéről szóló
koncepciója akkoriban nem indított nagy vitát, abban állt, hogy ugyanaz a meglátás volt,
amelyet az egyház általában a kezdetektől fogva támogatott. Nem kellene azonban feltételeznünk azt, hogy ez a téma minden vitán kívül állt. Mivel a Krisztus természetéről szóló
koncepció szerves része volt a hit általi megigazulás és Krisztus igazsága üzenetének, azok,
akik ellenezték az üzenetüket, találtak okot a kritikára az 1888-as Konferenciát megelőző
összejöveteleken, sőt az 1890-es lelkipásztori értekezleten is.
Az értekezleten tartott egyik előadásában Waggoner versről versre Ézsaiás próféciáiról
szóló tanulmányt mutatott be, kiemelve Krisztus természetét és munkáját.1 Ez nem volt új
téma Waggoner számára, mivel már az 1888-as Konferencia előtt is bemutatta a Krisztus
természetéről szóló koncepcióját. A Galata törvényről és a két szövetségről szóló koncepciójához hasonlóan Waggonernek a Krisztus természetéről szóló koncepciói (mind az isteni,
mind az emberi) sokkal több volt, mint egy másodlagos probléma; ezek alapvető tanok
voltak, amelyeket a tanult emberek felső körében kellett megvitatni. Waggoner úgy értette
Krisztus természetét, mint amely szorosan kapcsolódik „Krisztus igazságához”, maga az alap,
amelyre a hit általi megigazulás tana épült. Tulajdonképpen mind Jones, mind Waggoner
számára [276] a hit általi megigazulás a valóságban csak egy gyakorlati alkalmazása volt a hit
általi igazzá tételnek, a hit általi megszentelődésnek, a két szövetségnek és a Galata törvénynek. Mindez azon alapult, ahogyan ők értették az ember természetét, a bűn természetét és
Krisztus természetét. Ez a koncepció, valamint a Szentély megtisztításáról szóló igazság a
végidő kontextusában alkották azt az értékes üzenetet, amely „valóban a harmadik angyal
üzenete volt”.2*

A késői eső visszatérése

244
Krisztus isteni természete

Mielőtt megvizsgálnánk Jones és Waggoner Krisztus isteni természetéről szóló koncepcióját, meg kell értenünk az egyház számos kulcsfontosságú alapítójának az addigi támogatott
álláspontját. A Hetednapi Adventista Egyház két fő alapító tagja, Joseph Bates és James
White eredetileg a Christian Connexion tagjai voltak, akik elutasították a Szentháromság
tanát. James ennek az egyháznak a felszentelt lelkésze volt. Amikor csatlakoztak az adventista
mozgalomhoz, ő és Bates továbbra is támogatták azt az antitrinitárius koncepciót, amelyet
a Christian Connexion egyházban tanultak. Azonban nemcsak James White és Joseph
Bates, hanem „más neves adventisták is ellenezték a Szentháromságot, mint például J.H.
Loughborough, R.F. Cottrell, J.N. Andrews és Uriah Smith.”3* Sokan ezek közül ariánus
vagy fél-ariánus koncepciókat vallottak Krisztusról. Ezeknek a fogalmaknak a klasszikus
meghatározása a következő:
„Arianizmus: Krisztus után a negyedik században, Alexandriában megjelenő tanítás. A nevet a legkiemelkedőbb képviselőjéről, Arius-ról, egy alexandriai püspökről kapta. Az elmélet tagadja, hogy Jézus Krisztusnak ugyanolyan
szubsztanciája volt (görögül - homoosiuos), mint az Atyának, és a Fiút egy
teremtett lény szintjére csökkentette, bár már létezett a föld megteremtése
előtt. A Niceai zsinat (Kr. u. 325) elítélte az arianizmust.
A félig-arianizmus: a félig-ariánisták próbáltak kompromisszumokat tenni
Krisztus természetével kapcsolatban az ariánista és az ortodox álláspont között.
A félig-ariánisták elutasították az ariánista felfogást, miszerint Krisztus teremtve lett, és Istentől eltérő természete volt (anomoisos - különböző), de nem
fogadták el a niceai hitvallást, amely kijelentette, hogy Krisztusnak „ugyanolyan a szubsztanciája (homoousios), mint az Atyának”. A félig-ariánisták
úgy gondolták, hogy Krisztus hasonló (homoious) az Atyához, vagy hasonló
(homoiousios) szubsztanciája van, és mégis alárendeltje volt.”4
Uriah Smith valószínűleg az egyik legjelesebb elismert híve az arianizmus koncepciójának Krisztusról. Például 1865-ben azt írta, hogy Krisztus volt „az első teremtett lény [277],
akinek létezése jóval megelőzi bármely más teremtett lényét vagy dologét”.5* Bár az 1890-es
évek második felében Smith-nek és sok más alapítónak az istenségről vallott meglátásai egy
ortodoxabb megértés felé irányultak, ez volt az uralkodó felfogás abban az időben és környezetben, amelyben Waggoner felnőtt.
Röviddel az 1882-es látomás után, amelyben Krisztus keresztjét látta, Waggoner kezdte
megérteni annak a jelentőségét, hogy Krisztust Istennel egyenrangúként mutatja be. Megértette, hogy Krisztussal kapcsolatban egy helyes koncepciónak jelentős szerepe van, nemcsak
abban, ahogyan az ember megérti az Istenséget, hanem abban is, ahogyan megérti a megváltási tervet és Krisztus igazságát, amelyet az embernek hit által kell megszereznie:
„Krisztusra folyamatosan és intelligens módon gondolni éppúgy, amint
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Ő van, tökéletes kereszténnyé változtatja az embert, mert «szemlélés által
változunk meg» […] Ameddig Jézusnak ezen «felmagasztalása» egy fő utalás
az Ő keresztre feszítésére, addig többet foglal magában, mintha csupán egy történelmi tényt tartalmazna. Ez azt jelenti, hogy Krisztust «kell felmagasztalnia»
mindazoknak, akik hisznek Benne, mint megfeszített Megváltóban, akinek
kegyelme és a dicsősége elegendő a világ legnagyobb szükségletének teljesítésére. Ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy Ő «felmagasztaltatik» teljes szépségében
és kimondhatatlan erejében, mint aki «Velünk az Isten», hogy az a káprázatos
jellem magához vonzzon mindannyiunkat. Lásd János 12:32”6
„Ebben a kutatásban az a célunk, hogy Krisztust az Atyával egyenlő jogos
pozíciójába helyezzük, hogy az Ő megváltó erejét jobban értékelhessük.”7
Ellen White hasonló gondolatokat fogalmazott meg Krisztus Istenségének helyes megértéséről. A Spirit of Prophecy 4. kötetében (1884) és a Great Controversy (1888) című könyvben Ellen White figyelmeztetett Krisztus isteni természete tagadásának veszélyeiről, és hogy
milyen hatása lesz egy személyre nézve annak módja, ahogyan megérti a megváltási tervet:
„Egy másik veszélyes, hamis gondolat az a tanítás, amely tagadja Krisztus Istenségét, azt állítva, hogy Ő nem létezett, mielőtt eljött volna erre a
világra […] Ez az elképzelés nem támogatható a Szentírás legilletéktelenebb
félreértelmezése nélkül. Ez nemcsak lealacsonyítja az embernek a megváltás
munkájáról alkotott koncepcióit, hanem aláássa a Bibliába vetett hitet is, mint
Isten kinyilatkoztatását […] Egyetlen embernek sem, aki támogatja ezt a hamis
gondolatot, nem lehet helyes koncepciója Krisztus jelleméről, missziójáról,
vagy Isten nagy tervéről az ember megváltásáért.”8*
1884-ben és 1885-ben a The Signs of the Times néhány cikkében Waggoner írt Krisztus
magas pozíciójáról, mint aki maga Isten. Időzött azon a gondolaton, hogy Krisztus egyenlő
tiszteletet érdemel, és részese az Atya tulajdonságainak, beleértve azt is, hogy élete van önmagában, ezért Krisztus jogosan «Úrnak» van nevezve. Amiért olyan sok vita volt Waggoner
Krisztusról alkotott koncepciójáról, meg fogjuk vizsgálni számos kijelentését: [278]
„Ha csak egy a jó, mégpedig Isten, és ha Krisztus jó, akkor Krisztusnak
Istennek kell lennie. Ez a kijelentés összhangban áll azzal, amit a próféta
mondott Krisztusról: «Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk,
és az uralom az ő vállán lesz. Így nevezik: Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten,
Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!» (Ézsa 9:6).
Az Atya és a Fiú egyek (Ján 10:30). Mindkettő méltó az imádatra […]
Nem vagyunk hivatottak arra, hogy elmagyarázzuk a kegyesség titkát, és nem is
várattatik tőlünk, hogy megértsük, de Krisztus elmagyarázta nekünk, hogy Ő
és az Atya egyek. Következésképpen ez az egység abban áll, hogy két különböző
személynek ugyanazok a gondolatai, ugyanazok a céljai, ugyanazon jellemzőkkel rendelkeznek. Az Atya és a Fiú egyek voltak a föld teremtésénél, és egyek
pedig az üdvösség tervének létrehozásában és teljesítésében.”9
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„Igaz, hogy csak Isten birtokolja a halhatatlanságot […] Ez egy olyan tulajdonság, amely csak Istené. «De - mondta valaki - Krisztus nem halhatatlan?
Nem azt olvastuk az angyalokról, hogy nem halhatnak meg?» Igen; és megnyitjuk a Bibliát János 5:26 versnél, és Krisztus szavait olvassuk: «Mert amiként
az Atyának élete van önmagában, akként adta a Fiúnak is, hogy élete legyen
önmagában». Következésképpen Krisztus, Isten egyedüli Fia lévén, részese
a tulajdonságainak, és van élete önmagában. Vagyis képes életet megosztani
másokkal.”10
„Folytatva kutatásunkat ebben a témában, meg fogjuk érteni, hogy az «Úr»
kifejezés mind az Atyára, mind a Fiúra vonatkozik, és bár azt találjuk, hogy
különböző helyeken csak egyikükre alkalmazzák, mégis az egyik véghezvitt
cselekedetei a másik véghezvitt cselekedetei is […] János 5:23 versből megtudjuk, «Hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, miként tisztelik az Atyát. Aki
nem tiszteli a Fiút, nem tiszteli az Atyát, aki elküldte őt.» Következésképpen,
bárhol is olvassuk a Bibliában, hogy az Atya parancsol valamit, tudjuk, hogy
annak a parancsnak a teljesítése megtiszteli a Fiút, és annak a parancsnak az
elhanyagolása ugyanolyan nagy sértés a Fiúnak, mint az Atyának. Az Atyával
szembeni engedetlenség gyalázza Krisztust.”11
„[János 3:16] Mit tanulhatunk ebből a versből? 1. Hogy Istennek a világ
iránti szeretete annyira nagy volt, hogy arra késztette, elküldje Fiát annak
megmentésére. Megérthetünk valamit Istennek a Fia iránti szeretetéről, amikor
emlékezünk arra, hogy Krisztus «az ő dicsőségének visszatükröződése, és az ő
valóságának képmása» volt, hogy Ő «minden dolog örököse» volt, aki által
teremtettek a világok (Zsid 1:2,3); és hogy «Ő benne lakozik az istenségnek
egész teljessége testileg». (Kol 2:9) Isten minden tulajdonságában végtelen,
következésképpen szeretete a Fia iránt végtelen volt. Mivel Fiát adta a világért,
mi tudjuk, milyen nagy volt az iránta való szeretete. Végtelen volt.”12

Nem meglepő, hogy Waggoner ugyanazokat a fogalmakat vezette be a minneapolisi hit
általi megigazulásról szóló előadásaiban. Az 1888-as Konferencia előtt a Review egyik cikke
„Krisztus isteni természetét” tartalmazta, amelyet „a vita egyik tárgyának javasoltak”.13 [279]
Waggonert egyre jobban foglalkoztatta ez a téma, amelyről később gyakran írt és beszélt.
William C. White beszámolt Waggoner egyik előadásáról, amelyben nyíltan kijelentette:
„Hiszünk Krisztus Istenségében. Ő teremtett mindent a mennyben és a földön.”14
Waggoner a Minneapolisi Konferenciát követő években továbbra is Krisztus Istenségét
hirdette. A Signs-ban publikált hat cikkből álló sorozatában kifejezetten Krisztus isteni
természetéről írt, válaszul a metodisták által publikált egyik könyvre a szombat témájával
kapcsolatban. Mielőtt válaszolt volna a szombattal kapcsolatos kérdésekre, válaszolt „a könyv
előszavában egy mondat által szuggerált gondolatra. Azokról szólva, akik a hetedik napot
őrzik meg szombatként […], a Doktor [MC Briggs] azt mondta: «Csak sajnálni tudjuk
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[…] hogy ők […] tagadják Krisztus Istenségét.»” Hat teljes cikk során, amelyeknek csak egy
részét idézzük, Waggoner igyekezett megmutatni, hogy az elképzelésük teljesen hamis volt:
„De amikor a Doctor [MC Briggs] kijelenti, hogy a hetednapi adventisták
tagadják Krisztus Istenségét, mi tudjuk, hogy gondatlanul ír. Elménkben teljesen meg vagyunk győződve róla, hogy ő ezt jobban tudja, de bármi is legyen,
a kijelentést olyan gyakran ismételték meg emberek, akik azt állítják, tudják,
miről beszélnek, hogy ezt sokan el is hitték. A maguk érdekében és azokért,
akik most figyelmet fordíthatnak erre a témára, nekiláttunk az igazság bemutatásának.
Mi nem egy bizonyos elméletet támogatunk, következésképpen a kijelentések helyett egyszerűen Isten Igéjét idézzük, és elfogadjuk azt, amit mond.
János 1:1 […] Ebből azt tanulhatjuk, hogy Krisztus Isten. Ha csak ez a
szöveg volna, ha mással nem rendelkeznénk, elegendő Krisztus Istenségének
megállapításához, mert az «Istenség» azt jelenti: «Isten természete vagy lényege». Mi hiszünk Krisztus Istenségében, mert a Biblia kijelenti, hogy Krisztus
Isten.
A Zsidókhoz írt levél szerzője Krisztus felsőbbrendűségéről beszél az angyalokkal szemben, mondván, hogy ez azért van, mert «az angyaloknál különb
nevet örökölt». (Zsid 1:4) Milyen nevet örökölt? Ő a «Mindenható Isten».
Isten egyszülött Fiának joga van ezt a nevet viselni.”15*
„Mit akart Jézus mondani ezzel: «Miért mondasz engem jónak? Nincs
senki jó, csak egy, az Isten». A fiatalember elméjébe akarta rögzíteni, hogy
Akihez szólt, az nem egyszerű ember, mint a rabbik, hanem Isten. Önmagának
igényelte az abszolút Istenséget, és mivel senki nem jó, csak Isten, azonosította
Önmagát Istennel. [280] Összekapcsolhatjuk ezt az állítást Pál apostol kijelentésével, aki azt mondta, hogy «Ő benne lakozik az istenségnek egész teljessége
testileg» (Kol 2:9) […]
«Amely esztendőben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és
felemeltetett székben […] Akkor mondék: Jaj nekem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok és tisztátalan ajkú nép közt lakom: hisz a királyt, a seregeknek
Urát láták szemeim!» (Ézsa 6:1-5) Nem tudnánk, hogy kire utal ez a szöveg, ha
maga a Megváltó nem mondta volna el nekünk. A János 12:40,41 versekben
Jézus idézte Ézsaiás szavait, e fejezet tizedik versét, és saját Magára alkalmazta
azokat. Ezekből a szövegekből nemcsak arra nyertünk bizonyítékot, hogy az
ihletett írók Isten isteni Fiának mondták Jézust, hanem azt is, hogy maga Jézus
is Istennek vallotta magát.”16
„Isten Fiaként Isten természetének részese kellett, hogy legyen. «Mert amiként az Atyának élete van önmagában, akként adta a Fiúnak is, hogy élete
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legyen önmagában» (Ján 5:26). Életben és halhatatlanságban részesülnek Isten
hű követői, de csak Krisztus osztozik az Atyával az élet adásának hatalmában.
Van «élet önmagában», vagyis képes állandósítani saját létét […]
Krisztus Istenségét bizonyítja az a tény, hogy elfogadja az imádatot. Az
angyalok mindig visszautasították az imádatot és az adorációt. Az Atyáról
azonban ezt olvassuk: «Viszont mikor behozza az ő elsőszülöttét a világba, így
szól: És imádják őt az Istennek minden angyalai». (Zsid 1:6)[…]
Ha Krisztus nem lenne Isten, ez bálványimádás lenne […] Nem számít,
milyen helyzetben lehet egy teremtett lény, legyen az állat, ember vagy angyal,
szigorúan tilos imádni azt a lényt. Csak Istent lehet imádni, és mivel Krisztust
lehet imádni, azt jelenti, hogy Krisztus Isten. Így nyilatkozik a Szentírás az
igazságnak […]
Az Atya és a Fiú tökéletes egyenlőségének támogatása érdekében, valamint
annak a ténynek, hogy Krisztusnak ugyanolyan természete van, mint az Atyának […] Jézusnak ugyanaz a szubsztanciája van, mint az Atyának, tehát Ő
Isten a maga természeténél fogva, és ezért «tetszett az Atyának, hogy Őbenne
lakozzék az egész teljesség». (Kol 1:19)”17
„Ha megnézzük azokat a cselekedeteket, amelyeket Krisztus Istenként visz
véghez, akkor azt találjuk, hogy ezek újabb bizonyítékai az Ő Istenségének […]
Az első minőség, amely által Isten felfedi magát - követelve, hogy tisztességet tegyenek Neki, - az a Teremtő minőség […] Következésképpen, mivel
mindenkinek tisztelnie kell Krisztust, mint ahogy tisztelik az Atyát, ebből az
következik, hogy Teremtőként kell tisztelni Őt. Tehát Pál apostol Római levele
nyilatkozatai szerint a látható teremtés biztosítja nekünk Krisztus «örökkévaló
hatalmának és Istenségének» a bizonyítékát […]
Kolossé 1:15–17. A «minden teremtménynek előtte született» szavakban
egyesek annak a bizonyítékát találták, hogy maga Krisztus teremtett lény. De
ez nemcsak egy elhamarkodott következtetés, hanem közvetlenül a szöveggel
ellentétes […] Ahogy a Jelenések 3:14 versének kijelentése szerint, [281] Őbenne
van a teremtés kezdete. A teremtés benne létezett, úgymond embrionális formájában, «Mert tetszett az Atyának, hogy Őbenne lakozzék az egész teljesség»
(Kol 1:19). Egyetlen nyelvezet sem tudná jobban visszaadni Krisztus előrelétezését és teremtő erejét, mint a Kolossé 1:15–17-ben használt nyelvezet.
Következésképpen senki sem mondhatja, hogy Krisztus felmagasztalása
által az a veszély leselkedik ránk, hogy kisebbítjük az Istennel kapcsolatos
gondolatainkat. Ez lehetetlen, mert minél magasabb gondolataink vannak
Krisztusról, annál magasabbak a gondolataink az Atyáról.”18
„Mivel mindenkinek tisztelnie kell a Fiút, ahogyan az Atyát is, nemcsak
Teremtőként, hanem Törvényalkotóként is tisztelni kell Őt […] Az egyetlen
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hatóság, amely törvényeket hirdethet ki az, amely biztosíthatja a végrehajtás
eszközeit. Most el kezdjük bizonyítani azt, hogy a törvény Krisztus által adatott, ahogyan az Ő igazsága is adatik […]
Krisztus Izrael gyermekeinek vezetője volt Egyiptomtól Kánaánig […]
Tehát, az 1Korintus 10:9-ben Pál apostol világosan kijelenti, hogy ki volt az,
aki ellen zúgolódtak. Azt mondja: «Se Krisztust ne kísértsük, amint közülük
kísértették némelyek, és elveszének a kígyók miatt».19 Következésképpen Krisztus volt az, aki Isten nevét birtokolva vezette Izrael fiait, és Ő volt az, aki ellen
zúgolódtak.
Zsidók 3:5–11 versei nagyon világos módon ugyanezt tanítják. Aki figyelmesen olvassa ezt a részt, látja, hogy Krisztus az, akinek hangján a Szentlélek
figyelmeztet, hogy ne utasítsuk el, ahogy atyáink tették, akik negyven évig
kísértették Őt a pusztában.
Mivel Krisztus volt az, aki a régi Izraelt elvezette Egyiptomból Kánaánba, ez
azt jelenti, hogy Krisztus volt az Úr Angyala, aki megjelent Mózes előtt az égő
csipkebokorban, és azt mondta: «Én vagyok a te atyádnak Istene, Ábrahámnak
Istene, Izsáknak Istene és Jákobnak Istene» […] (2Móz 3:6-8).
Ha valaki kifogásolja ezt a lehető legtermészetesebb következtetést, azon az
alapon, hogy Az, aki beszél, önmagát nevezi: «VAGYOK, AKI VAGYOK», Az,
aki Önmaga által létezik - Jehova -, csak arra kell emlékeztetni, hogy az Atya a
Fiúnak adta, hogy élete legyen önmagában (Ján 5:26), és hogy Krisztus ugyanezt jelentette ki magáról, amikor azt mondta: „Ábrahám előtt én vagyok”. (Ján
8:5,6) Ezért a zsidók feltételezték, hogy Ő istenkáromlást követett el, és meg
akarták kövezni.
A próféta a lehető legvilágosabban Jehovának hívja őt a következő szövegrészben: «Íme, eljőnek a napok, azt mondja az Úr, és támasztok Dávidnak igaz
magvat […]és ez lesz az ő neve, amellyel nevezik őt: Az Úr a mi igazságunk!»
szó szerint: «Jehova a mi igazságunk!» (Jer 23:5,6)[…]
2Móz 20:1-3 versei. A Szentírás ezen része azonosítja Őt, aki kivezette
Izrael gyermekeit Egyiptomból, mint a Sinai törvény adóját. Ha azt mondják,
hogy ebben a munkában az Atyát nem lehet elválasztani a Fiútól, akkor azt
válaszoljuk, hogy [282] pontosan ezt a gondolatot akarjuk támogatni. Az Atya
és a Fiú egyetlen cselekedetben sem választható szét, mert Ők egyek. Mégis,
ahogyan a Fiú volt az, aki által minden létrejött, ugyanúgy Ő volt az, Aki
hirdette a népnek Jehova törvényét. Következésképpen Ő az isteni Ige. A Fiú
hirdeti az Atya akaratát, amely egyben az Ő akarata is.”20*
„Tehát általánosságban és különösképpen azt bizonyítottam, hogy Krisztus
az egész emberiség törvényadója. Következésképpen tisztelnünk kellene Őt,
mint Teremtőt és Törvényadót, és végül, mint Megváltót. Ezzel eljutunk az
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összes pont, - amelyekre korábban kitértünk - bátorító és megnyugtató részéhez […]
A mi Istenünk a mi Megváltónk. Ez a kínált garancia az evangélium, «rendkívül nagy és csodálatos ígéretek» hűségéről. Ennek a kis bolygónak a lakói
megszegték az univerzum nagy törvényét, és a Törvényadó Önmagát adta,
hogy megváltsa ezeket a lázadókat […]
Ha a Törvényhozó Önmagát adta értünk, hogy megmentsen minket az
Ő törvényének megsértésétől, milyen nagyobb biztosítékot kérhettünk volna
arról, hogy Ő végéig megmenti mindazokat, akik eljönnek Hozzá?”21

1890-ben Waggoner kidolgozta ezeket a cikkeket, és megjelentette a Christ and His
Righteousness című könyvében. Néhány fejezet során - ahogy az 1889-es cikkében tette - kifejezetten Krisztus isteni természetével foglalkozott. Kijelentett célja egyértelmű volt: „Ennek
a tanulmánynak a célja bemutatni Krisztus jogos pozícióját, amely egyenlő az Atyáéval, hogy
érthetőbb legyen a Megváltó ereje.”22 Itt csak néhány bekezdést fogunk bemutatni:
„Krisztus megkapta a legmagasabb jogot, az ítélkezés jogát. Ugyanazt a
tiszteletet kell megkapnia, ami Istennek jár, mert Ő Isten. A szeretett tanítvány
így tett bizonyságot erről: «Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és
Isten vala az Ige». (Ján 1:1) A 14. versben arról olvasunk, hogy az isteni Ige
nem más, mint Jézus Krisztus: «És az Ige testté lett és lakozék miközöttünk, aki
teljes vala kegyelemmel és igazsággal. És láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya
egyszülöttjének dicsőségét.»”23
„Számos bibliavers Istennek nevezi Krisztust. A zsoltáros ezt írta: «Az Istenek Istene, az Úr szól, és hívja a földet napkeltétől lenyugtáig […] És az egek
kijelentik az ő igazságát, mert maga Isten az, aki ítél». (Zsolt 50:1-6)
A következőkből tudhatjuk, hogy ez a bibliaszakasz Krisztusra utal: 1)
abból, amit már megtudtunk, hogy minden ítélet a Fiúnak adatott, és 2) a
második eljövetelekor Ő elküldi angyalait, hogy összegyűjtsék választottait a
föld négy széléről (Mát 24:31).”24 [283]
„Krisztus «mindenható Istenként» fog eljönni […] Ezek nem csak Ézsaiás
szavai, ezek Isten Lelkének szavai […] Bár Krisztus ezt a nevet nem valamilyen
különleges eredményéért kapta, mégis Hozzá tartozik az öröklés jogán. Krisztus nagyságáról és hatalmáról szólva a Zsidókhoz írt levél írója azt mondta,
hogy Ő sokkal nagyobb az angyaloknál, mert „különb nevet örökölt azoknál”
(Zsid 1:425)[…] Krisztus az Atya «valóságának képmása» (Zsid 1:3)[…] Mint
az önmagában létező Isten Fia, természetszerűen rendelkezik az Istenség minden jellemtulajdonságával.”26
„Pál apostol ihletett szavaiból Jézus Krisztusról megtudjuk, hogy: «Mert
tetszett az Atyának, hogy Őbenne lakozzék az egész teljesség» (Kol 1:19). De
mi az a teljesség, ami Krisztusban lakozott, megtudjuk a következő fejezetből:
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«Mert őbenne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg» (Kol 2:9). Ez a
legtökéletesebb és legvilágosabb kijelentés arról, hogy Krisztus természetesen
birtokolja az isteni tulajdonságok teljességét. Krisztus Istenségének valósága
nagyon világosan látszódni fog, amint kutatni kezdünk.”27
„Zsidók 1:8–10. Itt megtudjuk, hogy az Atya a Fiút Istennek szólítja, és
azt mondja neki: «Te megalapítottad a földet; és az ég a te kezed munkája».
Ha maga az Atya ezzel a megtiszteltetéssel illeti a Fiút, kicsoda az ember, hogy
megakadályozza Őt? Ezzel félretehetjük a Krisztus Istenségéről szóló közvetlen
bizonyságot és azt, hogy Ő minden dolog Teremtője.”28
„Krisztus egy teremtett lény? Mielőtt továbbhaladnánk néhány gyakorlati
leckére, melyeket meg kell tanulnunk ezekből az igazságokból, pár percet időznünk kell azon véleménnyel, melyet sokan teljes őszinteséggel képviselnek, és
akik semmiképp nem becsülnék le Krisztust szándékosan, de akik e vélemén�nyel valójában mégis tagadják Krisztus Istenségét. Ez a gondolat pedig az, hogy
Krisztus teremtett lény, akit Isten a maga jó tetszése szerint felemelt jelenlegi
magas pozíciójába. Mindazok, akik támogatják ezt a meglátást, nem lehet
helyes koncepciójuk azon pozíció nagyságát illetően, amit Krisztus valójában
betölt. A szóban forgó vélemény a Jelenések 3:14 versének rossz értelmezésére
épült […] így az a kijelentés, miszerint Krisztus Isten teremtésének a kezdete,
azt jelenti, hogy Benne van a teremtés kezdete; mert maga Krisztus kijelenti,
hogy Ő az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az első és az utolsó.”29
„Krisztus «az Atya kebelében van»; természetes módon magának az Istennek
a szubsztanciája, és Önmagában lévő élete van. Ő jogosan van nevezve Jehovának, Önmagában létezőnek. Jer 23:5,6 verse így írja le Őt, kijelentve, hogy Ő
az «igazi mag», aki jogosságot és igazságot cselekszik e földön, «Jehovanak-tsidekenu» név alatt lesz ismeretes - az Úr a mi igazságunk.”30 [284]
Bár egyes olvasók azt gondolhatják, hogy mi túl messzire mentünk Waggoner Krisztus
Istenségéről alkotott meglátásának bemutatásában, azok miatt, akik vádolták Waggonert
arianizmussal, és azzal, hogy „Krisztus teremtett Isten volt”, mi szeretnénk ezt a témát teljes
mértékben tisztázni.31 További kommentárra nincs szükség, mivel Waggoner cikkei önmagukért beszélnek.
Ellen White válasza
 	 A Jones-nak és Waggonernek címzett egyik levelében, amelyet másfél évvel Minneapolis előtt írt, Ellen White kifejezte annak szükségét, hogy az egyház felismerje Krisztus
nagy megalázkodását, megértve nemcsak azt, hogy mennyire ereszkedett le - a bűnös emberi
természet hasonlósága által - hanem magas pozíciójának megértésével, amelyről Ő lejött - a
Teremtő Isten pozíciójából. Az elkövetkező három évben Ellen White a hirdetett értékes
üzenet kontextusában pontosan azokat a gondolatokat akarta újra és újra kifejezni:
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„«Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban
is.» Töltsétek meg elméteket Krisztus nagy alázatának témájával, majd szemléljétek az Ő isteni jellemét, a Magasságosnak fenségét és dicsőségét, valamint
azt, hogy Ő mindezektől megüresítette magát, és isteni természetét az emberi
természetbe öltöztette […] Akkor képesek leszünk megérteni az önmegtagadást, az önfeláldozását, amely csodálattal töltötte el az angyalokat […] Utána
a látszatokon nézzünk túl. Kit fogunk látni? Az Istenséget, az örök Isten Fiát,
éppen olyan erősen, végtelenül felruházva minden erőforrással és hatalommal
- és «kinézetre olyannak találtatott, mint egy ember».”32
„Krisztus megalázta magát, hogy felvehesse az emberi természetet, de az
embernek romlott képességei képtelenek voltak megérteni és megkülönböztetni az isteni természetét a tudatlanság miatt. Jézus nem kíméltetett meg az
isteni természet megfogalmazásának és megvédésének szükségességétől, mivel
az emberek elméje annyira korlátozott volt, hogy nem tudták felismerni isteni
természetét az emberi megjelenésen túl. Annak érdekében, hogy az Ő tanításait
meggyőzőekké tegye, amikor természetének ezen benyomásai megakadályozták Őt abban, hogy hasznos legyen, akkor Ő kénytelen volt hivatkozni a
rejtélyes és isteni jellemére, elméjüket egy olyan gondolatirányba terelve, amely
elősegítette az igazság átalakító erejét.”33
„Szükségünk van egy olyan erőre, amely most kiárad ránk, és erős hitet és
buzgalmat sugall. Majd meg lévén keresztelve a Szentlélekkel, Krisztus képe,
a dicsőség ama reménysége megformáltatik bennünk. Ezt követően Krisztust
hitünk és szeretetünk isteni tárgyaként mutatjuk be. [285] Krisztusról fogunk
beszélni, imádkozni fogunk Krisztushoz. Dicsérni fogjuk az Ő Szent Nevét.
Bemutatjuk az embereknek az Ő csodáit, önmegtagadását, önfeláldozását,
szenvedéseit, keresztre feszítését, feltámadását és diadalmas mennybe emelkedését. Ezek az evangélium ihletett témái, amelyeknek minden szívben szeretetet
és erős buzgalmat kell kelteniük.”34
„Ennek a kornak népszerű tanításai nem képesek megfelelően képviselni Jézust. Megváltónk képviselte az Atyát. Félrerakta az Isten trónját elrejtő
sűrű sötétséget, a gonosz árnyékot, amelyet Sátán vetett, hogy elrejtse Istent,
és megakadályozza, hogy az emberek megismerjék Őt. Krisztus felfedi Isten
trónját, és felfedi a világnak az Atyát, mint aki világosság és szeretet. Az a tény,
hogy isteni természetét emberi természetbe öltöztette, olyan tiszta világosságban bizonyítja ezt a szeretetet, hogy az emberiség megértheti […] Miért nem
támaszkodhatnánk hit által az isteni természetre? Ez a mi kiváltságunk. A hívő
ember számára minden lehetséges.”35
„Krisztusban az isteni és az emberi természet egyesült. Az isteni természet
nem ereszkedett le az emberi természet szintjére; az isteni természet megtartotta helyét, de az isteni természettel egyesülve az emberi természet ellenállt a
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leghevesebb pusztai kísértésnek […] Az ember részese lehet az isteni természetnek; bármely élő lélek a menny segítségét hívhatja a kísértésben. Krisztus azért
jött, hogy felfedje ereje Forrását, hogy az ember soha többé ne támaszkodjon
tehetetlen emberi képességeire.”36
Amikor meghallotta a Krisztusról szóló üzenetet, Ellen White csak örülni tudott. 1890ben, amikor a Jones és Waggoner által megosztott üzenet lényegéről beszélt, Ellen White
kijelentette, hogy „Isten népének olyan üzenet lett bemutatva, amely viseli magán az isteni
akkreditáció […] Az isteni teljesség Jézus Krisztusban be lett mutatva közöttünk teljes szépségében”.37 Néhány évvel később, amikor összefoglalta az Úr által küldött üzenetet, éppen
erről a témáról írt, mint amely ennek a drága üzenetnek az egyik lényeges része:
„Az Úr nagy irgalmában a legértékesebb üzenetet küldte népének Waggoner és Jones testvérek által […] Sokan szem elől tévesztették Jézust. Nekik arra
volt szükségük, hogy tekintetüket az isteni Személyre szegezzék, érdemeire és
az emberi család iránti változatlan szeretetére. Minden hatalom Neki adatott,
hogy gazdag ajándékokat adjon az embereknek, megosztva a tehetetlen emberrel igazságának felbecsülhetetlen értékű ajándékát. Ezt az üzenetet parancsolta
nekünk Isten, hogy hirdessük a világnak. Ez a harmadik angyal üzenete, amelyet hangosan kell hirdetni, és a Szentlélek nagymértékű kiáradása kíséri.”38 [286]
Az egyetlen született Fiú
Amikor Waggoner túllépett az egyház Krisztus isteni természetének szokásos megértésén,
az ariánus és félig-ariánus eszmeivel együtt, volt néhány alkalom, amikor gondolatait kevésbé fejlett kifejezésekkel fejezte ki, mint amelyeket a későbbi években használt, amikor Ellen
White magyarázó kijelentéseinek meghatározóbb szerepük lett. Az egyik ilyen kijelentés
a Signs 1889-es cikksorozatában található, a másik pedig ki van dolgozva az ugyanarról a
témáról szóló, Christ and His Righteousness című könyvében, amely 1890 elején jelent meg.
Későbbi publikációiban Waggoner soha nem ismételte meg ezen kijelentések egyikét sem:
„Egyesek nehezen tudják összehangolni Krisztusnak a János 14:28-ban tett
kijelentését: «Az Atya nagyobb, mint én», azzal a gondolattal, hogy Ő Isten, és
jogosult az imádatra. Valóban, egyesek csak ehhez a szöveghez ragaszkodnak,
mint amely elegendő a Krisztus Istenségéről szóló meglátás megdöntéséhez, de
ha ezt megengedik, akkor bebizonyosodik, hogy ellentmondásban van a Bibliával, sőt még Krisztus saját szavaival is, mert ki van jelentve legkategorikusabban
- mint láttuk is - hogy Ő isteni. Két ok létezik, mely elegendő, hogy megértsük
Krisztus kijelentését János 14:28 verséből. Az egyik az, hogy Krisztus Isten Fia.
Bár mindkettőjük azonos természetű, az Atya az idő szempontjából az első.
Ugyanakkor Ő azért is nagyobb, mert nincs kezdete, míg Krisztus személyének
volt kezdete. Következésképpen az állítás nyilvánvalóan igaz abból a pozíciónak a perspektívájából, amelyet Krisztus magára vállalt. «Hanem önmagát
megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén» (Fil 2:7),
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«aki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál» (Zsid 2:9). Ahhoz, hogy
megváltsa az embereket, oda kellett mennie, ahol ők vannak. Nem tette félre
isteni természetét, hanem félretette dicsőségét, és az emberi természet ruhája
alá rejtette isteni természetét. Következésképpen kijelentése: «Az Atya nagyobb
nálamnál» teljesen összhangban áll a saját maga kijelentésével, valamint mindazokkal, akik Róla írtak, hogy Ő a múltban és a jelenben Isten.”39
„A Szentírások szerint Krisztus «az Atya egyszülöttje». Ő született, nem
teremtetett. Ami a születési dátumot illeti, egyszerűen nem a mi dolgunk, hogy
kérdezzünk, és az elménk sem értené meg, még akkor sem, ha ezt elmondanák
nekünk. Mikeás próféta a következő szavakkal közli velünk mindazt, amit
erről a témáról tudhatunk: «De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a
Júda ezrei között: belőled származik nékem, aki uralkodó az Izraelen; akinek
származása eleitől fogva, öröktől fogva van.» (Mik 5:2) Volt egy idő, amikor
Krisztus Istentől származott, az Atya kebeléből (Ján 8:42; 1:18), de ez az idő
olyan messze volt az örökkévalóság napjaiban, hogy a korlátozott elme számára
gyakorlatilag kezdet nélküli.”40[287]

Ezen kijelentések egyikét sem cáfolta Ellen White. És miért tette volna? A klasszikus
meghatározás szerint Waggoner nem volt sem ariánus, sem félig-ariánus.41 Ő már propagált
koncepciókat az Istenségről, amelyek túlléptek azon, amit az egyház alapítói megértettek,
és nem segítették őt Ellen White későbbi pontosító kijelentései. Figyeljétek meg, hogyan
ismerik el ezt a dolgot a modern írók:
„Waggoner tette meg az első kompetens kísérletet arra, hogy tágabb és
átfogóbb koncepciót mutasson be Krisztusról, mint Aki az Istenség teljességével bír, és ez a kísérlet elegendő alapot jelentett a hit általi megigazulás témája
számára.
Sajnos Dr. Waggoner számára Ellen White addig a napig még nem tette
meg a legmeggyőzőbb kijelentéseit Krisztus előrelétezéséről és teljes Istenségéről. 1888-ban Waggoner az el nem ismert úttörője volt Ellen White számos
későbbi nyilatkozatának.”42
„Jézus Istenségének témája az 1888-as Konferencia napirendjén szerepelt.
Ebből az alkalomból […] Ellet J. Waggoner elutasította az utolsó félig-ariánus
érveket, amelyek még megmaradtak az egyházban, és végül lefektette a szükséges bibliai alapokat, hogy megalapozza Jézus Krisztus Istenségének teljes és
hiánytalan voltát […]
Mindketten, [Jones és Waggoner] rányomták ujjlenyomatukat az adventista
egyház történetére a hit általi megigazulásról tartott előadásaik által. Waggoner
számára a témát csak a krisztológia lencséjén keresztül lehetett megérteni […]
Abban az időben egyes egyházi vezetők még mindig félig-ariánus, vagy
adopcianista koncepciókat vallottak Krisztus isteni természetéről, és innen
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származik Waggoner kérdésének jelentősége, amikor ezzel a kérdéssel foglalkozott: «Krisztus Isten?».
Waggoner ragaszkodott ahhoz, hogy Krisztus természeténél fogva ugyanolyan szubsztanciával rendelkezett, mint Isten, és Önmagában lévő életet
birtokolt. Kétségtelen, hogy ez újdonság volt a minneapolisi ülésszak egyes
küldöttei számára. Krisztus isteni természetével kapcsolatos álláspontja valószínűleg részben annak tudható be, hogy a küldöttek közül sokan ellenezték a
hit általi megigazulás üzenetét.
Waggoner hozzájárulása ebben a kérdésben, valamint Krisztus emberi
természetével kapcsolatosan meghatározó volt. Froom azonnal elismeri:
«1888-ban Waggoner volt az úttörője - el nem ismert érdemekkel - számos
későbbi [Ellen White] nyilatkozatnak, nemcsak Krisztus örök előrelétezéséről,
hanem Krisztus Önmaga általi létezéséről, végtelenségéről, egyenlőségéről és
mindenhatóságáról».
Miután meghallgatta Waggonert, maga Ellen White ezt mondta: «Az Istenség teljessége Jézus Krisztusban teljes szépségében be lett mutatva közöttünk».
Ellen White számára ez bebizonyította, hogy Isten közöttük munkálkodik.
[288]
Waggoner értelmezése a teológiai demonstrációja volt javarészt annak, amiben
Ellen White mindeddig is hitt, és kijelentett az eddigi írásaiban.”43
1890 tavaszán úgy tűnik, hogy Waggoner túlhaladt korábbi koncepcióin, kijelentve: „Jézus Krisztus közbenjárása és engesztelése által, aki az örökkévalóságtól Isten lévén testet öltött,
és a kereszthalála által a bűnért való áldozattá vált, engesztelést végzett, és feltámadása után
felment a mennybe, ahol az Atya jobbján áll, hogy közbenjárjon népéért. Egy ilyen vallás
teljes jellege és értéke egészen abban áll, hogy legyen - mint kijelentik - egy természetfölötti
megváltási terv a bűnből.”44 Még nyolc évnek kell eltelnie, mire Ellen White a közismert
kijelentést tette: „Krisztusban élet van, eredeti, nem kölcsönzött, nem származtatott. «Akié
a Fiú, azé az élet». (1Ján 5:12) Krisztus Istensége a hívő ember biztosítéka az örök életre.”45
Milyen szomorú, hogy napjainkban egyesek teljesen félreértelmezték Waggoner álláspontját
ebben a témában.46*
Krisztus emberi természete
Jones és Waggoner nemcsak Krisztus isteni természetét, hanem Krisztust is felmagasztalták, rámutatva azokra a mélységekre, amelybe leereszkedett, hogy megváltsa az embert.47*
1884-ben Waggoner a Signs című újság néhány cikkében véglegesítette Krisztus emberi természetéről alkotott meglátásait. Úgy írta le Krisztust, mint aki „magára vette a mi
természetünket (Zsid 2:16,17), és «mindnyájunk vétke» Őreá került. (Ézsa 53:6) Ahhoz,
hogy üdvözíthessen minket, el kellett jönnie oda, ahol mi vagyunk, vagy más szavakkal, egy
elveszett bűnös pozícióját kellett felvállalnia.”48 Waggoner egyértelműen kijelentette, hogy
„Jézusnak mindenben «hasonlóvá kellett lennie testvéreihez», és hogy ez nem egyszerűen
külső, fizikai megjelenést jelentett, hanem a bűnt viselte, akárcsak mi.”49 Elmagyarázta, hogy
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Jézusnak „pont ugyanabba a helyzetbe kellett helyeznie magát, mint amiben voltak azok,
akiket megmenteni akart”. Ez volt az oka annak, hogy „sajátjaként viselte a világ bűneit”.
Krisztus magára vállalt helyzete legjobban úgy van leírva, hogy „a törvény alatt született”
(Gal 4:4). Waggoner nemcsak azt hitte, hogy Krisztus az erkölcsi törvénynek volt alávetve,
hanem azt is, hogy saját választásából vetette alá magát a törvény kárhoztatásának, mint
ahogy minden bűnös alá van vetve „mert mindnyájan megszegték a törvényt”. Ez Krisztust
nem tette bűnössé, mert „az általa viselt bűnök nem az övéi voltak, hanem a mieink.”50[289]
1886-ban Waggoner újra exponálta értelmezését a „törvény alatt” kifejezésről egy cikksorozatban a Galata levélről: „Teljes mértékben bebizonyosodott, hogy a «törvény alatt»
kifejezés általánosan a bűn állapotára mutat, és következésképpen a kárhozatra.”51 Waggoner
cikkei választ adtak G.I. Butler The Law in the Book of Galatians című könyvére. Mivel
támogatta azt az elképzelést, hogy a Galata 4:4 csak a ceremoniális törvényről szól, amelynek
Krisztus alávetette magát, Butler „abszurdnak” ítélte Waggoner „törvény alatt” kifejezését.52*
1887 elején Waggoner válaszolt Butler könyvére a The Gospel in the Book of Galatians című
művével. Közvetlenül arra a gondolatra hivatkozott, hogy Krisztus „a törvény alatt” volt,
rámutatva az emberi természetével való kapcsolatra:
„Ezek a bibliaszövegek (Gal 4:4; Ján 1:1; Fil 2:5-7; Zsid 2:9) arra mutatnak,
hogy Krisztus magára vette az ember természetét, és következésképpen alá volt
vetve a halálnak. Azzal a céllal jött a világra, hogy meghaljon, következésképpen a földi életének kezdetétől fogva ugyanolyan állapotban volt, mint azok az
emberek, akikért meghalni jött, hogy üdvözítse őket.
Most olvassuk el a Róma 1:3 versét: Isten evangéliuma szól az «ő Fiáról, aki
Dávidtól származott test szerint». Milyen volt Dávid természete, ami a «testet
illeti»? Bűnös test, nemde? Dávid azt mondta: «Íme én vétekben fogantattam,
és bűnben melengetett engem az anyám». (Zsolt 51:7) Ne kezdjetek megtelni
döbbenettel és rémülettel, mert nem azt sugallom, hogy Krisztus bűnös volt
[…]”53*
„A Biblia egyik legbiztatóbb dolga megismerni azt a tényt, hogy Krisztus
átvette az emberi természetet, tudni azt, hogy ősei, «ami a testet illeti» bűnösök
voltak. Amikor elolvassuk a Krisztus őseinek életéről szóló beszámolót, és látjuk, hogy ugyanolyan gyengék és szenvedélyekkel telve voltak, mint mi, akkor
azt találjuk, hogy senkinek nincs joga bűnös cselekedeteit az öröklődés alapján
mentegetni. Ha Krisztus nem mindenben tétetett volna a testvéreihez hasonlóvá, akkor az Ő bűn nélküli élete nem nyújtana semmi biztatást számunkra.”54*
Ezt a választ, amelyet Waggoner 1887-ben írt, csak az 1888-as Konferencia előtt tették
közzé. 1888 nyarán, miközben az Oaklandtól keletre fekvő hegyekben lévő táborban vettek
részt, Jones és Waggoner „néhány napot töltöttek bibliatanulmányozással” az „összes lelkésszel együtt, akik részt tudtak venni” Kaliforniából. William C. White beszámolt arról,
hogy egy napot azzal töltöttek, hogy sorra átvették „Butler nézeteit a Galata törvényről és
más ehhez kapcsolódó témákat. Ezt követően Waggoner testvér olvasott egy kicsit a kézirahttps://adventizmusmegrazasa.hu/
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tából, amelyet azzal a céllal készített, hogy válaszolni tudjon Butler testvér brosúrájára […]
Tanulmányunk végén Waggoner testvér megkérdezte tőlünk, hogy jó lenne-e [290] kéziratát
közzétenni, és a következő Generál Konferencián [1888] a küldötteknek eljuttatni, ahogy
Butler testvér is tette. Úgy gondoltuk, hogy ez igazságos lenne, és ötszáz példány nyomtatására bíztattuk őt.”55
William C. White jegyzeteket készített Waggoner június 26-i előadásán. White feljegyzései szerint Waggoner előadásának nagy részében azokról az eltérő nézőpontokról beszélt,
ahogyan ő és Butler látták azt, hogy Krisztus „a törvény alatt” volt.56 Pontosan ez volt az a
pont, amikor Waggoner egyértelműen kifejezte Krisztus emberi természetéről szóló koncepcióját a Butlerre adott válaszában, amint azt fentebb idéztük.
Waggoner nemcsak hogy az 1888-as Konferencia összes küldöttjének terjesztette válaszát,
hanem beszélt is a Krisztus természetéről szóló témáról. Bár előadásainak nem ez volt a központi témája, mégis a hit általi megigazulás és Krisztus igazsága megértésének az alapja volt.
A Minneapolisi Konferencián William C. White ugyanabba a jegyzetfüzetbe írt, amit
a június 26-i táborban használt, és amelyben lejegyezte Waggoner október 17-i előadását a
„törvény alatt” kifejezés témájáról és meghatározásáról.57 Waggoner előadásait felesége is rögzítette rövidített formában, és nem sokkal azután, hogy 1889 elején hazaértek Oaklandba,
ezek a jegyzetek a Signs-ban megjelent cikksorozat alapjává váltak. Később a Krisztus isteni
és emberi természetével foglalkozó cikkek az 1890-ben megjelent könyvében szerepeltek,
amelynek találóan ezt a címet adta: Christ and His Righteousness.58 Ezen cikkek kutatása előtt
azonban el kell olvasnunk Ellen White mondanivalóját ebben a témában.
Egy szomorú módon elhanyagolt téma
Közvetlenül az 1888-as Konferencia előtt Ellen White cikket írt a Review and Herald
című újságnak „The Work of the Minister” címmel, amelyben arra buzdította a lelkipásztorokat, hogy kerüljék a jelentéktelen témákról szóló nyilvános vitákat „haszontalanul
harcolva néhány szóért”. Figyelmeztetett, mondván, hogy „az olyan témákkal kapcsolatos
vélemények, amelyek nem bírnak valódi jelentőséggel […] nem szabadna kiemelni és
megvitatni a nyilvánosság előtt, hanem, ha valaki támogatja azokat, akkor csendben és
vitatkozás nélkül kell megbeszélni azokat. A Biblia rejtelmeit „Krisztus visszatéréséig nem
lehet teljesen megérteni”. [291] És mivel sok olyan dolog van, „amelyeket az emberi elme nem
képes harmonizálni”, sokkal jobb, ha „minden jelentéktelen véleménykülönbséget rejtve tartunk, mintsem kiemeljük, hogy ellentmondásos témává váljanak”. „Az üdvösség […] nagy
döntő igazságaiban, Krisztus küszöbön álló eljövetelében és Isten parancsolataiban elegendő
gondolkodási téma található […], amely leköthet minden figyelmet”. Sőt, az elesett ember
megmentése érdekében Krisztus megalázása egy másik téma volt, amellyel - Ellen White úgy
tartotta - még inkább időzni kell:
„Mi az evangélium szolgáinak a munkája? Az, hogy igazságosan megosztani az igazság Igéjét; nem kitalálni egy új evangéliumot, hanem igazságosan
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megosztani velük az evangéliumot, amely már rájuk lett bízva […] Vannak
sajnálatos módon elhanyagolt témák, amelyeket jobban hangsúlyozni kell.
Üzenetünk fő része Jézus Krisztus küldetése és élete kellene, hogy legyen. Időzni kell Krisztus megalázásának, önmegtagadásának, szelídségének és alázatosságának témáján, hogy a büszke és önző szívek láthassák a különbséget maguk
és az isteni Minta között, és megalázkodjanak. Mutassátok meg a hallgatóknak
Jézust, megalázva magát, hogy megmentse az elesett embert. Mutassátok meg
nekik, hogy annak, aki Kezesük volt, fel kellett vennie az emberi természetet,
és viselnie kellett azt a sötétségen és az Atyja átkán keresztül, mert az ember
megsértette Isten törvényét, és mert a Megváltó az emberekhez hasonlónak
találtatott. Írjátok le - ha az emberi nyelvezet képes rá - Isten Fiának megaláztatását, és ne gondoljátok, hogy elértétek a csúcspontot, amikor látjátok Őt,
amint az emberi természettel cseréli a fény és dicsőség trónját, amellyel az Atya
mellett bírt. Mennyből a földre jött, és amíg a földön volt, elviselte Isten átkát,
mint Kezes az elesett emberi fajért.”59

Ellen White írásai során pontosan tízszer nagyon világosan mondta, hogy Krisztusnak
ahhoz, hogy az ember Kezese legyen, magára kellett vennie a bukott ember természetét.
„Sátán kijelentései valótlanságának bizonyításához szükség volt Krisztusnak magára vennie
a mi természetünket […] Következésképpen Krisztus lett az ember Képviselője és Kezese.”60
„Az ember Helyettesítőjének és Kezesének emberi természete kellett, hogy legyen, az emberi
családhoz kapcsolódó láncszem, amelyet képviselnie kellett, és Isten nagyköveteként részese
kellett legyen az isteni természetnek, kapcsolatban kellett lennie a Végtelennel.”61 „Krisztus,
mint az ember Helyettesítője és Kezese, csak úgy tudta viselni egy bukott világ bűnének
terhét, ha bűntelen életet él, miközben az emberi természetet öltötte magára”62 Ráadásul
Krisztus emberi természetben igaz életet élt, amelyben az ember most részesülhetne. „Hogy
a mennybe jussunk, reményeink középpontjában [292] csak Krisztusnak kell lennie, mert Ő a
mi Helyettesünk és Kezesünk […] A legjobb erőfeszítések, amelyeket az ember képes a saját
erejével megtenni, értéktelenek ahhoz, hogy megfeleljenek a szent és igazságos törvénynek,
amelyet áthágott; de a Krisztusba vetett hit által, mint amely teljesen elegendő, az ember
igényelheti az Isten Fia igazságát. Krisztus emberi természetében teljesítette a törvény követelményeit […] Az igaz hit elnyeri Krisztus igazságát, és a bűnös győzőnek tétetik Krisztussal
együtt.”63
Mint ahogy Ellen White megértette, Krisztus emberi természete központi helyet foglalt
el az ember megváltási és helyreállítási tervében. Következésképpen, amikor 1888 szeptemberében az egyháznak írt, ahelyett, hogy úgy látta volna Krisztus természetének témáját,
mint amely „nem bír valódi jelentőséggel”, Ellen White „szomorú módon elhanyagolt”
témának tartotta.64 Ez nemcsak egy másodlagos téma, hanem az „Isten szolgáira már rábízott
evangéliumnak” egy része volt. Ezért nem meglepő, hogy amikor Ellen White meghallotta
Waggoner előadásait a minneapolisi összejöveteleken, „a szíve minden sejtje azt mondta:
Ámen”.65
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Később nyíltan kijelentette, hogy „a harmadik angyal hangos kiáltása már elkezdődött
Krisztus igazságának felfedése által […] Ez az angyal világosságának kezdete, akinek dicsősége betölti az egész földet”.66 Amikor Ellen White megírta a jól ismert 1895-ös nyilatkozatát
„az Úr az Ő nagy irgalmában a legértékesebb üzenetet küldte népének Waggoner és Jones
testvérek által”, akkor belefoglalta tanításuk leírását is, Krisztus isteni és emberi természetének kontextusában bemutatva. „Ennek az üzenetnek az volt a célja, hogy felhívja az emberek
figyelmét a felemeltetett Megváltóra, mint az egész világ bűneiért való áldozatra. Az üzenet
bemutatja a hit általi megigazulást az isteni Kezesben, és hívja az embereket, hogy elfogadják
Krisztus igazságát, amely az Isten összes parancsolatainak engedelmességében nyilvánul meg.
Sokan szem elől tévesztették Jézust. Nekik arra volt szükségük, hogy tekintetüket az isteni
Személyre szegezzék.”67
Azonban nem mindenki akarta hallani, mit mondott Waggoner a Minneapolisi Konferencián. Sokan olyan kifogásokat találtak, amelyek megnehezítették számukra Isten
üzenetének elfogadását. 1888. október 22-én, alig három nappal azután, hogy Waggoner
elmagyarázta, mit ért azon, hogy Krisztus a törvény alatt volt - pontosan azzal a témával,
amelyet Krisztus emberi természetének bemutatására használt - Ellen White a küldötteknek
a „keresztény tapasztalatban való haladás témájáról” beszélt. [293]
„Tehát, amit szeretnénk bemutatni, hogy miként tudtok fejlődni a lelki
életben. Sok kifogást hallunk: nem tudom megvalósítani ezt vagy azt. Mit
értetek ez vagy az alatt? Arra gondotok, hogy a Golgotán nem egy tökéletes
áldozat hozatott az elesett emberi fajért, hogy nem kapunk elegendő erőt és
kegyelmet ahhoz, hogy megszabaduljunk a természetes hibáinktól és hajlamainktól, és hogy nem adatott egy teljes Megváltó? Vagy szemrehányást akartok
tenni Istennek? Nos, azt mondjátok, hogy mindezt Ádám bűne okozza. Azt
mondjátok: nem vagyok vétkes azért a bűnért, és nem vagyok felelős Ádám
vétkéért és bukásáért. Íme, mindezek a természetes hajlamok bennem vannak,
és engem nem kell hibáztatni, mert e hajlamok alapján cselekszem. Kit kell
tehát hibáztatni? Istent? Miért volt Sátánnak ez a hatalma az emberi természet
felett? Ezek a vádak a menny Istene ellen szólnak, és ha akarjátok, akkor Ő
lehetőséget ad nektek arra, hogy terjesszétek elő a vádjaitokat Ellene. Akkor
bemutatja vádjait ellenetek, amikor az Ő bírósága elé kerültök.
Hogyan fog érvelni Ő? «Ismerem az összes gonoszságotokat és kísértéseteket, amelyek zavarnak titeket, és elküldtem Fiamat, Jézus Krisztust a
világotokba, hogy megmutassa nektek hatalmamat, erősségemet; hogy feltárja
előttetek, hogy én vagyok Isten, és Én segítek nektek megszabadulni az ellenség
hatalmától, és esélyt adok nektek, hogy visszaszerezzétek Isten erkölcsi képét»
[…]
Isten elfogadja Krisztust Helyettesítőnknek. Magára vette az emberi természetet, és megvívta azokat a küzdelmeket, amelyekben az emberi természet részt
vesz. Közvetlen kapcsolatban állt Istennel, és harcolt a Sátánnal.”68
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Nyilvánvaló, hogy Ellen White-nak olyan mentalitással kellett megküzdenie, amely ürügyet próbált találni a kísértésbe eséshez. Erre a hozzáállásra az volt a válasza, hogy Krisztus
„teljes Megváltó”, és hogy Ő ismeri az „összes gonoszságot és kísértést”, amellyel az emberi
természet küzd, és „megvívta azokat a küzdelmeket, amelyekben a természet részt vesz”. Ez
az igazság tette lehetővé, hogy az ember győzzön. A testvéreknek nem volt világos képük
Krisztusról, mint Helyettesítőjükről és Kezesükről, Jones és Waggoner üzenete pedig eljutott a kérdés közepéig, leleplezve tudatlanságukat. Ezért sok testvér negatívan reagált az
üzenetükre. Az a meggyőződés, hogy Krisztusnak nem lehetett ugyanaz a természete, mint
az embernek, mert így kísértésbe esett volna, könnyen tiltakozást válthat ki az emberben,
azt állítva, hogy Waggoner túl alacsony szintre szállította Krisztust. Sajnos Waggoner kezdeti
válasza az ilyen vádakra csak tovább rontotta a dolgokat. Egyesek ürügyként használták Waggoner kezdeti válaszát, mint egy mentséget, hogy továbbra is elutasíthassák a drága üzenetet.
[294]

„Krisztus nem vétkezhetett”
Azok a cikkek, amelyeket Waggoner a Signs-ban publikált röviddel azután, hogy hazaért
a Minneapolisi Konferenciáról, Krisztusnak mind az isteni, mind az emberi természetével
foglalkoztak. Január 21-i cikke „God Manifest in the Flesh” (A testben megnyilvánult Isten) címet viselte. Itt Waggoner kijelentette, hogy „egy kis figyelem elegendő lenne, hogy
bárkinek megmutassa, hogy ha Krisztus olyanná lett, mint az ember, akkor ahhoz, hogy
elszenvedje a halált, Őneki bűnös ember hasonlatosságába kellett tétetnie, mivelhogy csak a
bűn okoz halált.” A továbbiakban azt mondta, hogy „ha röviden áttekintjük a Dávid előtti
és utáni ősöket, látni fogjuk, hogy az a genealógiai vonal, amelyből Krisztus származott,
emberi természete szempontjából hajlamos volt magában összpontosítani minden emberi
gyengeséget”. Waggoner elismerte, hogy „nekünk képtelenség megértenünk, hogyan volt
ez lehetséges, és hogy több mint haszontalan erről spekulálni. Csak annyit tehetünk, hogy
elfogadjuk a Bibliában bemutatott tényeket.”69* Waggoner a tényeket világosan mutatta be:
„Sőt, az a tény, hogy Krisztus emberi testet öltött, nem egy bűntelen lényét,
hanem egy bűnös emberét, vagyis a testnek, amelyet felöltött, megvolt minden
bűnös gyengesége és hajlama, amelynek az elesett emberi természet ki van téve,
pontosan látható azokban a szavakban, amelyen ez a cikk alapul. Ő «a Dávid
magvából lett test szerint». Dávid birtokolta az emberi természet minden szenvedélyét […]
Ha Ő mindenben testvéreihez hasonlóvá tétetett, akkor el kellett viselnie
testvéreinek minden gyengeségét és szenvedélyét. Csak így tudott segíteni rajtuk. Következésképpen emberré kellett válnia, nemcsak azért, hogy meghaljon,
hanem hogy képes legyen együttérezni azokkal, akik heves kísértéseket szenvednek, - amelyeket Sátán a test gyengesége által hoz rájuk - és hogy segítsen
rajtuk.
Az a tény, hogy Krisztusnak a törvény alatt kellett születnie, annak a szükhttps://adventizmusmegrazasa.hu/
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ségszerű következménye volt, hogy nőtől született Ábrahám természetét véve
magára, «Dávid magvából való» lett, «a bűn testének hasonlatosságában». Az
emberi természet bűnös, és Isten törvénye minden bűnt elítél. Nem azt mondjuk, hogy az emberek a törvény közvetlen elítélése alatt születnek a világra,
mert gyermekkorukban nem ismerik a jó és a gonosz közötti különbséget, és
nem képesek sem jót, sem rosszat tenni, de bűnös hajlamokkal születnek az
őseik bűnei miatt. Amikor Krisztus eljött a világra, minden olyan feltételnek
alá volt vetve, melyeknek más gyermekek is alá vannak vetve.”70
Amikor Waggoner a cikk végéhez közeledett, foglalkozott azokkal a félelmekkel, amelyek
az emberekben lehetnek azzal kapcsolatban, hogy Krisztust túl alacsony szintre szállíthatja.
Mivel a minneapolisi vita még friss volt az elméjében, nagyon is lehetséges, hogy Wag[295]
goner megpróbálta megvédeni magát minden vádtól, miszerint Krisztust bűnösnek tüntette
fel, akinek szintén Megváltóra volt szüksége:
„Azonban ezt a cikket idáig elolvasva egyesek azt gondolhatják, hogy mi
lealacsonyítjuk Krisztus jellemét azáltal, hogy a bűnös ember szintjére szállítjuk. Éppen ellenkezőleg, egyszerűen felmagasztaljuk áldott Megváltónk «isteni
erejét», aki készségesen ereszkedett le a bűnös ember szintjére, hogy az embert
az Ő teljes tisztaságának szintjére emelje, amelyet a legellenségesebb körülmények között is megtartott. «Isten Krisztusban volt», ezért Ő nem vétkezhetett.
Emberi természete csak befedte az isteni természetét, amely több volt annál,
mint hogy képes sikeresen ellenállni a test bűnös szenvedélyeinek. Küzdelem
folyt egész élete során. A teste, minden igazság ellenségének késztetése alatt
lévén, bűnre hajló volt, mégis az Ő isteni természete egyetlen pillanatig sem
nyilvánított gonosz vágyat, és isteni ereje egyetlen pillanatra sem ingott meg.
Miután testben mindent elszenvedett, amit az ember elszenvedhet, visszatért az
Atya trónjához ugyanolyan makulátlanul, mint amikor a dicsőség udvaraiból
távozott. Amikor a sírban feküdt, a halál hatalma alatt, «lehetetlen volt, hogy a
halál őt fogva tartsa», mert lehetetlen volt, hogy a Benne lakó isteni természet
vétkezzen.
«Nos, - mondhatják egyesek - ebben az egészben nem látok semmi vigasztalást; lehetetlen volt Isten Fia számára, hogy vétkezzen, de nekem nincs
ilyen hatalmam». Miért nincs? Birtokolhatjátok, ha akarjátok. Ugyanaz az erő,
amely Krisztust képessé tette arra, hogy ellenálljon minden kísértésnek, amely
a testen keresztül érkezett abban az időben, amikor körül volt véve «erőtlenséggel», segíthet nekünk is, hogy ugyanezt tegyük. Krisztus nem vétkezhetett,
mert Ő Isten megnyilvánulása volt.”71*
Ily módon Waggoner igyekezett megvédeni magát a Krisztus emberi természetével kapcsolatos hamis vádaktól. Úgy gondolta, hogy nem szállítja le Krisztust túl alacsonyra, mert
Krisztus isteni természete miatt „nem vétkezhetett”, és ez az erő most örömmel elérhető az
ember számára is.
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Egy évvel később Waggoner beszélt a Battle Creek-i 1890-es lelkészi értekezlet hallgatóinak, bemutatva nekik Ézsaiás könyve alapján Krisztus természetének témáját. Ugyanezt a
gondolatot fejezte ki, nevezetesen azt, hogy „Krisztus nem vétkezhetett, mert ez lehetetlen
stb.”72 Lehetséges azonban, hogy Waggoner még egyszer bemutatta a témát oly módon,
amely megvédi [296] attól a vádtól, hogy túl alacsony szintre szállítja Krisztust. Sokan úgy
vélték, hogy Krisztusnak nem lehetett ugyanolyan természete, mint az embernek, ahogy
Waggoner mutatta be, mert ugyanazokba a kísértésekbe esett volna, mint mi. Ahogy január
második felében Waggonernek az Ézsaiás könyvéből tartott előadásai a végéhez közeledtek,
a testvérek ismét kritizálni kezdték tanításait. A kérdések nemcsak a lelkészi értekezleten
tartott tanfolyamokra vonatkoztak, hanem a szombatiskola új negyedéves tanulmányára is,
amely a két szövetséggel foglalkozott, és amelyet ő írt. Ezen új viták miatt egyes testvérek kerülték a lelkipásztori értekezletet, sőt még a szombatiskolát is. Nem sokkal később azonban
Ellen White válaszolt.
Amikor látta, hogy mi történik, Ellen White egyáltalán nem volt megelégedve. Január
17-én levelet küldött Ballenger testvérnek (lelkipásztor, a Review and Herald alkalmazottja)
és Leon Smith testvérnek (a Review magazin szerkesztő-asszisztense, Uriah Smith fia), figyelmeztetve őket arra, hogy milyen irányba haladnak. Létezett egy helyes módszer a „véleménykülönbségek” kezelésére. Az összejövetelektől való távolmaradás nem volt a megoldások
egyike, mert „nagy szükség volt a Szentírás együttes kutatására”:
„Miért választottátok azt, hogy távol maradtok azoktól az összejövetelektől,
ahol az igazság pontjait kutatják? […]
Az álláspontotok nagyon hasonlít az írástudók és a farizeusok álláspontjára,
akik folyamatosan kritizálták, de nem voltak hajlandók a világosságra jönni. Ha
bírjátok az igazságot, mondjátok el; ha testvéreitek bírják az igazságot, legyetek
alázatosak és őszinték Isten előtt, és ismerjétek el, hogy ez az igazság […]
Ha a lelkipásztori értekezleten bemutatott meglátások tévesek, lépjetek elő
férfiasan, és őszintén mutassátok be a Biblia bizonyítékait […] Ne álljatok abban
a pozícióban, amelyben most vagytok, mint szombatiskola-vezetők, ellenállva
a világosságnak vagy a koncepcióknak és a gondolatoknak, amelyeket olyan
emberek mutatnak be, akikről tudom, hogy szolgák, akiket az Úr használ. Arra
törekedtek, hogy amennyire csak tudjátok, semmissé tegyétek szavaikat, és
nem jöttök ti magatok a világossághoz, mint a keresztények jönnek az Igéhez,
hogy alázatos szívvel együtt kutassák azt, nem azért tanulmányozva a Bibliát,
hogy az megfeleljen az elképzeléseiteknek, hanem hogy saját gondolataitokat
egyeztetve a Bibliával […]
Előttetek van a zsidók példája, amely megmutatja, hogy ők hogyan kezeltek mindent, ami nem volt összhangban a doktrinális véleményükkel […] A
papok és a vezetők olyan embereket küldtek, akik igaznak vallották magukat,
https://adventizmusmegrazasa.hu/
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hogy Szavaiban találjanak valamit előítéleteik igazolására […] [297], olyan kijelentéseket, amelyeket kívánságuk szerint értelmezhettek, és úgy mutathatták
be az emberek előtt, hogy Krisztus csalónak látszódjon, eretneknek. Ezek a
zsidók nem Istennek, hanem az igazság ellenségének munkáját végezték. Amikor embereket látok, akik ugyanarra a területre lépnek, felismerem ezt a tényt,
akkor aggódom és zaklatott vagyok […]
Keresztények vagyunk, vagy bigottak? Isten félelmében mondom, kutassátok az Írásokat. Lehetséges, hogy a Szentírás egyes szövegeinek értelmezése nem
képezi az igazságot minden pontban, de fogadjátok el az egész világosságot,
amelyet bírhattok ezeken a pontokon […]
A lelkészi iskolában való részvétellel új gondolatokat szerezhettek. Ha belemélyedtek az igazság bányáiba, megjutalmaztattok […]”73
Bár Ellen White Ballengernek és Smith-nek írt levelében azt sugallta, hogy „lehetséges,
hogy a Szentírás egyes szövegeinek értelmezése nem képezi az igazságot minden pontban”,
Ellen White teljes mértékben támogatta Jones és Waggoner előadásait, olyan emberekét,
akikről tudta, hogy „szolgák, akiket Isten használt.”74
Néhány nappal később Ellen White ugyanazokra a problémákra utalt a lelkészi értekezleten tartott egyik reggeli prédikációjában. Dan Jones arról számolt be, hogy miután Waggoner bemutatta azt a gondolatát, hogy „Krisztus nem vétkezhetett […], Ellen White néhány
nappal később azt mondta, hogy Krisztus legyőzhető volt a kísértésben, és ha nem így lenne,
akkor nem lehetne a mi Példaképünk és Vigasztalónk.”75 Következésképpen, amikor a Battle
Creek egész gyülekezete előtt beszélt, Ellen White tisztázni próbálta azt a kérdést, hogy vajon
Krisztus olyan emberi természetet vett fel, mint az ember a bukás után, és hogy lehetséges
volt-e, hogy vétkezzen.
Először is, Ellen White nagy aggodalmának adott hangot amiatt, hogy ők, mint nép,
nem értik az időt, amelyben élnek. Gondolatban visszatekintett a zsidókra, és arra, ahogyan
bántak Krisztussal: „Újra és újra megmutatták nekem Izrael gyermekeinek megpróbáltatásait, és közvetlen Krisztus első eljövetele előtti hozzáállásukat, hogy szemléltesse Isten népének
Krisztus második eljövetele előtti helyzetét a maga tapasztalatában.” Néhány percig beszélt
arról a „megaláztatásról, amelyet Krisztus elszenvedett azzal, hogy magára vette a mi természetünket”, és arról, ahogyan a zsidó vezetők üldözték Őt minden lépésnél. Arról beszélt,
hogy ők mi módon nem voltak képesek elfogadni Krisztust, „mert nem egy király minden
fenségével jött”, hanem mint egy hétköznapi ember. [298] Nem ez késztette őket, hogy „elutasítsák”. Azért utasították el, mert a tisztaság megtestesítője volt, és ők tisztátalanok voltak.
Ezen a ponton Ellen White Krisztus természetéről beszélt, és annak lehetőségéről, hogy Ő
enged a kísértésnek. Waggoner nem szállította le Krisztust túl alacsony szintre; nem, Krisztus
még alacsonyabb szintre ereszkedett le. Krisztus tudott volna engedni a bűnnek:
„A sötétség hatalma minden lépésnél támadta Isten Fiát. Keresztsége után
a Lélektől elvitetett a pusztába, és negyven napig elviselte a kísértést. Leveleket
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kaptam, amelyekben kijelentik, hogy Krisztusnak nem lehetett ugyanolyan
természete, mint az embernek, mert ha olyan lett volna, hasonló kísértésekbe
eshetett volna. Ha azonban nem volt emberi természete, akkor nem lehetett
volna a mi Példaképünk. Ha nem lett volna részese a mi természetünknek, nem
lett volna megkísérthető ugyanúgy, mint az ember. Ha lehetetlen lett volna engednie a kísértésnek, nem lehetett volna a mi Segítőnk. Az ünnepélyes valóság
az volt, hogy Krisztus emberként jött harcolni, az ember helyett. Kísértése és
győzelme azt mondja nekünk, hogy az embereknek le kell másolniuk a Mintát;
az embernek az isteni természet részesévé kell válnia.
Krisztusban az isteni és az emberi természet egyesült. Az isteni természet
nem degradálódott az emberi természet szintjére; az isteniség megtartotta
helyét, de az emberi természet egyesülve lévén az isteni természettel ellenállt
a pusztai heves kísértésnek […] Az ember üdvösségére Isten terve tartalmazta, hogy Krisztus éhséget, szegénységet és az ember tapasztalatának minden
aspektusát elszenvedje. Ő ellenállt a kísértésnek azzal az erővel, amely az ember
birtokában lehet […] Nincs olyan férfi vagy nő, aki ne férne hozzá ugyanahhoz
a segítséghez az Istenbe vetett hit által.”76

Azok számára, akik ellenálltak Waggoner tanításainak, Ellen White kijelentése világossá
tette, hogy valóban Krisztus bűntelen természetére ugyanolyan bűnös természetet öltött,
mint amilyennel bír az elesett ember.77* Nyilatkozata minden kifogást eltávolított a Waggoner álláspontjával szembeni ellenállás tanítása miatt, miszerint Krisztus nem vétkezhetett.
Ahelyett, hogy megdorgálta volna Waggonert, hogy nagy eretnekséget tanít, Ellen White
csak egy kicsit korrigálta, arra ösztönözve őt, hogy ne védje koncepcióját, ami valójában
korlátozta azt a kockázatot, amelyet Isten vállalt, amikor Fiát a bűnös test hasonlatosságában
küldte.
Ellen White folytatta reggeli prédikációját, megszólítva azokat, akik még mindig ellenezték a hírnököket és az üzenetet. Keresztelő Jánosról beszélt, akit nem „küldtek a próféták és a
rabbik iskolájába […], hogy lelkületük és tanításuk ne befolyásolja őt”. „Az Úr egy üzenetet
adott neki”, és „nem kérdezte azt, hogy tudja-e hirdetni”. Ellen White [299] idézte az Ézsaiás
40:3-5 verseket - „Készítsétek elő az Úr útját!” - és azt mondta: „Pontosan ez az üzenet,
amelyet hirdetni kell népünknek.” A nép azonban felkészületlen volt:78*
„A Szentlélek hiányzik a munkánkból. Semmi sem rémiszt meg jobban,
mint látni a testvéreink által kinyilvánított veszekedés lelkületét […] Úgy
érzem, hogy inkább elmenekülnék arról a helyről, nehogy befolyásoljanak
azok, akik nem tudják őszintén kutatni a Biblia tanait […] Szükségünk van
a Szentlélek keresztségére. Enélkül nem vagyunk jobban felkészülve, hogy a
világhoz menjünk, mint a tanítványok Uruk keresztre feszítése után […] Minden tanárnak tanulónak kell lennie, hogy a szemeit be lehessen kenni, hogy
lássa Isten növekvő igazságának bizonyítékait. Ha osztani akarja a világosságot
másokkal, akkor az Igazság Napja sugarainak ragyognia kell a szívében […]
https://adventizmusmegrazasa.hu/
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Amikor Isten Lelke rátok árad, nem lesz többé egyetlen irigység vagy féltékenység érzése sem más ember helyzetének vizsgálatakor; nem lesz egyetlen
vádoló vagy kritikus lelkület, mint amilyet Sátán a zsidó vezetők szívében
ihletett Krisztus ellen […]
A zsidók próbálták megállítani az Isten igéjében megjövendölt üzenet
prédikálását; de a próféciának teljesülnie kellett. Az Úr azt monda: «Íme, én
elküldöm nektek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes
napja». Valakinek jönnie kell Illés lelkületében és erejében, és amikor megjelenik, az emberek azt mondhatják: «Túl buzgó vagy, nem értelmezed helyesen a
Szentírást. Hadd mutassam meg, hogyan kell bemutatnod az üzenetedet» […]
Ha továbbra is a hibákat keresitek, és vitatkozó lelkületetek lesz, soha nem
fogjátok megismerni az igazságot […]
Közülünk sokunknak előítéletei vannak a most tárgyalt tanításokkal
szemben. Nem akarnak eljönni, és hallani azt, nem akarnak csendben kutatni,
hanem a sötétben kifejezik kifogásaikat. Teljes mértékben elégedettek álláspontjukkal [Jelenések 3:17–19 - idézet]. Ez a bibliaszakasz azokra vonatkozik,
akik az üzenet hirdetése idejében élnek, de nem akarnak eljönni és hallani
azt. Hogyan fogjátok megtudni, hogy netalán az Úr bemutatja az igazságnak
új bizonyítékait új kontextusba helyezve azt, hogy egyengetve legyen az Úr
útja? Milyen terveket készítetek az új világosság terjesztésére Isten népe között?
Milyen bizonyítékaitok vannak arra, hogy Isten nem küldött világosságot
gyermekeinek?”79
Ez az eset bátorította Jones-t és Waggonert a hit általi megigazulás üzenetének és Krisztus
igazságának bemutatásában, amely azon alapult, ahogyan ők értették Krisztus természetét.
Waggoner soha többé nem korlátozta azt a kockázatot, amelyet Krisztus vállalt, amikor az
emberi faj megmentésére jött. Sok olyan testvértől eltérően, akik továbbra is ellenezték az
értékes üzenetet, még Ellen White által írt számos feddés után is, Waggoner [300] azonnal elfogadta figyelmeztetését. Amikor megjelentette a Christ and His Righteousness című könyvét,
amely tartalmazta az 1889. január 21-én a Signs újságban megjelent cikkét, Waggoner még
egyszer világosan bemutatta a Krisztus isteni és emberi természetéről szóló koncepcióit, de
törölte kijelentéseit, miszerint „Krisztus nem vétkezhetett.”80* Ez valóban egy szerény hírnök
jele.81*
Másrészt Dan Jones úgy vélte, hogy ez az eset egy megerősítés volt, hogy Jones és Waggoner üzenete nem volt méltó a bizalomra, mert Ellen White nem kifejezett módon támogatta
tanításukat. Ez arra a következtetésre késztette, hogy „a doktrinális szempont nem volt egy
fontos pont”, hanem csak az volt a fontos, hogy az emberek elfogadják a „hit általi megigazulás tanát”. Természetesen ezzel a tannal kapcsolatban kijelenthette: „Én hiszek”.82 Ellen
White egészen másképp látta a dolgokat. Amint a következő fejezetekben látni fogjuk, Ellen
White elmondta Dan Jones-nak, hogy nem a világosságban, hanem inkább „a saját maga
gyújtotta parázsban” jár.83*
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Egyes modern történészek írásaival ellentétben a történelmi jelentések egyértelműen azt
mutatják, hogy Krisztus természete része volt Jones és Waggoner 1888-as üzenetének.84* Ez
a téma szerves részét képezte a hit általi megigazulás tanának és Krisztus igazságának, amint
az be lett mutatva az 1888-as Konferencia előtt, alatt és után. A következő években Krisztus
természetének témája nyilvánvalóbb lett az előadásaikban, részben ennek az üzenetnek a folyamatos ellenzése miatt. Ellen White beszélt erről még néhány hónappal az 1890-es lelkészi
értekezlet után is:
„Az az ellenkezés lelkülete, amely megnyilvánult, amikor Krisztus igazsága,
mint egyetlen reményünk be lett mutatva, elszomorította Isten Lelkét. Ennek
az ellenkezésnek az eredménye szükségessé tette e téma nagyobb buzgalommal
és elszántsággal való prédikálását, ami mélyebb kutatáshoz vezetett. Ez egy sor
olyan érvet igényelt, amely magával a hírvivővel is megértette, hogy mennyire
nem tudta, hogy a hit általi megigazulással kapcsolatban és Krisztus hitével,
mint amely az egyetlen reményünk, kapcsolatban a téma ennyire határozott,
teljes és átfogó.
Nagyon sokan tévesnek tartják [Jones és Waggoner] álláspontját, és azt
kiáltják: «Veszély, fanatizmus!», miközben nincs semmi eretnekség és fanatizmus.”85
Jones és Waggoner az ellenkezés ellenére is bemutatták üzenetüket. Ez az ellenkezés ismét
elérte a csúcspontját, amikor Waggoner bejelentette, hogy lemond Ézsaiás könyvének tanulmányozásáról, és bemutatja a két szövetség témáját. [301]
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összhangban vannak az Istenség egyre világosabb megértésének pályájával, és minden bizonyíték arra mutat, hogy saját elképzeléseit képviselik. Korai írásaiban kijelentései különböztek a hagyományos trinitarizmus bizonyos aspektusaitól, és az élete utolsó szakaszában
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20. E.J. Waggoner, „The Divinity of Christ”, Signs of the Times, 1889. április 22., 247. o.,
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21. E.J. Waggoner: „The Divinity of Christ”, Signs of the Times, 1889. május 6., 262. o.,
Kiemelés tőlem.
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24. Uo., 10. o.
25. KJV (szerk)
26. Uo., 11-12.o
27. Uo., 15-16. o., Hozzáadott kiemelések.
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38. Ellen G. White O.A. Olsen-nek, 57. Levél, 1895. máj. 1.; 1888 Materials, 1336. o.
39. E.J. Waggoner, „The Divinity of Christ”, Signs of the Times, 1889. április 8., 214. o.,
A kiemelések tőlem. Ezeket a cikkeket más kiadványokból vették át, és nyomtatva lettek az
Australia’s Bible Echoes, 1889. október 1-jén és az England’s Present Truth, 1890. december
18-án, de Waggoner soha nem írta ezeket a gondolatokat más cikkekben vagy könyvekben.
40. E.J. Waggoner, Christ and His Righteousness, 21. o., hozzáadott kiemelések.
41. Eric Webster egy helyes megállapítást tesz: „Waggoner számára Krisztus isteni és
előrelétező volt, de legalábbis 1889-es koncepciói szerint Krisztus nem volt teljesen örök.
Csak ezen az egyetlen ponton Waggoner affinitást bizonyít a félig-ariánus pozícióval […]
Waggonernek magas koncepciója volt Krisztus Istenségéről. Bibliai bizonyítékokat mutatott
be arról, hogy Krisztus Isten […] Waggoner számára Krisztus nem teremtett lény, hanem
csak az Atyától született. Világosan különbséget tett a teremtés és a születés között […] Jelzi,
hogy Krisztus «ugyanabból a szubsztanciából és természetből van, mint Isten», és «joggal
birtokolja a halhatatlanságot, és másoknak is adhat halhatatlanságot».” (Crosscurrents in
Adventist Christology, 177–179. o., hozzáadott kiemelések)
42. LeRoy E. Froom, Movement of Destiny, 296. o.
43. J.R. Zurcher, Touched With Our Feelings, 34-37. o.
44. E.J. Waggoner, „A Movement to Unite Church and State”, American Sentinel, 1890.
március 27., 100. o., A kiemelések tőlem. Eric Webster egy hasonló kijelentésre hivatkozik,
amely a Glad Tidings-ben van, amely kijelenti, hogy „ez az 1890-es álláspontjának kidolgozása volt”. (Crosscurrents, 198. o.)
45. Ellen G. White, Jézus élete, 530. o. Ellen White koncepciója nem volt „ellentétes
pozíció” Waggoner korábbi koncepciójához képest, mint George Knight állítja; 1898-ban
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Ellen White koncepciója csak progresszívebb volt. (lásd: George Knight, A User-Friendly
Guide to the 1888 Message, 74. o.)
46. Woodrow Whidden messzire jutott Waggoner álláspontjának félreértelmezésével,
Krisztus Istenségével kapcsolatban: „Kétségtelen, hogy Ellen White teljes szívvel támogatta
Jones-t és Waggonert. Úgy tűnik azonban, hogy a fő kérdés az, hogy ez az erős támogatás
minden teológiai álláspontjukra vonatkozott-e? Például támogatta-e azt a nézetüket, miszerint Krisztus teremtett Isten (arianizmus)? (Ellen White Salvation, 90. o.) Whidden ugyanezt
az elképzelést támogatta a Primacy of the Gospel Committee-ben (az 1994-ben Robert Folkenberg által felállított bizottság, amikor még a Generál Konferencia elnöke volt, azzal a
céllal, hogy megvizsgálja a hit általi megigazulás doktrínáját): „Dr. Whidden próbálkozásával
kezdtük ezt a bizottsági ülést, hogy kényszerítsen engem, [Robert Wieland-ot], hogy ismerjem be, hogy E.J. Waggoner ariánus volt. Egy ariánus nem hiszi, hogy Krisztus örök, isteni,
hanem azt, hogy teremtve lett. Én azt mondtam: «Ezt nem tudom megtenni». [Whidden azt
mondta]: «Wieland testvér, mindenki hisz ebben». [Wieland azt válaszolta]: «Sajnálom, de
nem tudok egyetérteni azzal a dologgal, amelyhez ő ragaszkodik.» [Whidden]: «Azt akarod
mondani, hogy te vagy itt az egyetlen, aki szándékozik azt mondani, hogy Waggoner nem
volt ariánus?» Én azt mondtam: «Nem tudok egyetérteni ezzel a dologgal.»” (Robert J. Wieland, „Third Angel’s Message & Corporate Repentance”, 1996. március 24.) George Knight
is hamisan mutatja be a történelmet, amikor megkísérli erőszakkal belefoglalni Waggonert
egy ariánus koncepcióba félig-ariánus címkével: „Abból, amit Waggoner, Jones és Prescott
mutattak be Jézusról, nem mindent értettek meg világosan, még közvetlenül a Minneapolist
követő időszak után sem […] A Christ and His Righteousness (1890) című könyvében [Waggoner] félig-ariánus koncepciókat vallott Krisztusról, azt írva, hogy «volt egy idő, amikor
Krisztusnak volt egy kezdete, és Istentől jött». Az a félig-arianizmus, amely azt állította, hogy
Krisztus nem volt egyenlő Istennel, kiemelkedő módon volt jelen az adventista teológiában
már a kezdetektől fogva, az 1840-es évtizedben. Az a tény, hogy Waggoner az 1880-as évek
második felében és az 1890-es évek elején ilyen koncepciókat mutatott be, nem jelenti azt,
hogy igazak. Az 1890-es években Ellen White és az egyház nagy része elutasította mindkét
felfogást más felfogásokkal együtt.” (From 1888 to Apostasy, 132-133. o., hozzáadott kiemelések) Waggoner azonban soha nem mondta, hogy Krisztus „nem egyenlő Istennel”. Végül
McMahon szintén tévesen képviseli Waggonert, mondván: „Waggoner bátran megpróbálta
kijelenteni Krisztus Istenségét. Tagadta, hogy Krisztus teremtett lény. Ő azt mondta, hogy
Krisztus Isten, mind Teremtő, mind Törvényadó […] Ennek ellenére Waggoner klasszikus
értelemben ariánus volt.” (Ellet Joseph Waggoner: The Myth and the Man, 102. o., hozzáadott
kiemelések) Mi volt ennek a tervnek a célja, hogy tévesen képviselni Waggonert Krisztus
isteni mivoltával kapcsolatban? A gyakran cinikusnak tűnő életrajzi kritikákban Knight és
Whidden gúnyt űznek Jones-ból és Waggonerből, miközben saját fordianus teológiájukat
népszerűsítik. Ez a teológia Krisztus természetének evangelikál koncepcióját próbálja támogatni, amelyet a Questions on Doctrine és Desmond Ford által népszerűsítettek. Tehát a
probléma valójában nem Krisztus isteni volta. Knight és Whidden madárijesztőt csináltak
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Waggoner Krisztus isteni természetéről alkotott koncepciójából, hogy majd gyakran Krisztus
emberi természetének témájával foglalkozzanak. Ez a taktika klasszikus példája: etetés és
megváltoztatni a témát, egy olyan régi taktika, mint amilyen régi maga a bűn. A cél az
volt, hogy megmutatni: ha Waggoner hiányos volt Krisztus isteni természetéről alkotott
koncepcióiban - „Jézus teremtett Isten volt - akkor hogyan lehet Waggoner megbízható
Krisztus emberi természetéről alkotott koncepciójában? Egy ilyen nézőpont azonban csak
akkor fogadható el, ha eltorzítják a történelmi tényeket.
47. Jones és Waggoner Krisztus emberi mivoltának koncepcióját az egyház közel száz évig
támogatta, egészen a kezdetektől az 1950-es évekig. Ez a felfogás, amelyet néha postlapsariannak, vagy bukás utáninak neveznek, állítja, hogy Jézus átvette Ádám bukott természetét, a
bukás utáni Ádám természetét. Következésképpen Krisztus testét úgy tekintik, mint minden
ember testét, nemcsak fizikailag, hanem magában hordozza a bűn iránti implicit hajlamokat
is. Ezeknek a hajlamoknak azonban Jézus soha nem engedett. Bár Krisztus „mindenben
megkísértetett, hozzánk hasonlóan”, a Biblia azt állítja, hogy Ő „bűn nélkül” volt (Zsid
4:15). Következésképpen Krisztus nemcsak „elítélte a bűnt a testben”, hanem azt is lehetővé
tette, hogy „a törvény igazsága beteljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem
Lélek szerint” (Róm 8:3,4). Ez a tanítás, bár a Biblián alapszik, ellentétes volt és ellentétes
most is a kereszténység fő áramlatának koncepcióival (bár azt kell mondanunk, hogy egyesek
a vezető protestáns teológusok közül hinni kezdtek a bukás utáni koncepcióban). A
prelapsarian álláspont, amelyet néha a bukás előtti koncepciónak is neveznek, állítja, hogy
Krisztus magára vette Ádám bűn nélküli természetét, amellyel Ádám a bukás előtt
rendelkezett. Krisztus mindenben megkísértetett, de a kísértések nem belőle származtak,
mert nem örökölt Ádámtól egyet sem a bűnre való hajlamunkból és hajlamosságunkból.
Függetlenül attól, hogy mit viselt el Krisztus, akár vétkeink terhét és annak büntetését, akár
emberi természetünk betegségeit és gyengeségeit, mindent Helyettesítő minőségben lett átvéve és elviselve. Ezt a felfogást, amely lényegében egy római katolikus felfogás a makulátlan
fogantatás elmélete által közvetítve, és amely a kereszténység fő áramlatának felfogása az
eredendő bűn tana által terjesztve, az 1950-es évek elején adaptálva és támogatva lett a hetednapi adventisták körében a Questions on Doctrine című könyv által. A harmadik felfogás,
amelyet néha alternatív krisztológiának hívnak, egy szintézis a bukás utáni és a bukás előtti
felfogások között, és valószínűleg a legújabb és legelterjedtebb felfogás Észak-Amerika hetednapi adventista vezetői között az 1980-as évektől kezdve. Ez a koncepció azt állítja, hogy
Krisztus Ádámtól csak „ártatlan gyengeségeket” örökölt, például éhséget, fájdalmat, gyengeséget, szomorúságot és halált. Más bukott embertől eltérően azonban, akik a bukás után
születtek ebben a világban, Jézus nem örökölt az elesett emberi természettel asszociált egyetlen rossz hajlamot sem. Így nem volt pontosan olyan, mint Ádám a bukás előtt, és olyan sem,
mint Ádám a bukás után. A Krisztus emberi természetével kapcsolatos adventista gondolkodás átfogó ismertetését lásd J.R. Zurcher: Touched with Our Feelings 271–274. o., amelyből
a fenti összefoglaló ki lett emelve. Mint említettem, az átmenet a bukás utáni koncepciótól
- az 1888-ban elfogadott Krisztus emberi természetéről szóló felfogás - arra a koncepcióra,
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amelyet napjainkban sokan támogatnak az egyházban, az 1950-es években kezdődött a
Questions on Doctrine című könyvvel. Az a tény azonban, hogy napjainkban a bukás előtti
koncepció uralmi helyzetben van, leginkább Desmond Fordnak és a reformért való
kihívásának tulajdonítható, amely négy koncepciót támogat (beleértve a bukás előtti új
koncepciót is): „Miután a koncepció először Ausztráliában kapott támogatást Brinsmead és
Ford által az 1970-es évek elején, és miután egy ideig Brinsmead The Present Truth című kiadványa terjesztette, ezt a koncepciót Ford erőteljesen népszerűsítette az Egyesült Államokban. A fő támadás az volt, hogy az eredendő bűn tagadása miatt a Hetednapi Adventista
Egyházban a hit általi megigazulás tana nem volt világos. Követői azt állították, hogy ez a
tény további három korrelált eretnekséghez vezetett: a) Az evangélium magában foglalja a
megszentelődést és a megigazulást is; b) Krisztus Ádám bukott természetét vette magára, és
c) «egy utolsó generációnak» tökéletes jellemet kell kifejlesztenie Krisztus visszatérése előtt.”
(A. Leroy Moore, Theology in Crisis, 23. o.) A The Shaking of Adventism című könyvében
Geoffrey Paxton, egy ausztrál anglikán lelkész támogatását fejezte ki az evangelikál koncepció
behatolása mellett a Hetednapi Adventista Egyházban, ugyanazon négy fogalmat használva:
„Az a meggyőződés, hogy mind az egyház sorsa, mind a régóta késleltetett Krisztus eljövetele
függ egy helyes koncepciótól a hit általi megigazulással kapcsolatban, minden erőfeszítést
megkövetel, hogy leleplezzük ezt a komoly zavarnak tekinthető elemet, amely az evangélium
magját képezi. Az eredendő bűn tanának megerősítése megtalálható a hagyományos
adventista teológia elleni mindhárom fő támadás alapjánál: 1.) a perfekcionizmus elutasítása,
2.) a tagadás, hogy Krisztus bűnös testet öltött fel 3.) a hit általi megigazulás tanának szűkítése
csak a törvényszéki (forensic) jogi értelemben, és az objektív tényezőkre”. (29. o.) David
McMahon az E.J. Waggoner: The Myth and the Man (Desmond Ford Verdict Publications
által kiadva) című könyvében a szerző támadja Waggoner 1888 előtti teológiáját és az 1888
utánit is, ugyanazzal a négy alapfogalommal támogatva az evangelikál felfogást: „Mind a
négy alapvető reformáló támadás napjaink HNA teológiája ellen Waggonernek a Minneapolisi Konferenciát követő hónapokban vallott teológiáját célozza meg.” (ezt a kijelentést A.
Leroy Moore tette, op cit., 419. o.) Julius Nam-mal adott egyik interjújában (Loma Linda
University vallásprofesszora és a Questions on Doctrine című könyv 50. évfordulójának
társszervezője) Woodrow Whidden kifejezi támogatását ugyanazon négy Desmond Ford
által népszerűsített koncepció mellett: „Amikor valóban meg akarjuk érteni Krisztus
engesztelésének és emberi természetének jelentőségét, látjuk, hogy a bűn kapcsolatban van
elsősorban a bűnös és elesett állapotnak mély rendellenességével, amellyel mindannyian
születtünk (Krisztus kivételével) […] És az ok, amiért mindkét buzgó csoport [a történelmi
adventisták, és az 1888 Study Committee (1888 Tanulmányi Bizottság)] téved az az, hogy
nem sikerült megérteniük az engesztelés jelentőségét és az emberi bűn radikális természetét
[…] Olyan szempontokra összpontosítottak, amelyek nem voltak részei Ellen White hangsúlyának az 1888 jelentőségével kapcsolatban. Itt különösen utalok a […] Krisztus bűnös
emberi természetére; a perfekcionista hangsúlyra, amelyet úgy tűnik, egy elsődlegesen «viselkedésformai» bűnről szóló definíció támogatja; Isten megvédése az utolsó generáció által,
valamint Ellen White Jones-nak és Waggonernek nyújtott támogatásának téves alkalmazása.
https://adventizmusmegrazasa.hu/
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Véleményem szerint mindkét csoportnak meg kell szabadulnia ezektől az akcentusoktól,
amelyek nincsenek szilárdan alátámasztva a Bibliában és Ellen White írásaiban. Mind a
«történelmi adventizmusnak», mind az 1888 Tanulmányi Bizottság tagjainak […] nagyobb
figyelmet kell fordítaniuk az aspektusokra, amelyek kapcsolatosak az engesztelés jelentőségével, Krisztus bűn nélküli természetével, a radikális emberi bűnnel és a megigazulással csak hit
által […] Ismétlem, a hiányos [Andreasen] koncepciók alapjánál Krisztus emberi természetével kapcsolatban a bűn természetének téves megértése volt.” („Progressive Adventism:
Re-Imagining the Adventist Vision. Interlogue #18~Woodrow Whidden”, interjú Julius
Nam-mal, amelyet 2007. febr. 16-án tettek közzé, 2010. ápr. 8-án megtekintve a következő
webhelyen: http://progressiveadventism.com/2007/02/16/interlogue-18-woodrow-whidden/).
A bukás utáni koncepció támogatóival kapcsolatban Whidden néhányszor siratja a következő tényt: „Csalódott vagyok, hogy […] ők teljesen figyelmen kívül hagyják Ellen White
szinte összes tanácsát a «tapasztalt testvérek» tekintélyével kapcsolatban […] Itt azt hiszem,
hogy ezek a konzervatív [progresszív] adventisták, akik hisznek a Bibliában és Ellen White-ban - mint például az Adventist Theological Society és a konzervatív [progresszív] adventista teológusok számos akadémiai intézményünkből, valamint a Biblical Research Institute
a Generál Konferenciától - segíthetnek (ha a «történelmi» és az «1888 Tanulmányi Bizottság»
jobban hallgatnának rájuk) […] A «történelmi» adventistáknak és az «1888 Tanulmányi
Bizottság» tagjainak nagyobb tiszteletet kell tanúsítaniuk ezekkel a «tapasztalt testvérekkel»
szemben […] Ebben áll a nagy megosztottság aközött, amit ti úgy hívtok «egy nehéz feladat,
a konzervatív [progresszív]» adventisták fő áramlata - (különösen a teológusok többségének
a felsőoktatási intézményeinkből szerte a világon, az Adventist Theological Society és a BRI)
- valamint az úgynevezett konzervatív «történelmi» adventisták és az 1888 Tanulmányi Bizottság között […] Én 2006 nyara óta a BRICOM (Biblical Research Institute Committee)
teljes jogú megválasztott tagja voltam […] Ennek a bizottságnak fő feladata teológiai értelmezések nyújtása a Generál Konferencia vezetése számára.” (Uo.) Bár hajlandóak vagyunk
egyetérteni a „tapasztalt testvérek” iránti engedelmesség bibliai koncepciójával, azt mondjuk,
hogy Jézus tanításában létezik egy ugyanolyan fontos koncepció, amelyet Péter és a többi
apostol kijelentettek a nagyon művelt szadduceusok előtt, akik görög gondolkodás befolyása
alatt álltak: „Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint az embereknek”. (ApCsel 5:29)
Whidden optimizmusa a „tapasztalt testvérek” iránt azonban némileg helytelen. Sokan nem
támogatják az általa és Desmond Ford által hirdetett teológiai álláspontokat. Ezeket elmondva, valószínűleg még mindig aggódnunk kell. Ugyanebben az interjúban Whidden a jövőbeli céljairól beszél: „Amikor befejezem ezt a projektet [Waggoner életrajza], a következő célom
egy új HNA tankönyv elkészítése lesz. A BRI szponzorálni akarja ezt a projektet, de még
nem dőlt el, hogy én leszek-e a szerző. Valószínűleg ezt meg fogom tenni, még akkor is, ha a
BRI más irányba megy. Remélem, hogy társszerzője leszek ennek a projektnek a középiskolai
oktatásban tapasztalt kollégámmal együtt. Az HNA történetírásának jövőjét illetően remélem, hogy továbbra is igyekszünk nagyobb meglátással bírni a kulcsfontosságú elemek tekintetében, és a módjáról, ahogyan a történelmi koncepcióinkat a soteriológia területén, az
engesztelés természetén és Krisztus személyén lehet fejleszteni egészen egy megváltó érettség-
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re és tisztánlátásra. Remélem, hogy részt vehetek a Ford/Rea válság történelmének a megírásában az 1970-es évek második feléből és az 1980-as évek elején. Úgy gondolom, hogy elegendő idő telt el ahhoz, hogy őszintébben foglalkozzunk ezzel a forró témával. A problémák
továbbra is felettünk lebegnek, és úgy gondolom, hogy most jobb helyzetben vagyunk, hogy
tovább tisztázzuk őket.” (Uo.) A kérdés azonban az, hogy valóban szükségünk van-e egyházunknak és főleg a fiataloknak többre Ford teológiájából, amelyet a modern haladó történészek és teológusok írásaikkal torkokon toltak le.
48. E.J. Waggoner, „Condemned and Justified”, Signs of the Times, 1884. júl. 3., 409. o.
49. E.J. Waggoner, „A New Creature in Christ”, Signs of the Times, 1884. júl. 17., 424. o.
50. E.J. Waggoner, „Under the Law”, Signs of the Times, 1884. szept. 18., 569. o.
51. E.J. Waggoner: „Thoughts on Galatians 3, No. 8”, Signs of the Times, 1886. aug. 26.,
518. o.
52. G.I. Butler, The Law in the Book of Galatians: Is it the Moral Law, or Does it Refer to
That System of Laws Peculiarly Jewish? (Battle Creek Mich.: Review and Herald Pub. House,
1886), 57. o.
53. Az a tény, hogy Krisztus bűnös természetünkbe öltöztette bűntelen természetét, Waggoner számára „az egyik legbiztatóbb dolog” volt. Waggoner számára Krisztus természete
több volt, mint csupán a tan egyik pontja; egyik része volt az örök evangéliumnak, amely
magában foglalta a szövetségek örömhírét, és amelyet a hit általi megigazulás kontextusában
értettek meg, Krisztus igazságában. Sajnos egyes történelmi adventisták, akik különféle
független vallási egyesületet képviselnek, Krisztus emberi mivoltát olykor úgy mutatták
be, mint egy legalista doktrínát, amely nélkülözi a jó híreket, és így olyan üzenetté tették,
amely inkább elbátortalanít, mint bátorít. Természetesen ez nemcsak hogy „sokakat fordított
Krisztus emberi természetének bukás utáni felfogása ellen”, hanem muníciót is adott a vezető
testvéreknek, akik támogatták az „új” bukás előtti felfogást. (lásd: Herbert E. Douglass, A
Fork in the Road, 16.,33.,85. o.; Jack Sequeira, Saviour of the World, 11-12., o.; Roy Adams,
The Nature of Christ, 11. o.)
54. E.J. Waggoner, The Gospel in the Book of Galatians, 60–61. o. A The Gospel in Galatians című könyvében Waggoner a Zsidók 2:17-ből idézett - „mindenben”. George Knight
ismét tévesen idézi a történelmi bizonyítékokat, és így szól Waggonerről: „1887-ben Krisztus
emberi mivoltát illetően Waggoner azt írta, hogy «Ha Krisztus nem lett volna hasonlatos a
testvéreihez minden szempontból, akkor a bűntelen élete nem volna bátorító számunkra.»
[…] Ismétlem, Ellen White más utat járt.” (A User-Friendly Guide to the 1888 Message,
75. o. kiemelés az eredetiben) Knight megváltoztatja a Waggoner által használt kifejezést
a „minden dologban” kifejezésről a „minden szempontból” kifejezésre, és egyáltalán nem
említi, hogy Waggoner idézett a Zsidókhoz írt levélből.
55. William C. White Dan T. Jones-nak, 1890. április 8.; Manuscripts and Memories,
167–168. o.
https://adventizmusmegrazasa.hu/
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56. A.G. Daniells William C. White-nak, 1902. április 14.; Manuscripts and Memories,
318. o.
57. William C. White, „Notes Made at the Minneapolis Meetings 1888”, 1888. okt.
17. és „Diary of R. Dewitt Hottel, 1888”, 1888. október 17.; Manuscripts and Memories,
423.,506. o.
58. LeRoy E. Froom, Movement of Destiny, 200.,201., o.; E.J. Waggoner, „The Divinity
of Christ”, Signs of the Times, 1889. március 25., április 1.,8.,15.,22., május 6.
59. Ellen G. White, „The Work of the Minister”, Review and Herald, 1888. szeptember
11., 578. o., hozzáadott kiemelések.
60. Ellen G. White, „Harmony with Apostate Powers A Sign of Enmity of God”, Signs
of the Times, 1894. június 18., 500. o., hozzáadott kiemelések.
61. Ellen G. White, „No Caste in Christ”, Review and Herald, 1891. dec. 22., 785.
o.,hozzáadott kiemelések.
62. Ellen G. White, 1903., 107. Kézirat, „Diary”, 1902. okt. 31.; Manuscript Releases,
17. évf., 29–30. o., hozzáadott kiemelések.
63. Ellen G. White, „Spiritual Weakness Inexcusable”, Review and Herald, 1890. júl. 1.,
402. o., hozzáadott kiemelések.
64. Ellen G. White, „The Work of the Minister”, Review and Herald, 1888. szept. 11.,
578. o.
65. Ellen G. White, 5. Kézirat, „Sermon”, 1889. június 19.; 1888 Materials, 349. o.
66. Ellen G. White, „The Perils and Privileges of the Last Days”, Review and Herald,
1892. november 22. 722. o.; 1888 Materials, 1073. o., hozzáadott kiemelések.
67. Ellen G. White O.A. Olsennek, 57. Levél, 1895. május 1.; 1888 Materials, 1336. o.,
hozzáadott kiemelések.
68. Ellen G. White, 8. Kézirat, „Sabbath Talk”, 1888. október 20.; 1888 Materials, 122.,
125. o.
69. E.J. Waggoner, „God Manifest in the Flesh”, Signs of the Times, 1889. január 21., 39.
o. Ellen White ugyanezt mondta: „Az a tény, hogy Krisztus mindenben megkísérthető volt,
ahogy mi vagyunk, és mégsem vétkezett, egy rejtély, amely megmagyarázhatatlan marad a
halandók számára.” (W.L. Baker, 8. Levél, 1895. február 9.; Manuscript Releases, 13. kötet,
19. o.)
70. E.J. Waggoner, „God Manifest in the Flesh”, Signs of the Times, 1889. január 21.,
39. o.
71. Uo. Hozzáadott kiemelések. Úgy tűnik, hogy az a gondolat, amelyet Waggoner ki
akart fejezni, ugyanaz, mint amit Ellen White néhány évvel azelőtt fejezett ki: „Lehetetlen, hogy az embert nagyobb kísértés érje, mint amennyit képes elviselni mindaddig, amíg
Jézusra hagyatkozik.” („Christ Triumphant in Our Behalf ”, The Signs of the Times, 1887.
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aug. 4., 465. o.) Amikor Waggoner beszélt, még nem élvezhette Ellen White későbbi kijelentésének a segítségét: „Sokan azt állítják, lehetetlen volt, hogy a kísértés legyőzze Krisztust;
hogy Ő nem tétethetett Ádám helyzetébe; hogy Ő nem szerezhette meg azt a győzelmet,
amelyet Ádámnak nem sikerült megnyernie. Ha bármilyen tekintetben súlyosabb harcot
kellene folytatnunk, mint Krisztus, akkor Ő nem tudna segíteni rajtunk. De Megváltónk az
emberi természetet minden gyengeségével együtt vette fele. Felvette az emberi természetet
azzal a lehetőséggel együtt, hogy enged a kísértésnek. Semmi olyat nem kell elviselnünk,
amit Neki nem kellett elviselnie.” (Jézus élete. 117. o.) Figyeljétek meg az Ellen White által
kifejezett gondolatot. Szükség volt a lehetőségre, hogy Krisztus kísértésbe essen, hogy elérje
az embert ott, ahol van, és ezt csak akkor lehetett megvalósítani, ha magára veszi az elesett
természetünket.
72. Dan T. Jones J.H. Morrisonhoz, 1890. március 17., 4. o., Hetednapi Adventisták
Generál Konferenciájának archívumai.
73. Ellen G. White A Ballenger testvéreknek és Leon Smith-nek, 53. Levél, 1890. január
17.; 1888 Materials, 528-532. o.
74. Uo., 530.529. o.
75. Dan T. Jones J.H. Morrisonhoz, 1890. március 17., 4. o., Hetednapi Adventisták
Generál Konferenciájának archívuma.
76. Ellen G. White: „How to Meet a Controverted Point of Doctrine”, Review and
Herald, 1890. február 18., 97. o., „Morning Talk”, 1890. január 29.; 1888 Materials, 533. o.
77. Egyesek megpróbálták elválasztani a Krisztus emberi természetéről szóló témát az
„1888-as üzenettől”, valamint a Jones és Waggoner körüli, az 1880-as és az 1890-es évek
második felében folytatott vitától. George Knight kijelenti: „Jones és Waggoner koncepciója
Krisztus természetével kapcsolatban nem váltott ki semmilyen vitát az 1890-es évek adventizmusában. Az egy általánosan elfogadott és nem vitatott teológiai pont volt […] Jones
álláspontjával - Krisztus természetéről szóló - kapcsolatban a fő viták csak jóval halála után
jelentek meg […] Amint azt korábban megjegyeztük, Krisztus természete nem volt vitatéma
az adventista körökben egészen az 1950-es évekig.” (From 1888 to Apostasy, 133.,135.,140.
o. hozzáadott kiemelés) Knight azonban elismeri, „hogy ez nem azt jelenti, hogy a téma soha
nem jelent meg a vitákban. Végül, legalább egy állításunk van ezzel a témával kapcsolatban,
Waggonernek a Gospel in Galatians című könyvében.” (A User-Friendly Guide to the 1888
Message, 153. o.) Másrészt Woodrow Whidden más pozícióból közelíti meg abbéli próbálkozását, hogy eltávolítsa Krisztus emberi természetének témáját az „1888-as üzenetből”. Ő próbál érvelni, hogy Jones-nak és Waggonernek Krisztus természetével kapcsolatos meglátásai
nem képezhették részét annak az üzenetnek, amelyet Ellen White támogatott 1888-ban, mert
meglátásaikat „provokatív ellenkezéssel” fogadták. Whidden Jones és Waggoner koncepcióját
„az adventista doktrinális úton lévő számos teológiai roncs” kontextusába helyezte, amelyek
nem állták ki az „idő és a teológiai vizsgálat” tesztjét. Whidden határozottan kijelenti: „Bár
Ralph Larson The Word Was Made Flesh című könyvében bebizonyította, hogy az 1950-es
https://adventizmusmegrazasa.hu/
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évek közepéig meglehetősen erős konszenzus létezett a bukás utáni koncepcióval kapcsolatban, mégis George Knight azt is kimutatta, hogy az 1890-es évek közepén provokatív
ellenkezés volt a bukás utáni felfogással szemben, nem más, mint maga A.T. Jones részéről.”
(Knight [From 1888 to Apostasy] 132-150. o.) (Ellen White on the Humanity of Christ, 79.
o.) Amikor azonban elolvassuk a Whidden által felsorolt oldalakat, azt tapasztaljuk, hogy
Knight nem írt ilyen nyilatkozatot. Következésképpen, az igazság megállapításának legjobb
módja az, ha hagyjuk, hogy a történelem önmagáért beszéljen. A lényeg az, hogy Krisztus
természetének bukás utáni koncepciója része volt Jones és Waggoner üzenetének mind 1888
előtt, mind utána, és az időnek legnagyobb részében ez volt az általánosan elfogadott felfogás. Amikor azonban Jones és Waggoner a Krisztus igazságába vetett hit általi megigazulást
a szövetségek és az utolsó generáció jellemének tökéletesítése kontextusában mutatták be,
sokan ellenezték tanításukat. Ugyanez történik napjainkban is.
78. Dr. D.H. Kress jelen volt a lelkipásztori értekezleten, és körülbelül 42 év elteltével
meséli el ezt az eseményt: „Ahányszor ilyen összejövetelekre kerül sor, mindig fennáll annak
a veszélye, hogy egyes tanításokat szélsőségekig vigyenek. Waggoner testvér kezdte hirdetni,
hogy Jézus, mivel testben megjelent Isten volt, nem tudott volna vétkezni, és Krisztusnak lehetetlen volt vétkezni […] Előadásaiban Uriah Smith arra az álláspontra helyezkedett, hogy
Isten nem tudta, hogy az ember vétkezni fog, amikor megteremtette őt, és hogy Isten lévén
választhatta a tudást vagy a nem tudást.” Kress szerint másnap kora reggel Ellen White „különleges üzenettel jelent meg”. „Azzal kezdte, hogy azokról az áldásokról beszélt, amelyekben
részesülünk a Biblia tanulmányozása és az odaszentelődés céljából tartott összejöveteleken.
Ezután megemlítette a hamis elképzelések elfogadásának veszélyét, és a hit általi megigazulás
tanítására utalva azt mondta: «Az igazság gyakran nagyon közel áll a hamis elképzelésekhez».
Majd arról az elméletről beszélt, amelyet sokan örömmel megosztanak, nevezetesen arról,
hogy Krisztusnak lehetetlen volt vétkeznie. Ellen White azt mondta, hogy Isten kockázatot
vállalt, amikor egyetlen Fiát adta ezért a világért; Neki lehetősége lett volna, hogy vétkezzen. Ez szükségessé tette Jézus számára az imát […] Majd megmutatta, hogy Smith testvér
elmélete is téves.” Kress szerint ezután Ellen White azokhoz beszélt, akik Minneapolisban
„állást foglaltak Waggoner és Jones testvér ellen” a „hit általi megigazulás tanával kapcsolatban”. Amikor belekezdett néhány ember megnevezésébe, Dr. Kress, valószínűleg maga
is bűnösnek érezte magát, arra számított, hogy ő lesz a következő, „akinek a bűnei nyilvánosságra kerülnek”. Mivel egy oszlop mellett állt, „sikerült elrejtőznie Ellen White tekintete
elől”. (Lauretta and Daniel Kress, Under the Guiding Hand: Life Experiences of Doctors Kress
[Washington, D.C.: College Press, 1932], 113–115. o.) Dr. Kress jelentése azonban nem
teljesen megbízható. Ő belefoglalta az 1891-es Generál Konferencia eseményeit az 1890-es
lelkipásztori értekezlet részeként.
79. Ellen G. White: „Morning Talk”, 1890. jan. 29., Review and Herald, 1890. febr. 18.,
98. o.; 1888 Materials, 534. o.
80. E.J. Waggoner, Christ and His Righteousness, 24-31. o. Nincs egyetlen bizonyíték sem
arra, hogy ezen lelkipásztori értekezlet után Waggoner még azt állította volna, hogy „Krisztus

278

A késői eső visszatérése

nem vétkezhetett”. Néhány hónappal később a Signs újságban publikált rövid válaszában
Waggoner tisztázza álláspontját azzal a meglátással kapcsolatban, miszerint Krisztus nem volt
képes vétkezni: „Az a tény, hogy Krisztus «nem vétkezett», hogy Ő «nem ismert bűnt», bár
Sátán legsúlyosabb támadásainak volt kitéve, elég annak bizonyítására, hogy Őt nem lehet
rávenni a bűnre. Ez az a gondolat abban a meglátásban, amelyre hivatkoztak [hogy Krisztus
nem vétkezhetett]. Bizonyos értelemben lehetséges volt Krisztusnak vétkeznie, feltéve, hogy
szerette volna megtenni, mert az általa felvett természet bűnnek volt alávetve. Lehetetlen volt
azonban, hogy vétkezzen, mert «Isten Krisztusban volt egész teljességében» […] Ő bebizonyította saját személyében az Isteniség erejét, hogy legyőzze azt az erőt, amellyel a Sátán az
emberi gyengeségen keresztül munkálkodik.” („Christ, the Sinless One”, Signs of the Times,
1890. június 9., 342. o.) Ez a magyarázat összhangban volt azzal, amit Ellen White egy évvel
korábban írt, és külön hangsúllyal, amelyet e tény megértésének fontosságára tett, az utolsó
időben való kitartás végett. „Ha az isteni természet nem olvadna egybe az emberi természettel,
Krisztus nem tehetett volna semmit az elesett ember megmentéséért földi szolgálata során.
Az ember korlátozott volta nem tudja definiálni ezt a csodálatos rejtélyt - a két természet, az
isteni és az emberi egybeolvadása. Soha nem lehet megmagyarázni. Az embernek csodálkoznia kell, és csendben maradnia. Az embernek azonban megvan az a kiváltsága, hogy részese
legyen az isteni természetnek, és így bizonyos mértékig behatolhat ebbe a rejtélybe. Isten
szeretetének ez a csodálatos megnyilvánulása a Golgota keresztjén történt. Az Isteniség átvette az emberi természetet, és milyen célból? Hogy Krisztus igazsága által az emberi természet
részese lehessen az isteni természetnek. Ezt az isteni és emberi természet egyesülését, amely
Krisztus számára lehetséges volt, az emberi elme számára lehetetlen megérteni. A világunkban bekövetkező csodálatos dolgokat - minden korszak legnagyobb eseményeit - lehetetlen
megérteni a világi elmék számára; az emberi tudomány nem magyarázhatja őket. A menny
erősségei megrendülnek. Krisztus hatalommal és nagy dicsőséggel jön, de eljövetele nem
olyan nagy rejtély, mint azok a dolgok, amelyekre az esemény előtt sor kerül. Ahhoz, hogy
kitartson abban a gonosz időszakban, amikor a sátáni ügynökök rejtelmei munkálkodni
fognak, az embernek az isteni természet részesévé kell lennie. A megpróbáltatások idejében
a lelkek csak az isteni és az emberi erő egyesülésén keresztül tudnak kitartani. Krisztus azt
mondta: «Nélkülem semmit sem cselekedhettek». Következésképpen sokkal kevesebb «én»nek kell megnyilvánulnia, és sokkal többnek Jézusból.” (5. Levél, 1889. június 19.; 1888
Materials, 332. o.)
81. George Knight ezt az esetet a hét elem egyikeként sorolja fel, amely arra mutat,
hogy Jones és Waggoner tanításai nem voltak összhangban Ellen White-tal, és hogy „ez csak
egy példa volt ezekre a különbségekre”. Ennek az eseménynek a teljes történetét azonban
nem mondják el. Az egész könyv során az olvasót több mint tizenkétszer emlékeztetik arra,
hogy Ellen White „többször kijelentette, hogy nem értett egyet minden tanításukkal”, és
hogy „ő komolyan elutasította egyes állításaikat, még a megváltáshoz kapcsolódó területeken is”. Úgy tűnik, ezeknek a megjegyzéseknek az a céljuk, hogy a végén elhitessék az
olvasóval azt, hogy „Jones és Waggoner egy teológiát dolgoztak ki [Krisztus természetéről],
https://adventizmusmegrazasa.hu/

279
amely egy olyan koncepcióra épült, ami közvetlenül ellentmondott Ellen White-nak”. (A
User-Friendly Guide to the 1888 Message, 74.,69.,76.,163. o., az aláhúzások az eredetiben;
lásd még: 55.,72-74.,76.,79.,165.,166.,179.,180. o.) Woodrow Whidden is megemlíti ezt
az esetet, azt sugallva, hogy éppen Waggonernek a Krisztus természetéről alkotott meglátása
volt az, ami a „néhány legfurcsább teológiai következtetés levonására” késztette. Whidden
nem tesz említést a lelkészi értekezlet összejöveteleiről, inkább azt állítja: „Bár arra a meglátásra, miszerint Krisztus intrinsic Istenisége miatt nem volt képes vétkezni, nem fektetett
különösebb figyelmet; viszont az a tény, hogy [Waggoner] Krisztusnak a hűségesekben való
belső lakozásáról beszél, ugyanazt a bűn feletti győzelmet biztosítva nekik, az egyik tényezőt
képezte, amelyre a lelkipásztori munkája során egyre nagyobb hangsúlyt fektetett. Whidden
elmondja, hogy ez a tézis, nemcsak hogy „megadja a kulcsot [Waggoner] a perfekcionista
optimizmusának megértéséhez, hanem egy lehetséges kulcsot ad a későbbi rendhagyó tendenciák megértéséhez.” (E.J. Waggoner, 196. o.) Egyik végjegyzetében Whidden azt sugallja,
hogy a „Christ and His Righteousness című könyv […] alapvetően megismétli ugyanazt az elképzelést, hogy mivel az isteni hatalom Krisztusban lakott, ellen tudott állni a földi természet
intrinsic gyengeségének.” (Uo., 211. o.) Összefoglalva a történetet, Whidden érdekes pontot
talál Waggoner életrajzával kapcsolatban: „Kétségtelen, hogy a Minneapolis utáni korai
időszak legjelentősebb és legkülönlegesebb teológiai áramlata […] Waggonernek az 1889
elején Krisztus belső lakozására tett hangsúlya volt. A fent említett koncepció világosságában
a kidolgozott teológiai tézise az életrajz további részében az, hogy ez a hangsúly csaknem
az összes teológiai és gyakorlati tévedésének forrásává vált, amelyeket Waggoner tett annak
érdekében, hogy egyensúlyt találjon az életében.” (Uo., 210. o. hozzáadott kiemelések) Saját
kijelentésével összhangban Whidden nemcsak az életrajz többi részével foglalkozik, hanem
szinte az egész életrajzával, igyekezve erőszakkal integrálni az 1888-as adventista történelmet
a „teológiai tézisébe”, amely annyira népszerűvé vált az evangeliumi adventisták és a reformisták körében. (lásd 13. fejezet, 33. lábjegyzet) Amikor azonban közzétette Christ and His
Righteousness című könyvét, akkor Waggoner feladta azt a gondolatot, miszerint Krisztus
„nem vétkezhetett”. Azonban megtartotta azokat, amelyek igazak voltak, és amelyekről
Ellen White is egyértelműen kijelentette: „Krisztusban az Istenség teljessége testileg lakott.
Ez az oka annak, hogy bár mindenben megkísértetett, mint mi, az Ő eljövetele kezdetétől
fogva a világ előtt állt, a romlás egyetlen nyoma nélkül, noha ez minden oldalról körülvette.
Vajon nem kell-e ennek a teljességnek részeseivé válnunk, és vajon nem csak ez az egyetlen
módja annak, ahogyan győzhetünk, mint ahogy Ő is győzött? Sokat veszítünk, mert nem
elmélkedünk folyamatosan Krisztus jellemén.” (16. Kézirat, 1890. október 1.; „Draw from
the Source of Strenght”, Signs of the Times, 1892. október 10.)
82. Dan T. Jones J. H. Morrisonnak, 1890. március 17., 4. o., Hetednapi Adventisták
Generál Konferenciájának archívumai.
83. Ellen G. White, 4. Kézirat, 1890. márc. 4., „Sermon”; 1888 Materials, 594-595. o.
George Knight azt is elmondja, hogy az üzenet nem „teológiai vagy doktrinális volt, hanem
egy hozzáállás kifejezése”. Az ilyen koncepcióra Knight bizonyítékai pontosan Dan Jones
kijelentésein alapulnak. (Angry Saints, 93-94. o.)
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84. Amint azt a 75. lábjegyzetben említettem, egyesek azt sugallták, hogy Jones és Waggoner Krisztus természetéről szóló tanítása nem volt része az 1888-as üzenetnek. Ők inkább
azt sugallják, hogy az egy téves doktrína volt, amely „kifejlődött” nem sokkal a Minneapolisi
Konferencia után, következésképpen nem kellene belefoglalni az Ellen White által támogatott valódi „1888-as üzenetbe”. Azok, akik így látják a dolgokat, azt az elképzelést igyekeznek
népszerűsíteni, hogy 1888 üzenete csak abból az üzenetből áll, amelyet 1888-ban hirdettek a
Minneapolisi Konferencián. Következésképpen, ahányszor megismételték a Minneapolisban
elhangzottakat, Jones és Waggoner 1888-as üzenetét ismertették. Ehhez a nézethez hozzáadódik az az elképzelés is, hogy Ellen White Jones és Waggoner támogatására tett összes állítása,
még az 1890-es évek második felében is, csak az üzenet azon részére vonatkoztak, amelyet
Minneapolisban mutattak be. De jaj, mondják ők, nekünk nincs egyetlen átiratunk sem
Jones és Waggoner minneapolisi üzenetéről, és ennek következtében nem igazán tudhatjuk,
mit támogatott Ellen White. Tehát a következtetés az, hogy Ellen White támogatta Jones és
Waggoner alapvető kereszténységről szóló tanítását, de nem valamelyik megkülönböztető
adventista tanításukkal kapcsolatban. Természetesen az alapvető kereszténység kifejezését
gyakran úgy definiálják, mint amely az evangelikál tanítás. Desmond Ford sok gondolatot
fogalmazott meg e gondolatok közül az 1970-es években: „A hiányos teológia egyik legegyértelműbb példája […] annak a módja, hogyan használják Waggoner és Jones írásait. Az
írók azt a következtetést vonták le, hogy mivel Ellen White támogatta ezeket a testvéreket,
amikor Krisztust mutatták be a hívők üdvösségének egyetlen alapjaként, ezért támogatott
mindent, amit ők bemutattak. Semmi sem állhat távolabb az igazságtól.” („Observations on
Conflicting Conceptions on Righteousness by Faith,” Adventist Heritage Center, Andrews University, Berrien Springs, MI., [1970s], 18. o.) Ford azt is mondja: „Természetesen felmerül
a kérdés: Ha Ellen White a reformáció oldalán áll, akkor hogyan támogathatta Waggonert,
tekintettel arra, hogy tanítása több katolikus, mint reformációs teológiát tartalmaz? Hogyan
lehet ezt a két szempontot összeegyeztetni? 1.) Waggoner tanításai nem lettek kidolgozva
teljesen Minneapolisnál. Az évek múlásával, valószínűleg a Krisztus szívben való lakozására
fokozatosan változott hangsúly miatt, egyfajta panteizmusba keveredett, amely valójában a
perfekcionizmus egyik változata. 2.) Az a rész, amelyet Ellen White támogatott Waggoner
tanításában, Krisztus felmagasztalása volt, mint az emberiség egyetlen reménye, és az emberi
érdemek teljes érdemtelensége az üdvösség elérésében.” (The Doctrinal Decline of Dr. E.J.
Waggoner: Its Relationship to the Omega Apostasy, [1970s], 30. o.) George Knight ezeket az
elképzeléseket mindenütt bemutatta az 1888-ról szóló írásaiban: „Az igazság az, hogy Ellen
White számára az 1888-as üzenet inkább az 1888-ban hirdetett üzenet volt, mint az 1893-as
és 1895-ös üzenet.” „Nem az a különleges értelmezés a fontos, amelyet az evangéliumnak
tulajdonítottak, hanem maga az evangélium.” „Krisztus emberi természete rendkívül csekély
szerepet játszott a minneapolisi összejöveteleken. Ellen White később az 1888-as üzenetet
azért javasolta, mert az felmagasztalta Jézus «isteni személyét» (Testimonies to Ministers, 92.
o.), de nem találunk egyetlen ajánlást vagy említést sem Krisztus természetéről szóló vitáról
Minneapolisnál.” (A User-Friendly Guide to the 1888 Message, 165.,152-153. o. kiemelés
az eredetiben) „Ezen jelentések közül egyik sem bizonyítja, hogy Krisztus isteni természehttps://adventizmusmegrazasa.hu/
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te, Krisztus emberi természete vagy a «bűn nélküli élet» volt a fő téma vagy a vitatéma
az 1888-as összejöveteleken. Akik azt állítják, hogy ezek a témák központi helyet foglaltak
el az akkori idők összejöveteleinek teológiájában, azok általában annak későbbi alakulására
támaszkodnak, ahogyan Jones és Waggoner kezelték a hit általi megigazulást az 1888-as
összejöveteleken.” (From 1888 to Apostasy, 133.,137. o.) Waggoner életrajzában David McMahon ugyanazt a nézetet vallja: „Nincs bizonyíték arra, hogy Waggoner Krisztus emberi
természetéről szóló tanítása része volt az 1888-as üzenetnek. Ez a Waggonerhez kapcsolódó
egyik mítosz, amely az eredeti források kutatásával le lett rombolva. Ennek ellenére 1889 és
1891 között Waggoner különös hangsúlyt kezdett fektetni Krisztus emberi természetére […]
Waggoner nem fogalmazott meg egy új eretnekséget szerencsétlen teológiai fejlődésében
[…] Ez logikailag egyrészt a tulajdonított igazság általi megigazulás elvetéséhez, másrészt a
panteizmus fejlődéséhez vezet.” (The Myth and the Man, 104.,108. o.) Woodrow Whidden
is támogatja ezeket a nézeteket: „George Knight-nak igaza van, amikor azt állítja, hogy a
minneapolisi jelentések egyike sem «bizonyítja, hogy Krisztus isteni természete, Krisztus
emberi természete […] volt az 1888-as összejövetelek fő vagy vitatott témája»” (Ellen White Salvation 89. o.). Roy Adams ugyanazt a gondolkodásmódot követi könyvében, amely
„komolyan épült George Knight jól dokumentált történelmi és teológiai értékelésére A.T.
Jones-ról”. Következésképpen Adams következtetései ugyanazok: „Amint már megbeszéltük, a Jones és Waggoner által bemutatott tényleges üzenetekről soha nem számoltak be.
(Napjainkban egyes adventisták ezt gondviselésnek tekintik - ahogy Knight mondja: «Az
egyik legjobb dolog, ami az 1888-as üzenettel történt» [From 1888 to Apostasy, 70. o.]) Ez
azt jelenti, hogy nincs módja igazán megtudni, amit Jones és Waggoner valójában mondott,
következésképpen nem lehetünk biztosak, hogy pontosan mi is szerepelt Ellen White támogatásában.” (The Nature of Christ, 32. o.) Az ilyen kijelentésekre válaszul meg kell jegyezni,
hogy Ellen White soha nem használta az „1888-as üzenet” szavakat. Ezt a modern eredetű
kifejezést helyesen használták annak a generál konferenciai ülésnek az azonosítására, amelyben az üzenetet kezdték hirdetni. Az 1888-as Konferencia óta eltelt évek során Ellen White
soha nem keltette azt a benyomást, hogy a Jones-nak és Waggonernek nyújtott támogatás
kifejezetten az 1888-as Konferencián nyújtott támogatásra vonatkozott. Azt a benyomást
sem hagyta, hogy a később kifejtett üzenet bármelyik része nem tartozott volna az 1888-as
üzenethez. Éppen ellenkezőleg, Jones és Waggoner támogatását szolgáló számos nyilatkozata
beszél a „fejlett igazságról”, „új világosságról”, „nagyobb világosságról”, „növekvő világosságról”, „teljesen új igazságokról”, „új formák”, „új struktúra”, „több világosság” stb. (1888
Materials, 547.,463.,806.,219.,1651.,498.,259.,86. o.) Ami Krisztus természetét illeti, ebből
a fejezetből magától értetődőnek kellene lennie, hogy Krisztus természetének témája, ahogy
Waggoner bemutatta a Minneapolisi Konferencia előtt és röviddel azután, része volt az
1888-as üzenetnek. Ez volt az „alapvető kereszténységének egy része”. Hálásak lehetünk,
hogy a római katolikusok az alapvető keresztény hit sok pontját vallják, például a Biblia
ihletettségébe vetett hitet, az Atya Istent, Jézus Krisztust, az Ő Fiát; a Szentlelket, Krisztus
kereszten való halálát, Jézus ember iránti szeretetét, a vallomás és a megbocsátást: a hit általi
megigazulást, a megszentelődést, a keresztséget, Krisztus második eljövetelét és a bűn végső
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kezelését a pokolban. Még azt is hiszik, hogy a szűz Mária szülte meg Krisztust emberi
testben. Mégis valaki joggal sugallhatja, hogy nagy különbség van a római katolicizmus
„alapkereszténysége” és az „alapkereszténység” között, amely a harmadik angyal üzenetét
alkotja, akinek dicsőségével meg kell világítania a földet. A késői eső visszatérése című könyv
második kötetében visszatérünk erre a témára.
85. Ellen G. White Olsen testvérnek, 116. Levél, 1890. augusztus 27.; 1888 Materials,
703. o.

https://adventizmusmegrazasa.hu/

283

12. fejezet

Téves ígéretek
Eltérő koncepciók a két szövetségről
Mélyen lenyűgözve az előző év eseményeitől, Ellen White írt néhány cikket, amelyek
a Review című folyóiratban jelentek meg 1890 elején. Ismételten felhívta a figyelmet, hogy
milyen időben él az egyház – az engesztelés napján. Felismerte a Jones és Waggoner által
küldött üzenetet, mint amely az evangélium és a törvény kombinálása. Látta őket bemutatni a hit általi megigazulás nagy igazságait összekapcsolva a szentély megtisztításáról szóló
igazsággal. Isten nemcsak arra törekedett, hogy megbocsássa az emberek bűneit, hanem a
bűn eltávolítása által megtisztítsa és felkészítse őket, hogy megálljanak eljövetele napján.
Ehhez a felkészüléshez szívből végzett munkára volt szükség, egyéni együttműködésre a
mennyei Főpappal, amelyet akkor lehetett megvalósítani, ha a rájuk ragyogó világosságot
teljes mértékben elfogadják, és tapasztalataikban alkalmazzák. Ha azonban a világosságot
elutasítják, akkor a késői eső visszavonattatik:
„Az engesztelés napján élünk, és összhangban kell dolgoznunk azzal a szolgálattal, amelyet Krisztus végez, hogy megtisztítsa a szentélyt népe bűneitől.
Ne álljon ellen Urunk papi szolgálatának egyetlen ember sem, aki azt akarja,
hogy menyegzői ruhában találtasson. A követői olyanok lesznek, mint Ő ebben a világban. Most kell bemutatnunk a népnek azt a munkát, amelyet hit
által látunk a mennyei szentélyben lévő Főpapunk által véghezvinni. Akik nem
szimpatizálnak Jézussal az égi udvarokban végzett munkájában […] csatlakozni fognak az Isten és az ember ellenségéhez annak érdekében, hogy elterelje az
emberek figyelmét az igazságról és az erre az időre szóló munkáról.”1
„Krisztus a mennyei szentélyben van, és ott viszi véghez engesztelő szolgálatát. Ott van, hogy bemutassa Atyjának az Ő átszúrt bordáját és kezeit. A
földi egyházáért könyörög. Megtisztítja a szentélyt az emberek bűneitől. Mi a
feladatunk? A feladatunk az, hogy összhangban legyünk Krisztus szolgálatával.
Hit által kell Vele együttműködnünk, és egységben kell lennünk Vele.”2 [318]
„Krisztus közbenjárói szolgálatát és az üdvösség nagy és szent titkait nem
kutatják vagy értik meg azok az emberek, akik azt állítják, hogy egy magasabb
világossággal rendelkeznek, mint az összes többi ember a földön. Ha személyesen a földön volna, akkor Jézus ugyanazokkal a szavakkal szólna egy nagy
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sokasághoz, akik azt állítják, hogy hiszik a jelenvaló igazságot, mint amelyeket
a farizeusoknak is mondott: «Tévelyegtek, mivel nem ismeritek sem az Írásokat,
sem az Isten hatalmát.» A zsidó írástudók közül a legtanultabbak nem látták
Krisztus és a törvény közötti kapcsolatot, nem értették a felajánlott üdvösséget
[…] Amíg megelégszünk saját korlátozott tudásunkkal, nem vagyunk felkészülve arra, hogy fejlettebb koncepciókat kapjunk az igazságról. Nem érthetjük
meg az engeszteléshez kapcsolódó tetteket, sem Isten törvényének magas és
szent jellegét. Az egyháznak, melyet Isten az igazság kincseivel ruházott fel,
szüksége van a megtérésre. Ha áldva vagyunk, akkor másokat is megáldhatunk,
de ha a Szentlelket nem fogadjuk a szívünkbe, nem áraszthatunk világosságot
másokra.”3
„Krisztus megtisztítja a mennyei templomot az emberek bűneitől, és nekünk
összhangban kell működnünk Vele a földön, megtisztítva lelkünk templomát
az erkölcsi szennyeződéstől.”4
„Az emberek nem léptek be a szent helyre, ahová Jézus bement engesztelést
végezni gyermekeiért. Ahhoz, hogy megértsük az erre az időre szóló igazságot,
szükségünk van a Szentlélekre, de a gyülekezetekben lelki szárazság van […]
Minden gyülekezetben ünnepélyes ima-összejöveteleket kellene tartani, és
szorgalmasan kutatni az Igét az igazság megismerése érdekében. Fogadjátok
Isten ígéreteit, és élő hittel kérjétek Istent, hogy árassza ki az Ő Lelkét. Amikor
a Szentlélek ránk árad, akkor tanításokat fogunk kiaknázni, amely Isten Igéjének velejével és zsírjával telített […] Az embereknek tovább kell haladniuk
kötelességük útján a világosságtól a nagyobb világosságig, mert a nem használt
világosság sötétséggé válik, és annak eszközévé, hogy összegyűjtsék felettük a
bosszú napjának haragját […]
Amikor a gyülekezetek élők lesznek és tevékenyek, akkor őszinte imájukra
válaszul megkapják a Szentlelket […] A Bibliát a mennyből származó könyvnek
fogják tekinteni […] Akkor kinyílnak a menny ablakai a késői eső kiáradására.
Krisztus követői szeretetben egyesülnek […]
Isten nagy és ünnepélyes igazságok világosságát adta népének. Felfedte
előttük az üdvösség rejtelmeit, és ha ezeket az igazságokat nem használják,
akkor Isten szívélyessége visszavonul.”5

Ellen White érezte az idő sürgetését. Sajnos, miközben az egész menny munkálkodott,
igyekezve felkészíteni az egyházat, hogy hirdesse a hangos kiáltást a világ számára, a munka
középpontjában lévő testvérek vitákba keveredtek egy [319] szerintük veszélyes tanítás miatt. A
szentély megtisztításának mélyebb megértése eredményeként Jones és Waggoner a szokásos
koncepciótól eltérő megvilágításban látták a két szövetséget.6 Ez sok testvérben nagy aggodalmat okozott.
Éppen véget ért az 1889 novemberében kezdődött lelkészi értekezlet, ahol A.T. Jones az
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első két hónapban vallást és történelmet tanított. Amikor Waggoner elkezdte a következő
három hónapos szemeszterben a héber nyelv, az egyháztörténet és vallás tanítását, a vita
ismét kirobbant.7 Waggoner Ézsaiás könyvéből tanított, de úgy döntött, hogy a két szövetség
témájával foglalkozik. Lehetséges, hogy a tervek változtatása mögött a szövetségekkel
kapcsolatos kérdések - amelyek a szombatiskola negyedéves tanulmánya miatt merültek
fel, amelynek ő volt a szerzője - eredménye volt. Mindenesetre Waggoner terve gyorsan
megváltozott.
A két szövetség
Habár sokat írtak a Minneapolisi Konferencián történt Galata törvényről szóló vitáról,
a szövetségről szóló vitának valószínűleg még nagyobb jelentősége volt. Mindkét érintett fél
számára a Galata törvény és a két szövetség szorosan összekapcsolódott, következésképp az
első témáról szóló bizonyos koncepciónak az elfogadása szükségessé tette a második témáról
szóló koncepciónak az elfogadását is.
Waggoner megemlítette a szövetségeket a Signs of the Times című újság cikksorozatában,
amely kilenc hétig tartott 1886 nyarán. Butler erre reagálva megjelentette: The Law in the
Book of Galatians, ami még nagyobb vitákat váltott ki az 1886-os Generál Konferencián.
Waggoner válaszát - The Gospel in the Book of Galatians - a Minneapolisi Konferencián osztották szét. A fő kérdés ezen a ponton a Galata 3. fejezetében tárgyalt törvény azonosítása
volt, de a fő érvekből kiderült, hogy mindketten a szövetségek témájával is foglalkoztak.
A minneapolisi előadások során Waggoner egy ideig a szövetségekkel foglalkozott. 1888.
október 19-én, pénteken összehasonlította az Apostolok cselekedetei, a Római levél és a
Galatabeliek 2. és 3. fejezetének bibliaszövegeit. A Daily Bulletin szerint „célja az volt, hogy
megmutassa [320], hogy a vita valódi pontja a hit általi megigazulás Krisztusban, az a hit, amely
igazságként számíttatik nekünk, ugyanúgy, mint Ábrahámnak számíttatott. Az Ábrahámnak
adott szövetség és ígéretek képezik a nekünk adott szövetséget és ígéreteket.”8 William C.
White megjegyezte, hogy Waggoner összehasonlítja „az Ábrahámmal kötött szövetséget
a második [avagy az új] szövetséggel. Ez a kettő egy és ugyanaz.”9 A következő vasárnap
reggel Waggoner nyolcadik előadása ezt a címet kapta: „A két szövetség és kapcsolatuk a
törvénnyel”.10 J.H. Morrison válasza alapján elég valószínű, hogy Waggoner a Galata levél
4. fejezetét választotta, Sára és Hágár allegóriájáról beszélt azzal érvelve, hogy a Hágár által
szimbolizált régi szövetség a cselekedetek általi üdvösség feltétele, amely nem korlátozódik az
Ószövetség diszpenzációjára. Ugyanezen okból a Sára által szimbolizált Újszövetség képviseli
a Krisztusba vetett hit általi üdvösséget, amely elérhető volt ugyanúgy az Ószövetség idején,
mint napjainkban is. Waggoner mindig világossá tette, hogy nincs két diszpenzáció (cselekedetek által megmentve az Ószövetségben és hit által megmentve az Újszövetségben),
hanem az üdvösség mindig Krisztusba vetett hit által történt. A probléma nem az idővel volt
kapcsolatos, hanem a szív állapotával.
J.H. Morrison válaszolt Waggoner előadásaira azt állítva, hogy „mi mindig hittünk a
«hit általi megigazulásban», és szabad nő gyermekei voltunk”. Ez egyértelműen utalás volt a
Galata szövetségének allegóriájára.11
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Noha nincs átiratunk Waggoner minneapolisi előadásairól, ismerjük a szövetségekkel
kapcsolatos álláspontját. Glad Tidings című könyve prédikációinak jegyzetein alapult, amelyeket felesége az 1888-as Konferencián írt.12* Nézeteit a Bible Readings és a Senior Sabbath
School Quarterly-ben is közzétette 1889 elején, és az 1890-es lelkészi értekezleten kimerítően
beszélt a szövetségekről, amelyek - Dan Jones szerint - „hasonlóak voltak a Minneapolisban
bemutatottakhoz.”13
Ellen White megjegyezte, hogy 1889 tavaszán részt vett azon az összejövetelen, „amelyen
A.T. Jones testvér bemutatta a két szövetség témáját”. Néhány testvér nyilvánvalóan nem
értett egyet Jones véleményével, mert Ellen White hozzátette: „Nem voltam elégedett azzal
a lelkülettel, amely Underwood testvérben nyilvánult meg. Úgy tűnt, hogy a kérdéseit nem
azért teszi fel, hogy világosságot nyerjen, hanem hogy zavart és megtévesztéseket keltsen,
kérdések által, amelyekben ő maga sem hitt.14 [321]
Ugyanakkor nem maradunk kétségben G.I. Butler, Uriah Smith, R.C. Porter és Dan
Jones szövetségekkel kapcsolatos álláspontjával sem. Ők nem értettek egyet bizonyos pontokon Jones-szal és Waggonerrel, és ezt a nyilvánosság előtt tették ismertté.15 1887-ben Smith
két cikksorozatot írt a szövetségekről; az egyiket a Review-ban, a másikat a Bible Echo-ban.16
Smith ugyanakkor publikálta The Two Covenants című könyvét is.17 Porter is, és Smith is
egyaránt előadásokat tartottak az 1890-es lelkipásztori értekezleten, és ezeket lejegyezték, és
ezek napjainkban is léteznek. Dan Jones-nak is sok mondanivalója volt a szövetségekről az
1890-es év eleji levelezésében.18*
Mégis, mi volt az oka a sok vitának? Melyek voltak a véleménykülönbségek ebben a
témában? Amint azt korábban említettem, Jones és Waggoner úgy értették, hogy a Galata
törvény kapcsolatban áll a szövetségekkel, amelyek viszont a hit általi megigazulás tanának
intrinsic részét képezik. Azok, akik ellenezték Jones-t és Waggonert, nem tartották úgy, hogy
túl nagy kapcsolat van a szövetségek és a hit általi megigazulás között. Mindannyian azt állították, hogy hisznek a hit általi megigazulásban, és azt gondolták, hogy Jones és Waggoner
túloznak, használva „egy nagyon dicsért doktrínát”, hogy népszerűsítsék a Galata törvénnyel
kapcsolatos meglátásaikat és a szövetségek témáit.19
A közös egyetértési pontok
Először is fontos meghatározni, hogy melyek voltak a közös egyetértési pontok. Mindkét
párt hitt abban, hogy az embernek meg kell őriznie Isten minden parancsolatát, beleértve a
hetedik nap szombatját is, és hogy mindkét szövetség terminusai megkövetelik ezt a dolgot.
A probléma inkább azzal a móddal volt, hogy az ember hogyan őrzi meg a parancsolatokat.
Mindkét fél egyetértett abban, hogy Isten szövetséget kötött Ábrahámmal, amely meghatározta az üdvösség fogalmait egészen az idők végezetéig. Mindkét tábor megértette, hogy
a szövetség Izraellel köttetett, nem pedig a pogányokkal. Egyik fél sem állította, hogy Isten
valamelyik szövetségben hibát ejtett volna. Mindkettő hitt abban, hogy Isten olyan népet
akar, amely helyesen képviseli Őt [322] ezen a földön, és amely minden nemzet evangelizáláhttps://adventizmusmegrazasa.hu/
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sának alapja lesz. Ezt mondta Waggoner: „De vajon lesz-e valaha olyan nép a földön, amely
el fogja érni azt a jellemtökéletességet? Bizony lesz […] Amikor az Úr eljön, lesz egy csoport,
amely tökéletesnek találtatik Benne […] A harmadik angyal üzenete az, amely elvégzi ezt a
munkát az emberek szívében, és felkészít egy ilyen csoportot.”20
Bár mindkét fél kijelentései szerint elmondható, hogy ezekben a kérdésekben kölcsönös
egyetértés volt, Jones és Waggoner ellenfelei gyakran kérdezték, hogy valóban hiszik-e azt,
amit hirdetnek, és a doktrínájuk valójában nem ássa-e alá épp az álláspontjaikat, amelyekről
állították, hogy támogatják. A testvérek közül sokan úgy vélték, hogy Jones-nak és Waggonernek olyan tanai vannak, amelyek ugyanazokhoz a következtetésekhez vezetnek, mint amelyeket a diszpenzacionalisták értettek - a tízparancsolat érvényét vesztette, következésképpen
a vasárnap az új istentiszteleti nap. Másrészt Jones és Waggoner azt sugallták, hogy nem
alapozták a testvérek egy alapos bibliai exegézisre saját tanaikat, hanem egy olyan érvelésre,
amely csak a diszpenzacionalisták álláspontjának ellensúlyozására szolgál. Amikor elolvassuk
Uriah Smith bevezető megjegyzéseit The Two Covenants című művében, egyértelmű, hogy
valójában ez volt a helyzet:
„A szövetségek témája különösen érdekes témává válik a napjaink hetednapi adventistái számára, mert azt tartják, éppen most, hogy ez egy kedvelt
támadási pont azok számára, akik ellenzik a tízparancsolat folytonosságának
tanát, és a szombat megtartásának kötelezettségét. A megdöntésére irányuló
hiábavaló erőfeszítéseik során, miután kimerítették a szombattal szembeni
elméleti ellenkezés minden forrását, most kijelentik, hogy a szövetségek doktrínájában meggyőző bizonyítékot találnak arra, hogy valami jobb váltotta fel
a tízparancsolatot […] Röviden kijelentik: a tízparancsolat volt az első vagy a
régi szövetség, de ez a szövetség téves volt, és érvényét veszítette.”21
A diszpenzacionalisták gyakran idézték Galata 3:19 versét annak bizonyítására, hogy a
Sínai-hegyen hozzáadatott a tízparancsolat, és csak addig volt kötelező, amíg Krisztus (a
Mag) el nem jött: „Micsoda tehát a törvény? A bűnök okáért adatott, amíg eljő a Mag,
akinek tétetett az ígéret; rendeltetvén angyalok által, közbenjáró kezében.” Majd a Galata
3:24 versét idézik, mint egy döntő bizonyítékként, hogy Krisztus halála után a parancsolatok
már nem voltak kötelező érvényűek: [323]
„Ekként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünkké lett, hogy hitből igazuljunk meg.”
Kijelentették, hogy a keresztények immár hit által igazulnak meg, nem pedig törvény által.
A régi koncepció
Az ilyen tanításokra válaszul azok az adventisták, akik Uriah Smith, G.I. Butler és mások
vezetése alatt álltak, a szövetségekről egy olyan koncepciót támogattak, amelyről feltételezték, hogy az megfelel a keresztény világ minden kifogásának.22* Smith azt állította, hogy a
valóságban csak egy terv létezik, csak egy szövetség, amit Isten Ábrahámmal kötött, és amely
két szakaszban történik: a régi és az új szövetség. „Az Ábrahámnak tett ígéret teljesítése
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érdekében két szakaszra volt szükség, két diszpenzációra, és Ő mindegyikben ugyanazokat
a gondolatokat közölte.”23* Az első szakasz vagy diszpenzáció a régi szövetségé volt, amikor
Isten szövetséget kötött Izraellel a Sínai-hegyen. Ott a nép megígérte, hogy megőrzi a tízparancsolatot és minden mást, amit az Úr kérni fog: „Saját szavaik által, biancóban aláírták
mindazt, amit az Úr adni fog nekik, és az Úr kiegészíthette mindazzal, amit csak akart, és
minden hozzáadott kiegészítés annak a szövetségnek a részévé vált, amellyel ők már egyetértettek”. Következésképpen Isten létesítette a ceremoniális törvényt és a szentélyszolgálatot,
„hogy a bűn megsokasodjék”. Ez volt az egyetlen törvény, amelyre a Galata levél hivatkozik,
a Krisztushoz vezérlő mester, maga a régi szövetség lényege és magja.24
Amikor Uriah Smith definiálta a „szövetség” kifejezést, a Webster szótárból idézett,
amely kimondja, hogy a szövetség „két vagy több személy vagy fél közötti írásbeli és pecsételt
kölcsönös megállapodás egy dolog megtételére, vagy az attól való tartózkodásra; egy szerződés; egy rendelkezés”. Így a Sínai-hegyen kötött régi szövetség egy „kölcsönös és hivatalos
szövetség volt Isten és Izrael között, kölcsönös ígéretek alapján […] A nép azt mondta:
Megtartjuk Isten törvényét [erkölcsi és ceremoniális]. Isten pedig azt mondta: Ezért királyi
papsággá teszlek titeket […] Ez volt a szövetség vagy kölcsönös megállapodás közöttük.” A
Webster szótárnak a szövetség kifejezésére adott második definícióját - „egy írás, amely a két
fél közötti megállapodás feltételeit tartalmazza” - arra használták, hogy elmagyarázzák, miért
nevezik a tízparancsolatot szövetségnek; „Egyszerűen ez képezte a megállapodás alapját”, de
nem magát a szövetséget.25* [324]
Uriah Smith úgy értette, hogy „Istennek három dolgot kellett megvalósítania, amikor
megkötötte ezt a [régi] szövetséget”. Először is „teljesítenie kellett azt a részt, amely akkor
benne volt az Ábrahámnak tett ígéretben”. Vagyis az Ábrahámnak tett ígéret abból állt, hogy
a „szó szerinti magja”, azaz Izrael fiai elfoglalják Kánaánt. Másodszor, Istennek „kellett,
hogy legyen egy szent népe, melyen keresztül ismertté teszi Nevét”. Harmadszor, a népet
védeni kellett „a körülöttük lévő nemzetektől” egy „szertartásrendszer által, és egy olyan
istentiszteleti rendszer által, amely egy helyre gyűjti össze őket”, és így „amikor a Magnak, azaz Krisztusnak jönnie kellett, az Ő származása kétségtelenül ismert lesz, mint amely a zsidók
közül indul egészen Ábrahámig”. Smith állította, hogy az Ábrahámnak tett ígéretek, amelyek
az első szakaszhoz tartoztak - ahogy Smith nevezte – „biztosítva lettek a [régi] szövetség
által”, amikor „Isten ígérete szerint Izrael birtokba vette a földet”.26
Uriah Smith állította, hogy a régi szövetségben lévő hiba nem Istené volt, vagy szükségszerűen az embereké, hanem az ígéretekben rejlett, mert „azok voltak a legjobb ígéretek,
amelyeket Isten abban az időben megtehetett”. A probléma az volt, hogy a régi szövetség
„nem volt képes arra, hogy az egész helyzetet a végső beteljesedésig vigye”, mert „nem voltak
megfelelő áldozatai, hanem az állatok vére”. Így, amikor Krisztus a földre jött, a ceremoniális
törvények régi szövetsége meg lett szüntetve, és helyette az új szövetség jött létre Krisztus
áldozata által, aki az eljövendő Mag volt. Az új szövetség kiegészítette a régi szövetség hiányát
azzal, hogy olyan áldozatot kínált, amely eltávolíthatta a bűnt. Smith megmagyarázta Pál
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apostol allegóriáját Galata 4. fejezetéből, azt sugallva, hogy a régi szövetség csak akkor „vezetett rabsághoz”, amikor a zsidók folytatni akarták a körülmetélést és a ceremoniális törvény
megtartását. Mivel „Krisztusban nem hittek […] a zsidók, a szó szerinti mag Ismáelnek felelt
meg, Krisztus pedig az igazi Mag, Izsáknak felelt meg.”27
Valójában Smith legtöbb magyarázatának egyetlen célja az volt, hogy meggyőzze a keresztény világot arról, hogy a régi szövetség a ceremoniális törvény volt - az egyetlen törvény,
amelyről a Galatabeliekhez írott levél beszélt -, és hogy a tízparancsolat még mindig kötelező
érvényű, beleértve a szombatot is. [325]
Jones és Waggoner koncepciója
Kontrasztban Jones-nak és Waggonernek a két szövetségről szóló megértése nem olyan
véleményeken alapult, amely próbálta elutasítani a keresztény világ hamis vádjait - nevezetesen, hogy a tízparancsolat érvényét veszítette -, hanem inkább az örök evangélium megértésén alapult, amely végighúzódik a Bibliában. Ők nem úgy értették, hogy a két szövetség két
diszpenzációt vagy két időszakot képvisel - az Ó- és az Újszövetséget -, hanem inkább a szív
állapotát képviseli, függetlenül az időszaktól, amelyben egy ember él. Napjainkban az ember
ugyanúgy lehet a régi szövetség alatt, mint ahogy azok az emberek voltak a Sínai-hegynél.
Waggoner hitte, hogy a második, vagyis az új szövetség „a Sínain kötött szövetség előtt létezett”, és hogy valójában „a második szövetség minden tekintetben jóval az első [vagy régi]
szövetség, még Ádám előtt létezett”. Abban az időben lett „kidolgozva a megváltási terv”.28*
Az Ábrahámnak tett ígéret és szövetség egy és ugyanaz volt. Isten megígérte Ábrahámnak és minden népnek általa (a föld minden családjának), hogy nekik adja az egész földet
megújulva, miután megszabadítja az átoktól. Ez az ígéret magában foglalta az örök életet és
mindazok igazzá tételét, akik hittek, mert a föld örökléséhez az embernek igaznak kellett
lennie. Ezt az örök szövetséget „Isten megerősítette Krisztusban - Gal 3:17 versben […] az
ígérethez fűzött esküvel. E «két változhatatlan tény által, amelyekre nézve lehetetlen, hogy
Isten hazudjon» tette azt, hogy Krisztus áldozata ugyanolyan eredményes legyen Ábrahám és
Mózes napjaiban, mint most.” Isten önmagával és saját létezésével garantálta a Jézus Krisztusban való üdvösségünket; az Ő életét a mi életünkért.29
Ellentétben Smith-szel és Butler-rel, akik a „szövetség” szót csak a Webster szótár segítségével definiálták, Waggoner úgy vélte, hogy „a Webster szótárban található definíciók közül
egyik sem volt elég átfogó ahhoz, hogy magába foglalja a szó összes jelentését a Bibliában
[…] Ez csak még egy példa az isteni és az emberi dolgok tökéletes összehasonlításának lehetetlenségére.” „A lényeg az, hogy pontosan megértsük a szó jelentését minden olyan helyen,
ahol megjelenik, és maga a Szentírás is segít bennünket, hogy ezt könnyedén megtegyük.”
Következésképpen Jones és Waggoner engedték, hogy a Biblia meghatározza saját fogalmait.
[326]

Például „az 1Mózes 9:6-16 versekben a «szövetség» szót az Isten azon ígéretére hivatkozva
használja a Biblia, amely [minden földi állattal tétetett] egyetlen explicit vagy implicit feltétel
nélkül.”30*
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Ugyanígy az Ábrahámmal kötött „örökkévaló szövetség” sem egy szerződés volt abban
az értelemben, hogy két fél kölcsönös megállapodást köt - hanem Isten Ábrahámnak tett
ígérete és Ábrahám hit általi válasza volt. Ábrahám hitt Istennek, és ez tulajdoníttatott neki
igazságul. Ábrahám többet adott, mint egy intellektuális beleegyezés. Nagyra értékelte Isten
ígéreteit, és e tekintetben megőrizte az Istennel kötött szövetséget, így lett az atyja mindazoknak, akik hisznek (Róm 4:11). Az „új szövetség” vagy „második szövetség” valójában
ugyanaz a szövetség volt, amelyet Isten már Ábrahámmal kötött. Csak azért nevezték így,
mert Izraellel, mint nemzettel kötött második szövetség volt, és számukra új volt, ellentétben
a régi szövetséggel. „Nincs olyan áldás, amely a második szövetség alapján megszerezhető,
és amely Ábrahámnak ne lett volna megígérve. Mi pedig, akikkel megköttetett a második
szövetség, csak azokkal oszthatjuk meg az ígért örökséget, akik Ábrahám gyermekei (Gal
3:29); mindazok, akik hisznek, Ábrahám gyermekei.”31*
De mit mondhatunk az első szövetségről? Isten miért ment bele Izraellel egy olyan
szövetségbe, amely különbözött az Ábrahámmal kötött szövetségtől? Waggoner elmagyarázta, hogy a 2Móz 6:2-8 versei szerint Isten elhatározta, hogy kiszabadítja Izrael népét az
egyiptomi rabságból az Ábrahámmal kötött szövetség teljesedéseként. Amikor a Sínai-hegy
lábához vitte őket, Isten emlékeztette őket arra, hogy mit tett az egyiptomiakkal, és hogyan
hordozta őket sasszárnyakon. Isten azt akarta, hogy a nép ugyanabba a hitnek szövetségébe
lépjen be, amelyet Ábrahámmal kötött, de a nép nem bízott Benne a Vörös-tengernél, sem
amikor a mannát kapta, sem a Meribáh vizénél (106. Zsoltár). Tehát a Sínai-hegynél az Úr
ismét próbára tette őket, utalva az Ábrahámmal régen kötött szövetségre, és felszólította
őket, hogy őrizzék meg, biztosítva őket az eredményekről. Az Ábrahámmal kötött szövetség
a hit szövetsége volt, és egyszerűen megtarthatták azt a hit megtartása által. Isten nem azt
kérte, hogy kössenek Vele újabb szövetséget, hanem csak azt, hogy fogadják el az Ő békeszövetségét. A nép helyes válaszának - írta Waggoner – „ennek kellett volna lennie: «Ámen,
így legyen Uram, legyen a te akaratod szerint!»”. Ehelyett a nép ő maga [327] válaszolt egy
ígérettel: „Mindazt megtesszük, amit az Úr rendelt” (2Móz 19:8).32* Nem csoda, hogy Isten
nagy szívbéli vágyakozással válaszolt: „Bárcsak ilyen maradna a szívük, hogy félnének engem,
és megtartanák minden parancsolatomat minden időben, hogy jól legyen dolguk nekik és
gyermekeiknek mindörökké!” (5Móz 5:29)
Waggoner többször is világossá tette, hogy „az első szövetségben a nép megígérte, hogy
megtartják Isten összes parancsolatát, hogy méltók legyenek helyet kapni az Ő országában.
Ez egy olyan ígéret volt, hogy igazzá teszik saját magukat, mert Isten nem azt ígérte, hogy
segíteni fog nekik.”33* „Az első szövetség egyszerűen ez volt: egy ígéret az emberek részéről,
hogy megtartják az Ő szent törvényét, és Isten részéről egy nyilatkozat az eredményekről,
ha engedelmeskednek Neki.” Ismétlem: „a régi szövetség ígéretei valójában teljes egészében
a nép részéről voltak […] Az első szövetség egy ígéret volt a nép részéről, akik azt mondták,
hogy önmaguk szentelődnek meg. Erre azonban képtelenek voltak.”34* Az emberek vállalták a
felelősséget, hogy véghezviszik Isten cselekedeteit, bizonyítva, hogy nem értékelik az Ő nagyhttps://adventizmusmegrazasa.hu/
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ságát és szentségét. Az emberek csak akkor próbálják megalapozni saját igazságukat, és nem
hajlandók alávetni magukat Isten igazságának, amikor nem ismerik Isten igazságát. Ígéreteik
értéktelenek, mert nekik nincs erejük teljesíteni azokat, Izrael mégis kétszer is megismételte
az ígéretet (2Móz 24:3,7).
Izrael hitetlensége miatt az Úr egy alternatív tervet követett, és leereszkedett a nép
szintjére. Tűz, villám és földrengés közepette ereszkedett le a Sínai-hegyre, és az emberek
megremegtek, amikor kimondta a tízparancsolat szavait, de ezek közül egyiket sem tette meg
Ábrahámmal, akinek a szívébe ugyanezt a tízparancsolatot írta. Bár az erkölcsi törvény „már
a teremtés óta ismert volt”, Waggoner úgy tekintett rá, mint egy „hozzáadott” törvényre és
„vezérlőre”, amelynek Krisztushoz kellett vezetnie minket, amint azt a Galata 3:19 és 24.
versekben olvassuk.35*
Waggoner elismerte, hogy „Isten törvénye - az Ő szövetsége néven - az Ő és Izrael közötti
[régi] szövetség alapja volt”. Waggoner azonban világossá tette, hogy a tízparancsolat „visszadátumozott”, azaz már létezett, mielőtt a Sínai-hegyen elhangzott volna, következésképpen
ezért „egészen más volt, mint a Hóreb-i tranzakció”. [328] Bár mindkét szövetség kívánt eredménye ugyanaz volt - Isten parancsolatainak megtartása -, ez nem történhetett meg, mert a
szövetség az ember ígéretein alapult. Következésképpen a tízparancsolat célja az volt, hogy
„az Ábrahámi szövetséghez terelje a nép elméjét, amelyet Isten megerősített Krisztusban”.
Mindig is ez volt a törvény célja: „Isten terve a bűnösök megmentésére, mind most, mind
Mózes napjaiban a következő: A törvény kifejezetten adatott az embernek, hogy meggyőzze
a bűn tekintetében, és ezáltal rávegye a bűnöst, hogy keresse a szabadságot […], amely már
régen ajánlva lett neki, de a bűnös nem akarta meghallgatni az ajánlatot […] és Krisztusba
vetett hit által igyekezzen igaz életet élni.”36
„Smith-től és Butlertől eltérően, akik azt állították, hogy a ceremoniális törvény a régi
szövetség, Waggoner azt vallotta, hogy «az istentisztelet szertartásai» nem tartoznak az első
szövetséghez. Ha odatartoztak volna, akkor meg kellett volna említeni abban a szövetségben,
de nem lettek megemlítve. Ezek kapcsolatban voltak vele, de nem képezték annak részét.
Egyszerűen azok az eszközök voltak, amelyek révén az emberek elismerték halálbüntetésük
igazságosságát a törvény megsértése miatt, amelyet megígértek, hogy megtartanak, valamint
megtartják az új szövetség Közbenjárójába vetett hitüket.”37
Waggoner úgy vélte, hogy Butler álláspontja mintha „azt tartalmazná, hogy az első eljövetel előtt az emberek a ceremoniális törvényen keresztül közeledtek Istenhez, majd utána
a Messiáson keresztül közeledtek Hozzá”. Waggoner válaszolt Butler azon gondolatára,
miszerint „az úgynevezett zsidó diszpenzáció alatt a bűnök bocsánata csak képletes volt […]
Krisztusig, az igazi áldozat felajánlásáig nem volt igazi megbocsátás.” Ugyanakkor Butler
kikötéseket fogalmazott meg Krisztusról, amelyek kizárólag a ceremoniális törvény alatt álló
zsidókra vonatkoztak.38*
Másrészt Waggoner hitt abban, hogy „minden azon szövetség alatt elkövetett bűn a második szövetség alapján bocsáttatott meg, amelynek Közbenjárója Krisztus. Annak ellenére,
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hogy Krisztus vére az első szövetség megkötésétől számítva több évszázaddal később ontatott
ki, a bűnök meg lettek bocsátva, amikor megvallották őket” az „Ábrahámi szövetség alapján,
amelyet Isten megerősített Krisztusban”, aki megöletett a világ megalapítása óta. „Ha az első
szövetség tartalmazta volna a megbocsátást és az isteni segítség ígéretét, akkor nem lett volna
szükség más szövetségre.”39 [329]
Waggoner tiltakozott Butler koncepciójának kizárólagossága ellen is: „[Krisztus] nem
menti meg azokat, akik nincsenek benne az Általa lefektetett feltételben. Figyelembe véve,
hogy csak a zsidók voltak alávetve a ceremoniális törvénynek, a ti elméletetek azt jelentené,
hogy Ő csak a zsidókat jött megmenteni. Én örülök, hogy a megfelelő értelmezés nem kötelez
arra, hogy korlátozzuk ilyen módon a megváltási tervet. Krisztus meghalt minden emberért;
minden ember Isten törvényének kárhoztatása alatt állt, és Ő ennek következtében e kárhoztatás alá tétetett. Isten kegyelméből Ő minden emberért megízlelte a halált [Zsid 2:9].”40
Waggoner nem úgy gondolta, mint Smith, hogy a régi szövetség azért volt téves, mert az
ígéretek a ceremoniális rendszerre hivatkoztak, hanem téves volt azért, mert a szövetség ígéreteit az emberek tették. Izrael nem értékelte eléggé Isten Ábrahámmal kötött örökkévaló szövetségét, és mindazok ellenére, amit Isten tett az izraelitákért, ők merészkedtek a felelősséget
magukra vállalni a saját üdvösségükért. Ily módon olyan szövetségre léptek, amely „rabságra
vezetett”, amelyről szól Sára és Hágár allegóriája a Galata 4. fejezetéből. Feltűnő kontraszt
létezik „a régi szövetség, amely magában foglalta a halálbüntetést, és az új szövetség között,
amely magában foglalta az élet Lelkét […] Mi nem a Sínai-hegyhez vagyunk irányítva, hogy
bízzunk a törvényben az igazság tekintetében, mert az csak átkokat tartalmaz számunkra,
sem a régi szövetséghez, amely magában foglalja a halálbüntetést, hanem a Sion-hegyéhez
irányíttatunk, ahol a Lélek élettörvényét találjuk Jézus Krisztusban, az új szövetség Közbenjárójában, és békét, segítséget találhatunk „feljebb mint kérjük vagy elgondoljuk.”41*
Végül, eltérően Smith-től és Butlertől - akik úgy vélték, hogy az Ábrahámnak és „magvának” tett ígéretek, amelyeket az 1Móz 15. és 17. fejezete említ, beteljesedtek a régi szövetség
diszpenzációja idején azzal, hogy Izrael birtokba vette Kánaánt - Waggoner úgy vélte, hogy
az Ábrahámnak tett halhatatlan ígéret az új földről szól. Az ígéret mindaddig nem teljesedik
be egészen, amíg az ő magva, aki a Krisztus, a második eljövetelkor az ígért örökség birtokába
nem jut. A Galata 3:19 verse felteszi a kérdést: „Micsoda tehát a törvény? A bűnök okáért
adatott, amíg eljő a Mag, akinek tétetett az ígéret; rendeltetvén angyalok által, Közbenjáró
keze által.” Waggoner úgy vélekedett, hogy „az eljövetel, amelyre hivatkozik […] a mag,
megkapja az ígért örökséget […] Krisztus nem kapta meg, mert [330] örökösök vagyunk Vele
együtt, és amikor megkapja, Ábrahám és mindazok, akik hit által az ő gyermekei, megkapják
ők is[…] A 19. vers nem több ígéretre hivatkozik, hanem csak egyre, az örökségre, és ezt a
megígért örökséget Krisztus második eljövetelekor fogják megkapni, nem korábban.”42*
Amikor összehasonlítjuk a szövetségekről szóló két koncepciót, nem nehéz megértenünk,
milyen könnyen felmerülhetett a feszültség. A lelkészi értekezlet lett a következő csatatér,
ahol a fejlődő világosság találkozott a hagyomány és a hitetlenség sötétségével.
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„Lesson 15 – Hebrews 8:2-6 (Sabbath, January 11)”, Review and Herald, 1890. január 7.,
14. o. A Bible Readings 1888-as kiadása Smith-nek és Butlernek a régi szövetségről szóló
elképzelését mutatja be a Webster szótárt használva a kifejezés meghatározásához. Amikor
szerkesztette a Bible Readings 1889. kiadását, Waggoner nem törölte a definíciót a Websterből, hanem megjegyzéseiben és hivatkozásaiban kifejtette, hogy értelmezését a Bibliára,
nem pedig a Websterre alapozta. Amikor újraírta az 1889-es szombatiskolai tanulmányt,
Waggoner ismét otthagyta a Webster két fő definícióját a tanulmányokban, de világossá tette, hogy egyik definíció sem volt elég tág ahhoz, hogy felölelje az összes jelentést, amelyben a
szó a Biblia különböző helyein használva van. Saját cikkeiben Waggoner soha nem használta
a Webster szótárt a „szövetség” szó meghatározásához. A.T. Jones hasonló gondolatokat
fogalmazott meg a szövetségekről a cikkében „Through the Bible. The Rainbow and Its
Meaning – II”, The Medical Missionary, 1908. szeptember 16., 745–747. o.
31. E.J. Waggoner, Sabbath-School Lessons on the Letter to the Hebrews, 20. o.; továbbá:
„Lesson 18 – Hebrews 8:6-13 (Sabbath, February 1)”, Review and Herald, 1890. január 21.,
45. o.
32. E.J. Waggoner, „The Promises to Israel: The Covenant of Promise”, Present Truth,
1896. december 10., 789. o. A.T. Jones írt erről a cikkében, melynek címe „Studies in
Galatians. The Two Covenants. Gal. 4:21-24”, Review and Herald, 1900. július 10., 441. o.
33. E.J. Waggoner, „The Two Covenants”, Bible Readings for the Home Circle (1889),
314. o. A.T. Jones hasonló gondolatokat fogalmazott meg „Studies in Galatians. The Two
Covenants. Gal. 4:21-24,28”, Review and Herald, 1900. július 24., 472. o.
34. E.J. Waggoner, Sabbath-School Lessons on the Letter to the Hebrews, 9., 11. o.; továbbá, „Lesson 15 – Hebrews 8:2-6 (Sabbath, January 11)” és „Lesson 16 - Hebrews 8:8-13
(Sabbath, January 18)”, Review and Herald, 1890. január 7., 14. o. A.T. Jones hasonló gondolatokat fogalmazott meg a „Catholicism v. Christianity” című cikkében, The Bible Echo,
1895. június 24., 195. o.
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35. E.J. Waggoner, The Gospel in the Book of Galatians, 24–26. o., 43–48. o. A.T. Jones
hasonló gondolatokat fogalmazott meg „Studies in Galatians. Gal. 3:24,25”, Review and
Herald, 1900. április 17., 249. o.; és „Studies in Galatians. Gal. 3:24-26”, Review and Herald,
1900. április 24., 265–266. o.
36. E.J. Waggoner, Sabbath-School Lessons on the Letter to the Hebrews, 9.,26.,24. o.;
továbbá, „Lesson 15 – Hebrews 8:2-6 (Sabbath, January 11)”, Review and Herald, 1890.
január 7., 14. o.; és „Lesson 20 – Hebrews 9:8-14 (Sabbath, February 15)”, Review and
Herald, 1890. február 4., 78. o.; és „Lesson 19 – Hebrews 9:1-7 (Sabbath, February 8)”
Review and Herald, 1890. január 28., 61. o.
37. E.J. Waggoner, Sabbath-School Lessons on the Letter to the Hebrews, 23-24. o. továbbá,
„Lesson 19 – Hebrews 9:1-7 (Sabbath, February 8)”, Review and Herald, 1890. január 28.,
61. o.
38. E.J. Waggoner, The Gospel in the Book of Galatians, 12.,29. o. Lásd még G.I. Butler,
The Law in Galatians, 44. o. A.T. Jones hasonló gondolatokat fogalmazott meg az eltérő
diszpenzációk gondolatával kapcsolatban a „«Jewish» and «Christian»” American Sentinel,
1896. január 23.; 27. o.
39. E.J. Waggoner, Sabbath-School Lessons on the Letter to the Hebrews, 25–26.,12., 63.
o.; továbbá, „Lesson 20 – Hebrews 9:8-14 (Sabbath, February 15)”, Review and Herald,
1890. február 4., 78. o.; és „Lesson 16 – Hebrews 8:8-13 (Sabbath, January 18)”, Review
and Herald, 1890. január 7.; 14. o.
40. E.J. Waggoner, The Gospel in the Book of Galatians, 63. o.
41. E.J. Waggoner, Sabbath-School Lessons on the Letter to the Hebrews, for Senior Classes
Aprilie 5 to June 28, 1890, (Oakland, Calif.: Pacific Press Pub. Co., 1890), 3. o.; továbbá,
„Lesson 33 – Hebrews 12:18-39 (Sabbath, June 21)”, Review and Herald, 1890. június
10., 366. o. A.T. Jones a Galata 4-ről hasonló gondolatokat fogalmazott meg cikkeiben,
„Spiritual Egypt – N.4”, General Conference Daily Bulletin, 1897. március 5.; 27–28. o. és
„Two Sons”, Review and Herald, 1898. február 1.; 76. o.; és „Studies in Galatians. The Two
Covenants. Gal. 4:21-31”, Review and Herald, 1900. május 29.; 344. o.
42. E.J. Waggoner, The Gospel in Galatians, 39. o. G.I. Butler tévesen képviselte Waggoner
meglátását ebben a kérdésben, arra utalva, hogy „Waggoner kijelentette, hogy a «mag» még
nem jött el, és csak Krisztus második eljövetelekor jön el. Nehéz lenne az olvasónak valóban
elhinni azt, hogy a Krisztusban hívő ember ilyen álláspontot képviselhet, ha nem olvastuk
volna el ezt a szeretett kiadványunkban, a Signs of the Times, 1886. július 29”. (G.I. Butler,
The Law in Galatians, 46. o.) Waggoner így válaszolt: „Ha ezt egyesek megírták, akkor azt
kellene gondolnom, hogy szándékos félremagyarázásról volt szó, mert minden bizonnyal
borzasztóan torzítja a koncepciót, amelyet elfogadtam és közzétettem […] Igaz, hogy azt
vallottam - és még mindig vallom - hogy a mag eljövetele, amelyet Galata 3:19 verse említ,
Krisztus második eljövetelét jelenti, de ez nem foglalja magában azt, hogy Krisztus még nem
jött el, vagy azt, hogy Ő most nem a Mag.” (The Gospel in the Book of Galatians, 37. o.) A.T.
https://adventizmusmegrazasa.hu/

Téves ígéretek

297

Jones ugyanezeket a gondolatokat fejezte ki a Galata 3:19-ben szereplő „Magról” a „Studies
in Galatians, Gal. 3:19” című cikkében, Review and Herald, 1900. március 13., 169. o. Úgy
tűnik, hogy Jones és Waggoner álláspontja a „magról”, valamint a törvénnyel kapcsolatos
álláspontjuk a Galata 3:19-ből érvényes választ adhat azoknak az evangelikáloknak, akik azt
állítják, hogy a tízparancsolat érvényét veszítette a keresztnél. Az evangelikáloknak meg kellene érteniük, hogy a tízparancsolat törvénye továbbra is „vezérlő”, amely Krisztushoz vezeti
a népet, amíg másodszor el nem jön, hogy megkapja örökségét. Ellen White publikált írásaiban nincs specifikus utalás a Galata 3:19-re. Azonban a Gondolatok a Hegyibeszédről című
könyv 46. oldalán, a Sínai-hegyi törvény megadásáról írva Ellen White kijelentette, hogy „a
törvény […] egy Közbenjáró keze által adatott” – ez a mondat csak a Galata 3:19-ben található. G.B. Starr beszél egy tapasztalatról, amelyet Ellen White-tal szerzett, miközben vele
együtt dolgozott Ausztráliában: „Elmagyaráztam neki, hogy én úgy értettem, hogy a törvény
[a Galata 3:19-ből] a Sínai-hegyen azért hangzott el, hogy felfedje a gonoszságot, és hogy az
a «mag», amelyre hivatkozik a vers, az Jézus, az örökös, akinek az új földet ígérték, amint a
16-18. versekben van írva, és a 19. versben említett eljövetel az Ő második eljövetele, hogy
megkapja az örökségét. Úgy tűnt, ezzel egyetért.”(G. B. Starr, Fifty years with One of God’s
Seers, kiadatlan Kézirat, 26–27. o.)

299

13. fejezet

Téves jelzők
A vezető pozíciókat betöltők ünnepélyes felelőssége
A Review and Herald 1884-ben kezdte nyomtatni a Bible Reading Gazette című havi
kiadványt, amely sok lelkész és laikus evangélista által írt bibliatanulmányokból állt. Az
év végére a tizenkét kötet összesen 162 leckét tartalmazott, amelyeket könyv formában
rendeztek össze, és a könyvárusok e könyveket az ország egész területén nagy sikerrel
értékesítették. Ennek hatására a Review készített egy hasonló tanulmánysorozatot, amelyet
különféle szerzők írtak, és Bible Readings for the Home Circle néven adtak el. Az első 1888ban megjelent kiadásban, a „The Two Covenants” című részben huszonnyolc kérdés és válasz
fejtette ki azokat a koncepciókat, amelyeket Uriah Smith, G.I. Butler és mások támogattak,
beleértve a régi szövetség meghatározását, ahogyan ők írták le, és a két diszpenzációról szóló
meglátásukat.1 [336]
Az 1888-as Generál Konferencián E.J. Waggonert és néhány embert arra kértek, hogy
készítsenek egy új sorozatot „Bible Readings” címmel. Waggoner egy új „tanulmányt”
készített a szövetségekről, és elküldte a Review and Herald adminisztrációs bizottságának.
Elég érdekes, hogy „tanulmányát” elfogadták, és bekerült az 1889-es új kiadásba, amelyet
mindenhol „több tízezer példányban terjesztettek”.2 Az új kiadásban szintén huszonnyolc
kérdés és válasz volt, de az különbözött az előző kiadástól. Waggoner eltávolította a két
diszpenzációról szóló gondolatot, és rámutatott arra, hogy a régi szövetség az emberek
ígéretein alapult, miszerint „igazzá teszik saját magukat”.3 Eltávolította az 1888-as kiadás
következtető kijelentését is: „Mire kötelezzük el magunkat, amikor részesülünk a kenyérből
és a mustból? - Hogy hűek leszünk szövetségünk kapcsolatához, Istenhez.”4 Waggoner nem
volt a gondolat ellen, hogy szövetségbe lépni Istennel, azzal a feltétellel, hogy ez az új szövetség legyen, a hiten alapul és nem az ember ígéretein.
1889 tavaszán felkérték E.J. Waggonert, hogy véglegesítse a felnőtteknek szóló szombatiskolai tanulmány megírását, amely a Zsidókhoz írt levéllel foglalkozott, és három negyedéven
keresztül folytatódott - 1889 októberétől 1890 júniusáig. Apjának, J.H. Waggonernek nem
sikerült befejeznie ezt a munkát 1889 áprilisában bekövetkezett haláláig. Mivel az eredeti
leckék egy része elveszett, és mivel E.J. Waggoner nem értett egyet apjával a szövetséggel
kapcsolatos egyes meglátásában, E.J. Waggoner újra írt öt vagy hat leckét, mert megadták azt
a szabadságot, hogy megírja saját meglátásait. Mivel a Zsidókhoz írt levélnek sok kapcsolata
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volt a szentély és a szövetségek témájával, ez lehetőséget adott Waggonernek, hogy többet
írjon a koncepcióiról a témával kapcsolatban.
Amikor Waggoner végzett, a leckéket sietve elküldték a szerkesztőség különböző tagjainak felülvizsgálatra. Sajnos Uriah Smith neve véletlenül kimaradt a bizottság tagjai közül. A
hiba helyrehozása érdekében C.H. Jones, a Pacific Press adminisztrátora küldött egy leckesorozatot Smith-nek az összes változtatással és kiegészítéssel együtt. Smith azonban látva J.H.
Waggoner nevét a leckék bevezetőjében, jóváhagyta őket közzétételre anélkül, hogy észrevette volna C.H. Jones magyarázatát azokról a változásokról és kiegészítésekről, amelyeket E.J.
Waggoner tett a leckék 1890 első és második negyedévében. Ez a gondatlanság - valószínűleg
a Gondviselés által -, Smith-nek sok gondot okozott, és hozzájárult a vita táplálásához, amely
hamarosan bekövetkezett.5 [337]
1890. január 11-én a szombatiskolai leckékben a Zsidók 8. fejezetéhez értek, ahol Pál
apostol írt az új szövetségről Krisztussal és a mennyei szentélyben végzett papi munkájával kapcsolatban. Amikor az egyház tagjai országszerte megnyitották az új szombatiskolai
tanulmányukat, megtalálták Waggoner tanítását a szövetségekről. Battle Creek-ben sokak
számára ez nem volt örvendetes látvány. Dan Jones - a Battle Creek-i Tabernákulum szombatiskola-vezetője, az egyház iskolatanácsának tagja és a lelkipásztori értekezlet felügyelője
- számára ez aggodalomra adott okot. Miután látta az új leckéket, amelyeknek „nagy része
olyat tartalmazott, amit nem tudtam támogatni a szövetség témájával kapcsolatban”, Dan
Jones lemondott a szombatiskolai vezető posztjáról, és két hétig távol maradt a lelkipásztori
értekezlettől.6
Mások is követték Dan Jones példáját, egyesek távol maradtak a lelkipásztori értekezletről,
ahol Waggoner tanított, mások pedig a szombatiskola alatt tiltakoztak. Ez azonban csak a
gondok kezdete volt, mert január 17-én, pénteken Waggoner bejelentette, hogy a következő
hétfő reggel a lelkészi értekezlet egyik tanfolyamán foglalkozik majd a szövetség témájával.
Amikor Dan Jones tudomást szerzett Waggoner terveiről, azonnal megpróbálta őt megállítani.7
Ravasz tárgyalások
Bár sokan talán soha nem hallottak Dan Jones-ról, a XIX. század második felében valószínűleg ő volt az egyik legbefolyásosabb ember az Adventista Egyházban. Jones számos
tisztséget töltött be, többek között a Generál Konferencia titkára, a Generál Konferencia
erős Végrehajtó Bizottságának tagja, a Generál Konferencia Szövetségének egyik tagja, az
International Tract Society alelnöke, a National Religious Liberty Association Végrehajtó
Bizottságának alelnöke és tagja, a huszonegy tagból álló bizottság elnöke, amelyet az 1889-es
Generál Konferencián hoztak létre, és számos más albizottság tagja.8*
Sajnos tekintélyét mások befolyásolására használta Jones-szal és Waggonerrel szembeni
ellenkezésükben. A lelkészi értekezlet ideje alatt folyamatosan levelezett más egyházi vezetőkkel, akik különböző bizottságok tagjai voltak, és támogatást kért cselekvési tervéhez. [338]
https://adventizmusmegrazasa.hu/
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Dan Jones annyira aggódott Waggoner szövetségekről szóló meglátásai miatt, hogy
később azt írta: „Aggódtam és rágódtam emiatt, amíg ez több mint féléves munkaidőmet
emésztette fel.”9 Ahhoz, hogy ennek az okát megértsük, előbb meg kell értenünk az akkori
adventista egyház néhány aspektusát. Az egyház tagjainak száma világszerte alig haladta meg
a 28 ezret, közülük körülbelül 26 ezer élt az Egyesült Államokban. Az ország egész területén
csak 207 felszentelt és 158 „akkreditált” (engedélyezett) lelkész dolgozott, országszerte 895
gyülekezetben.10 A 365 dolgozó közül legtöbben a helyi konferenciákon és/vagy a Generál
Konferencián dolgoztak.
Mivel az első adventista főiskola Battle Creek-ben csak 1875-ben jött létre, a dolgozók
többsége nem részesült hivatalos lelkipásztori oktatásban. Zömében „különböző társadalmi
rétegekből jöttek - szakmákból, foglalkozásokból, mesterségekből vagy a gazdaságból”, és
nem volt alkalmuk sok oktatásban részesülni.11 Az adventista főiskolákon részt vevők közül
kevesen részesültek különleges vagy jelentős lelkipásztori oktatásban. Például „egyik kortárs
adventista iskola sem kínált tanfolyamokat szisztematikus teológiai tanulmányok formájában. 1888-ig az egyetlen tervezett vallástanfolyam a Battle Creek-i Főiskolán a kilencedik
és a tizedik osztálynak tartott ó és újszövetségi történelemórák voltak, valamint két félévnyi,
heti kétórás tanfolyam, amelyet Uriah Smith tanított az egyház tanairól. A részvétel pusztán
önkéntes volt.”
Az adventista oktatás felülvizsgálatának kísérleteként W.W. Prescott, az oktatási osztály
titkára és a Battle Creek-i Főiskola elnöke kidolgozott egy tervet, amely előírta, hogy a lelkipásztori értekezletek „teljesen különüljenek el a főiskolától” azzal a konkrét céllal, hogy
biztosítsák a kiegészítő oktatást a már aktív lelkészeknek. A tanterv a következőket foglalta
magában: „Keresztény bizonyítékok, Egyháztörténelem, Görög nyelv, Héber nyelv, Egyházvezetési elvek, Logika, Polgári nevelés, Biblia tanulmányok és Bibliai doktrínák”. Miután
Prescott 1888 decemberében bevallotta Jones-szal és Waggonerrel szembeni ellenállásának
hibáját, arra törekedett, hogy több lehetőséget biztosítson nekik az üzenet bemutatására,
amit szívükben hordtak. Amikor azonban „meglepően sokan, 157 hallgató érkezett” a lelkipásztori értekezletre, amely az adventista lelkészi munkaerő közel felét jelentette, Dan Jones
zavarban volt. Nagy volt a valószínűsége annak, hogy a Waggoner előadásaiban bemutatott
dolgok figyelemre méltó hatással lesznek az adventista gondolkodásra és a világszéles munkára.12 [339]
Miután Dan Jones meghallotta Waggoner terveit, hogy január 20-án, hétfőn reggel megkezdi a szövetségek témájának tanítását, úgy döntött, hogy „beszélni fog White testvérrel
és Dr. [Waggonerrel] erről a helyzetről”. Szerette volna „rávenni őket, hogy tegyék félre
ezt a témát, legalább addig, amíg Prescott professzor és Olson testvér vissza nem térnek a
kampuszba.” Ahelyett, hogy előbb beszélt volna Waggonerrel, Dan Jones elment William C.
White-hoz, „és elmondta neki, hogy mit érez”. White azonban nem akart semmiféle állást
foglalni, azt mondta Jones-nak, hogy „menjen, és beszéljen személyesen Dr. [Waggonerrel].
Végül péntek este későn, január 17-én Dan Jones közel két órán keresztül beszélt Waggonerrel, de Waggoner „állhatatos volt elhatározásában, hogy folytatja a tervezett munkát” - a
tanfolyamok megtartását. Jones erőfeszítései addig a pontig hiábavalónak bizonyultak.
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Mivel egyikőjük sem akarta könnyen feladni, szombat reggel Dan Jones beszélgetett
Ellen White-tal. Elmondása szerint, miután „bemutatta neki a helyzetet”, és elmondta neki,
hogy „mit érez ezzel kapcsolatban”, Ellen White kifejezte „azt a gondolatot, hogy a témát
a vezető testvéreknek kellene megvizsgálniuk […] mielőtt bemutatják az iskolában”. Dan
Jones elmondta Ellen White-nak, hogy éppen ezt próbálta elérni, de Waggoner „nem volt
hajlandó változtatni a tervén”. Jones szerint Ellen White ismét azt javasolta, hogy a testvérek
találkozzanak Waggonerrel hétfőn, az órák megkezdése előtt.13
Tehát Dan Jones visszament Waggonerhez, és megosztotta vele, „amit White testvérnő
mondott”. Jogosan tehetnénk fel azt a kérdést, hogy valójában mennyit osztott meg vele, mert elmondása szerint Waggoner „rendíthetetlen volt”. Ezután Dan Jones elmondta
Waggonernek a téma kutatásának szükségességét, és „úgy tűnt, hogy erre Waggoner teljesen
hajlandó volt”. Waggoner azt mondta, „akarja, hogy a kérdés mindkét oldala teljes körűen
bemutatásra kerüljön”. Ennek eredményeként Dan Jones egy találkozót szervezett vasárnap
estére Uriah Smith-szel, R.C. Porterrel és még néhány más személlyel.
Vasárnap este hét órakor a Generál Konferencia székházában találkoztak Waggonerrel,
hogy megvizsgálják a szövetségek témáját. Dan Jones-t választották meg az ülés elnökévé,
amely inkább kihallgatásnak, mint egy kutatásnak bizonyult. Miután „kijelentette, mi volt
a találkozó célja”, Jones megkérdezte, hogyan kellene kezdeni. Smith „azt javasolta, hogy
vegyük át a szövetségek vitapontjait, és beszéljük meg azokat”. Mivel Dan Jones volt az, aki
összehívta az ülést, úgy döntöttek, hogy ő határozza meg a vitapontokat: [340]
„Miután egy pillanatig gondolkodtam, azt mondtam, ha nekem jutott az
ellentmondásos pontok megállapításának feladata, akkor jobbat nem tehetek,
mint hogy előveszem a szombatiskolai leckéket, és utalok néhány pontra, amelyet vitatottnak tartok, és amelyekről úgy tartom, hogy kérdéses lehet mások
elméjében a jelenlévők közül. Következésképpen az első megjegyzéssel kezdtem
a 11. oldalon, ahol az első állítás a következő volt: «A diákoknak észre kell
venniük, hogy a régi szövetség terminusait valójában kizárólag a nép jelentette
ki». Én elmondtam nekik, hogy nem tudok egyetérteni ezzel a kijelentéssel, és
megkérdeztem, hogy a többiek egyetértenek-e vele. Smith testvér azt mondta,
hogy ő nem ért egyet. Porter testvér sem értett egyet. Megkértem Smith testvért, hogy magyarázza el az egyet nem értés okait. Elolvasta 5Móz 26:17-19
verseket, és megkérdezte, hogy a régi szövetségre vonatkozik-e a felolvasott
bibliaszakasz. Senki sem válaszolt, de White testvér megkérdezte, mire van
szükség egy szövetség megalkotásához; ha a Webster-ből kellene átvennünk a
definíciót vagy nem […] Smith testvér szintén nagyon lassan kérdezte, hogy
a régi szövetségre utalnak-e az elolvasott versek. Újabb kérdést tettek fel […]
Amikor válaszoltak erre a kérdésre, Smith testvér ismét megkérdezte, hogy az
elolvasott versek a régi szövetségre vonatkoznak-e. Akkor Dr. Waggoner azt
mondta, hogy kifogásolja a szövetségek témájának ilyen módú kutatását, és
nem gondolja, hogy ő azért jött el erre a találkozóra, hogy a szombatiskolai
https://adventizmusmegrazasa.hu/

Téves jelzők

303

leckét darabokra szedjék, hanem a szövetségek témájának vizsgálatára, és ő nem
hiszi, hogy ezt így kielégítő módon lehetne kutatni. Egy ideig folytatta, mondván, ő úgy értette, hogy mindenki egyetért a szövetségekkel kapcsolatos álláspontjával. Úgy vélte, hogy a Review and Herald szerkesztőbizottságának tagjai
az ő oldalán vannak, mert elfogadtak egy „lektúrát”, amelyet ő készített erről
a témáról, és belefoglalták a „Bible Readings”-be [1889] az első kiadás anyaga
helyett, és tízezresével terjesztették mindenhol. Határozottan azt állította, hogy
Smith testvér maga is elkötelezte magát a pozíciója mellett [a szombatiskolai
leckék közzététele által].”14
A testvérek egy részének legnagyobb aggodalmát Waggonernek a régi szövetségről szóló
meghatározása okozta. Dan Jones azonban „felolvasott még néhány pontot a leckéből, amely
szerinte véleménykülönbség volt”.
„Ezután én megfogalmaztam a kutatás célját, éspedig Dr. Waggoner bejelentette, hogy a következő héten az iskolában foglalkozni fog ezzel a témával,
és nekem helytelennek tűnt, hogy egy ellentmondásos témával foglalkozzon,
és tanítsa a Generál Konferencia egyik iskolájában […], ahol a tantestület és
az adminisztrációs tanács egyes tagjai nem értettek egyet a bemutatott doktrínákkal […] Nem hittem, hogy [Waggonernek] olyasmit kellene tanítania az
iskolában, amit ők nem tudnak jóváhagyni, vagy bármilyen új tant bevezetni,
mielőtt konzultálnának velük erről […] Ha mindegyikük helyesnek látná,
hogy [341] folytathassa a szövetségek témájának oktatását az iskolában, ahogyan
azt a szombatiskolai leckékkel is tette, akkor nem mondok semmit, bár nem
gondolom, hogy ez helyénvaló. Azután Smith testvér azt mondta, hogy jobban
szeretné, ha a témát nem tanítaná az iskolában. Waggoner testvér azzal érvelt,
hogy amikor idejött, azt értette, hogy taníthatja a saját koncepcióit, más körülmények között nem jött volna. Azt mondta, hogy eleinte nem akart eljönni, és
a kérlelések miatt egyezett bele a tanításba.”15
Ezen a ponton „McCoy testvér és Miller professzor inkább kedvezően beszéltek amellett,
hogy megengedjék Dr. [Waggonernek], hogy továbbra is taníthassa a szövetségek témáját
az iskolában, tekintettel arra, hogy már a szombatiskolai leckében megjelent”. William C.
White szintén „kedvezően beszélt és utalt néhány dologra, amelyeket édesanyja mondott,
kijelentve, hogy Waggoner értelmezése helyes”. Ezekre a szavakra Dan Jones szégyentelenül
kijelentette, hogy „talán jó lenne ezt megtenni, de ezt nem tarthatom megfelelőnek, és ami
engem illet, hivatalosan ki akartam jelenteni, hogy én ellene vagyok.”16*
A találkozó éjfélig folytatódott, „amikor új időpontot határoztak meg, mert nem tudtak dűlőre jutni”. Dan Jones szerint „minden kellemes módon zajlott. Nem hangzottak el
kemény vagy barátságtalan szavak, és azt hiszem, nem volt ellenszenv senki részéről sem”.
Nyilvánvalóan Waggoner nem így gondolta, mert már másnap benyújtotta a felmondását
arról a tanfolyamról.17* Waggoner felmondása olyan problémát okozott, amelyre Dan Jones
nem is gondolt. Ki fogja tanítani azt a tanfolyamot a lelkipásztori iskola összes diákjának?
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Jones „kielégítő megállapodásra” vállalkozott William C. White-tal és Waggonerrel, hogy
lefedje a tanfolyam idejét. Jones azonban azt mondta: „Nem érzem azt a szabadságot, hogy
lemondjak a számomra helyesnek és korrektnek tűnő elvekről, és beleegyezésemet adjam
Waggoner koncepcióinak tanításához [342] az iskolában.” Tekintettel Dan Jones hozzáállására,
nem csoda, hogy Waggoner „állhatatlan” volt, és nem volt hajlandó tanítani a tanfolyamot.
White javasolta, hogy kérjék fel Uriah Smith-t a tanfolyam átvételére, mert „Dr. [Waggoner]
egyébként is túl sokat dolgozik, és több időre van szüksége a szerkesztői munkához és a pihenésre”. Smith beleegyezett abba, hogy átvegye a tanfolyamot, és Dan Jones „gondoskodott
arról, hogy az átmenet zökkenőmentes legyen a tanfolyam előtt […] mondván, a legjobbnak
tartják, hogy Smith testvér vegye át […] egyelőre, mert Dr. Waggoner túlterhelt, és pihenésre van szüksége.” Néhány perccel azelőtt, hogy Waggoner befejezte volna a tanfolyam első
sorozatát, Dan Jones előrement Uriah Smith-szel, hogy bejelentse a döntést. Később így írta
le a történteket:
„Miután végzett, [Waggoner] azt mondta: «Néha váratlan dolgok történnek, és velem valami nagyon váratlan történt. Nagy meglepetésemre kifogások
merültek fel azzal kapcsolatban, hogy ebben az iskolában tanítsam a szövetségek témáját, és egyelőre nem kezdem el. [Dan] Jones testvér elmagyarázza,
milyen változásokat tettek». Ez a kijelentés teljesen tönkretette az előkészített
beszédemet, ezért csak annyit tudtam mondani, hogy azt tartották a legjobbnak, ha a szövetségekről szóló előadásokat átütemezik, legalábbis egyelőre.”18
Akaratlanul is, de Waggoner leleplezte Dan Jones kérdéses módszerét, ahogyan
kezeli a dolgokat. Attól fogva azonban a szövetségek témáját felfüggesztették. A hallgatók
egy része egyáltalán nem volt elégedett azzal, hogy „nélkülözniük kell Waggoner testvér
tanításait”. Már másnap egy diák írt O.A. Olsennek, aki a Generál Konferencia elnöke és
az iskolatanszék tagja volt, kifejezve azon gondolatát, hogy „reméltük, őszinte kutatásban
lesz részünk” a szövetségek témájában. Néhány hét telt el, amíg jóváhagyták ezt a kérelmet.
Időközben E.J. Waggonerrel és A.T. Jones-szal szembeni ellenkezés egyre merészebb lett.19
Isten követeinek elhiteltelenítése
Dan Jones nem állt le, miután ténylegesen véget vetett Waggoner szövetségekkel kapcsolatos előadásainak. A következő napokban és hetekben folyamatosan levelezett az ország más
vezetőivel, megosztotta velük előítéleteit. Ilyen levelet kapni a Generál Konferencia főtitkárától, a Végrehajtó Bizottság egyik tagjától, nem volt lényegtelen. Mindössze három nappal
Waggoner lemondása után Dan Jones levelet küldött A.W. Allee-nek, a missouri gyülekezet
vezetőjének, tanácsot adva neki az adott államban tartandó lelkipásztori értekezletről: [343]
„Azt gondolom, hogy egy missouri értekezlet csodálatos dolog lenne, de
azt hiszem, egy csendes terven alapuló értekezlet ugyanolyan értékes lenne
számotokra, mint sok parádéval készülni rá, és odahívni […] A.T. Jones-t és
E.J. Waggonert. Az igazat megvallva, nem nagyon bízom egyes módszerükben, ahogyan bemutatják a dolgokat. Megpróbálnak mindent vezetni, és nem
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akarják elfogadni, hogy álláspontjukat a legcsekélyebb kritika alá is lehetne
vetni. Azt mondják: «Ez az igazság, és csak annyit kell tennetek, hogy tanulmányozzátok ugyanolyan hosszú ideig, mint én, és akkor meg fogjátok érteni»,20* és egyszerűen nevetni fogtok minden olyan gondolaton, amelyet mások
bemutathatnak, akár a legkisebb eltéréssel. Bölcsebb embereink azonban
- Smith testvér, Littlejohn testvér, Corliss testvér, Gage testvér és mások - nem
értenek egyet velük a nemzeti reformmal kapcsolatos számos álláspontjukban
és néhány teológiai kérdésben, például a szövetségekben, a Galata törvényben
stb. Bárhová is mennek, előtérbe helyezik ezeket a dolgokat, és valójában alig
időznek más témánál, kivéve azokat, amelyekről a vezető testvéreink között
eltérő a vélemény. Nem hiszem, hogy azt a lelkületet szeretnéd elhozni a Missouri Konferenciára. Ha tudod, hívd el Gates testvért és Farnsworth testvért,
és szervezz meg egy lelkipásztori értekezletet a Biblia és a munkatervek tanulmányozására, majd leginkább magatokra hagyatkoznátok az igazság elveinek
és a missouri munkátokhoz igazított tervek kutatásában, ez messze értékesebb
lenne nektek, mint egy pompás elmélet, amely nem hozott eredményeket, és
sehol nem is fog hozni.”21
Dan Jones ily ravasz módon használta fel befolyását, hogy megakadályozza az úgynevezett
„pompás elmélet” továbbjutását. Nem ő volt az egyetlen, aki nyíltan osztotta véleményét.
Uriah Smith érezve, hogy Waggoner ideiglenes lemondása nem lesz elegendő a hamis elméletek előrehaladásának megakadályozásához, egy jegyzetet írt a Review-ban. Világossá tette,
hogy ő nem támogatja a jelenlegi szombatiskolai leckéket, amelyek Waggoner koncepcióit
tartalmazták a szövetségekről:
„A sok olvasónak, - akik írnak nekünk kérdezve a szombatiskolai leckében
szereplő új teológiai eltérésről - azt szeretnénk mondani, hogy hitvallásunkkal
összhangban a Biblia és egyedül csak a Biblia az egyetlen hit és gyakorlati szabályunk, és minden bemutatott koncepciót az Igén keresztül kell ellenőrizni és
eldönteni. Senki sem érezheti magát kötelesnek arra, hogy elfogadjon valamilyen tant, egyszerűen csak azért, mert ez megjelenik a szombatiskolai leckékben
vagy a Review-ban. A leckék a Generál Konferencia S.S. Egyesületének égisze
alatt jelennek meg. Nem kell feltétlenül azt érteni, hogy a Review eleget téve
azon feladatának, hogy terjessze azokat a népnek, jóváhagyja mindazt, amit
tartalmazhat, különösen abból a perspektívából, hogy amikor úgy döntöttek, hogy létrehoz egy szombatiskolai osztályt a Review Kiadó keretén belül
, és közzéteszi a szombatiskola leckéit, a Review and Herald tanácsa nem
[344]
tudta, hogy mit fognak tartalmazni. Természetesen nagyon kívánatos lenne,
ha az összes javasolt gondolat olyan jellegű volna, hogy saját maga ajánlása
által minden gondos bibliakutató elfogadná azokat, mint amely egyetértésben
van az értelemmel és a Szentírással is. De ha ez nem így történne, nemcsak
kiváltsága, hanem kötelessége is azokat gátlástalanul és fenntartások nélkül
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elutasítani azoknak, akik észreveszik, hogy a javaslatok nincsenek összhangban
a Szentírással.”22
Uriah Smith arra szólított fel mindenkit, hogy „a Biblia és egyedül a Biblia” legyen
az egyetlen hitszabályuk. Ő mindig őszintén tette ezt a kijelentést, mert hitt abban, hogy
a Biblia alátámasztja az álláspontját, és elutasítja Waggoner szombatiskolai leckékben lévő
„új teológiai eltérését”.23* Ellen White hamarosan válaszolt az ilyen feltételezésekre, de csak
azután, hogy Waggoner lehetőséget kapott arra, hogy február második felében ismertesse a
szövetségeket. A döntés, hogy megengedik neki bemutatni a témát, addig késett, amíg O.A.
Olsen és W.W. Prescott visszatért Battle Creek-be. Eközben Waggoner folytatta a tanítást, és
néhány tanfolyamot tartott a lelkészi értekezleten. Fő témája ugyanaz maradt, nevezetesen
a hit általi megigazulás és Krisztus igazsága. Sajnos ez a tény nem tudta megállítani a már
kirobbant vitát.
A felelősség a vezetőséget terheli
Mikor Ellen White látta a lelkipásztori értekezleten a szövetségekről szóló témája körüli
növekvő feszültséget, attól tartott, hogy a minneapolisi epizód azon a ponton van, hogy
megismétlődik. Sok összejövetelen vett részt, „három héten át” minden nap beszélt, „egy
vagy két nap kivételével”.24* A Galata törvény témájához hasonlóan a szövetségekről szóló
téma középpontjában lévő valódi kérdés az volt, hogyan lehet a törvényt és az evangéliumot
összekapcsolni, és hogyan üdvözülnek az emberek. Ha ezt a pontot nem értik világosan,
akkor ez az egész keresztény tapasztalatot befolyásolja, és zavart hoz a műben.
A gyülekezetek bizonytalan állapotáért a felelősség a lelkészekre hárult, akiknek meg kellett törniük az élet kenyerét közösségeiknek. A lelkipásztori értekezlet teljes célja az volt, hogy
jobban felkészítse a lelkészeket az Isten által adott feladataik teljesítésére. Mivel az egyházi
dolgozók csaknem fele Battle Creek-ben gyűlt össze, Ellen White megértette a kínálkozó
nagy lehetőségeket, [345] ha mindenki valóban megtérve és Krisztus igazságának üzenetével
távozna az értekezletről. Azt is megértette, hogy Sátán igyekszik megakadályozni, hogy
ilyen dolog megtörténjen: „Meggyőződésem, Sátán látta, hogy itt nagy a tét, és nem akarta
elveszíteni befolyását a lelkipásztori munkában lévő testvéreink felett. Ha teljes győzelem
következik, akkor sok lelkész a legértékesebb tapasztalattal fogja elhagyni ezeket az összejöveteleket.”25 Ellen White késztetést kapott a szörnyű eredmények megértésére, amelyek akkor
következnek, ha nem sikerül a győzelem, és ha a testvérek nem lesznek hajlandók az útjukra
ragyogó világosságban járni.
Reggeli beszédeiben Ellen White határozottan beszélt az ott uralkodó lelkület ellen, méghozzá az ő „bizonyságát” összehasonlítva „Mózes búcsúbeszédében elmondott bizonyságával.
«Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam
előtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod.
[5Móz 30:19]»” Valóban, a mű központjában meghozott döntések sok jövőbeli generációt
érintenek majd. Ellen White naplója beszámol a történtekről: „Arra kérlek benneteket, hogy
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kutassátok az Írásokat saját magatokért […] Krisztus napjaiban az írástudók és a farizeusok kutatták az Ószövetség szent iratait. Azonban úgy értelmezték az olvasottakat, hogy
támogassák saját hagyományaikat […] Noha a legtöbb ponton megosztottak voltak, mégis
egy ponton egyesültek - a Krisztussal való szembenállásban. Napjainkban úgy tűnik, hogy
az emberek összefogtak, hogy semmissé tegyék az Úr által küldött üzenet hatását […] Ők
megváltoztatják Isten Igéjének jelentését, hogy megfeleljen saját véleményükkel […] Isten
ellene van azoknak, akik félreértelmezik a Szentírást a saját maguk által előre kialakított
elképzeléseikhez igazítva.” Ez volt az a kontextus, amelyben Ellen White figyelmeztette „a
felelős pozícióban lévő testvéreket, hogy ne szomorítsák meg Isten Lelkét elűzve Őt a szívükből […] Ne fordítsatok hátat az Isten által küldött üzeneteknek, ahogyan Minneapolisban
tettétek.” Fájó szívvel kérdezhette: „Miért nem kelnek fel és miért nem világítanak, mert
világosságuk eljött, és az Úr dicsősége rajtuk feltámad?”26
Február 3-án Ellen White a testvérek előtt állt, és arra kérte őket, fogadják el a számukra
bemutatott világosságot. Tudta, hogy „erőfeszítéseket tettek - egy ellentétes befolyást - a
világosság elutasítására, amelyet Isten elhozott itt nekünk Krisztus igazságával kapcsolatosan”. Visszatartás nélkül ki tudta mondani: „Ha Isten valaha is beszélt általam, ez az igazság,
testvérek. Ez az igazság, amelyet mindegyikőtök elfogad, különben [346] lelketek sötétségben
és pusztaságban hagyatik, mint Gilboa magaslatai.” Isten értékes lehetőségeket kínált nekik:
„Tehát, atyámfiai, azt akarom mondani, hogy egy ajtó nyitva áll, és egyetlen ember sem tudja bezárni előttetek – függetlenül attól, hogy a legmagasabb,
vagy a legszerényebb pozícióban lenne - senki sem tudja bezárni. De ti megtehetitek. Bezárhatjátok saját szívetek ajtaját, hogy azt a világosságot, amelyet
Isten küldött nektek az elmúlt másfél évben - vagy körülbelül -, ne befolyásolja,
és ne legyen hatással életetekre, és ne kerüljön be a vallási tapasztalatotokba
sem. Ez az oka, amiért Isten elküldte hírnökeit.”27
Emlékeztette a testvéreket, hogy miután Keresztelő János olyan üzenettel érkezett, amely
felkavarta hallgatóinak szívét, Krisztus „gyógyító balzsammal jött, egy üzenettel, amely
által a mag - a szív megtörése után - az előkészített talajba hullhatott”. Azonban „János
tanítványai féltékenyek voltak Krisztusra”. „Ily módon - folytatta Ellen White - Istennek
vannak munkásai. Ők előre viszik a munkát egy bizonyos pontig, utána már nem tudnak
továbbhaladni […] Isten elhív egy másik munkást, hogy azonnal lépjen közbe, és vigye
tovább a munkát. Aki dolgozott, azt végül zárt kör veszi körül. Nem láthatja, hogy ép az
irány, amelyben dolgozott, nem folytatható az idők végezetéig. Több világosságot és erőt kell
bevinni a műbe, mint a múltban.”28*
Egy beteljesedett ígéret
Miközben Ellen White folytatta beszédét visszavezetve hallgatóit az időben, - az előző év
számos tábori összejövetelén túl; az 1888-as Minneapolisi Konferencián túl, annak minden
konfliktusával együtt; vissza abba az időbe, amikor 1881-ben haldokló férje mellett volt, eszébe jutott, hogy Isten ott ígéretet tett neki:
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„Ezt a munkát előre és felfelé kellett vinni, és épületének növekednie kellett. Isten így dolgozott munkásaival; Ő munkásokat temetett el, de a munka
tovább haladt.
Amikor fogtam haldokló férjem kezét, tudtam, hogy Isten dolgozik. Miközben neki magas láza volt, és én mellette ültem az ágyon, éppen ott a következő dolgok tárultak fel előttem, tiszta fénylánchoz hasonlóan: A munkásokat
eltemetik, de a munka folytatódik. Vannak munkásaim, akik átveszik ezt a
munkát. Ne félj; ne csüggedj el; a munka előrehalad. [347]
Ott megértettem, hogy én fogom átvenni a munkát, és nagyobb terhet
fogok viselni, mint valaha. Ott megígértem az Úrnak, hogy maradok kötelességem őrhelyén, és megpróbáltam ezt megtenni. Lehetőségem szerint teljesítem
azt a munkát, amelyet Isten adott nekem - azzal a tudattal, hogy Isten olyan
elemet fog behozni munkájába, amellyel még nem rendelkeztünk.”29*

Ellen White elméjében nem volt semmi kétséges, hogy Isten teljesítette ígéretét. Isten
nemcsak hogy csodával határos módon meggyógyította egy évvel a férje halála után, amikor
„sírjelölt volt”, de ugyanakkor csak néhány nappal később Healdsburgban Waggoner isteni
hívást kapott, miközben Ellen White a tábori összejövetelen beszélt, 1882 őszén.30 Nem
sokkal később Isten ismét teljesítette ígéretét azzal, hogy elhívta A.T. Jones-t, hogy csatlakozzon Waggonerhez a munka fejlesztéséhez. Ellen White szerint 1890-ben Jones és Waggoner
üzenete „olyan elemet hozott ebbe a műbe, amellyel még nem rendelkeztünk”.
Közvetlen utána, hogy beszélt férje haláláról, Ellen White emlékeztette a hallgatókat arról
a módról, ahogyan a felelősségteljes pozíciókban lévők bánnak annak az üzenetnek új világosságával, amelyet Isten megígért, hogy elküld. Milyen eredményeket értek el az előző nyáron
megtartott összejöveteleken, amikor vállvetve állt Isten választott hírnökei mellett? [348]

„Fiataljaink az idősebbekre néznek, akik mozdulatlanul állnak, és egy
lépést sem akarnak tenni, hogy elfogadják a nekik hozott új világosságot; ők
[a fiatalok] nevetni és gúnyolni fogják mindazt, amit ezek az emberek [Jones
és Waggoner] tesznek és mondanak, mintha nem volna semmi jelentősége.
Kérdezlek titeket: Ki viseli a felelősséget ezért a nevetésért és megvetésért? Pontosan azok, akik az Isten által adott világosság és az emberek közé álltak, hogy
az ne jusson el azokhoz az emberekhez, akiknek bírniuk kellett volna azt […]
Ezért testvéreim, én mondom: tegyétek szabaddá a Király útját, a lelketek
javára. Ha az emberek és a világosság közé álltatok, álljatok félre, mert különben Isten tesz félre titeket […]
Most pontosan olyan a helyzet, mint a zsidók napjaiban volt. Amikor üzenet
érkezett, a vezetők miért mozgósították minden erejüket ellene, hogy ne jusson
el az emberekhez […] Ha Isten világosságot küld nekünk, hagyjátok, hogy
eljusson hozzánk, és senki ne csukja be az ajtót, és ne próbálja azt becsukni.
Ne csukjátok be ti magatok! Nyissátok ki szívetek ajtaját, és hagyjátok, hogy
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a világosság ragyogó fénysugarai megvilágítsák szíveteket és elméteket! Kérlek
titeket, engedjétek be az Igazság Napját […]
Meddig fog hiába áradni Isten kegyelme erre a népre? Jézus Krisztus nevében kérlek benneteket, szabadítsátok meg az utat a Király előtt, és ne játsszatok
Isten Lelkével!
Az összejövetelek különböző helyszíneire utaztunk, hogy én vállvetve
állhassak a hírnökök mellett, akikről tudtam, hogy Istentől valók, és hogy
üzenetük van az Ő népe számára. Én teljesen az általuk hirdetett üzenetükkel
összhangban mutattam be az üzenetemet. Mit láttunk? Egy erőt, amely kísérte
az üzenetet […]
Én megpróbálom bemutatni nektek, hogy láthassátok a bizonyítékokat,
amelyeket én láttam, de úgy tűnik, mintha szélnek mondanám. Meddig
folytatódik ez? Meddig ellenkeznek még Istennel a mű középpontjában lévő
emberek?”31
Ellen White nem tudta volna világosabban kifejezni magát. A fiatalok, akik nevettek
és gúnyolódtak a Jones és Waggoner által bemutatott üzeneten, a vezető pozícióban lévő
idősebbek példája miatt tették ezt. Következésképpen az idősebbeknek kellett viselniük a
felelősséget azért a nevetésért. Igen, az idősebbek vétkeztek, de bűneik hatása nagyobb volt a
befolyásuk miatt. Ellen White figyelmeztette őket, hogy ne kövessék a zsidó vezetők nyomdokait, mert az eredmény szörnyű lesz.32* [349]
Néhány héttel később, amikor a Review-ban közétette reggeli beszédét, Ellen White
hozzáadott néhány bekezdést, újra megerősítve Jones és Waggoner üzenetének támogatását,
„ahogyan azt bemutatták”. Megdorgálta azokat, akik az útjában álltak:
„Mennyi idő telik még el, amíg elhiszitek Isten Lelkének bizonyságait?
Mikor nyer bebocsátást a szívetekbe az erre az időre szóló igazság? Várni fogtok
Krisztus eljöveteléig? Meddig engedi Isten, hogy torlaszolva legyen az út? Tegyétek szabaddá a Király útját, könyörgök, és egyengessétek az útját!
Jártam helyről helyre, és olyan összejöveteleken vettem részt, ahol Krisztus
igazságának üzenetét hirdették. Kiváltságnak tekintettem, hogy testvéreim
[Jones és Waggoner] mellé állhatok; és bemutathattam bizonyságomat az
arra az időre szóló üzenettel együtt, és láttam, hogy Isten hatalma kísérte az
üzenetet, bárhol is hirdették azt. Nem tudnátok elhitetni a South Lancaster-i
emberekkel, hogy nem a világosság üzenete lett bemutatva nekik. Az emberek
megvallották bűneiket, és magukévá tették Krisztus igazságát. Isten kinyújtotta
karját, hogy elvégezze ezt a munkát.
Chicagóban munkálkodtunk; egy héttel azelőtt volt, hogy megszakadtak
az összejövetelek. Isten áldása azonban a dicsőség hullámaként áradt ki ránk,
amikor az embereket Isten Bárányához vezettük, aki elveszi a világ bűneit. Az
Úr felfedte dicsőségét, én pedig éreztem az Ő Lelkének mély benyomásait.
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Az üzenet mindenütt a bűn megvallásához és a gonoszság elhagyásához vezetett[…]
Tegyük fel, hogy ti eltörlitek azt a bizonyságot, amely az elmúlt két évben
Krisztus igazságának hirdetése által hangzott el. Kit tudnátok megnevezni, hogy
előtérbe helyezi a különleges világosságot a nép számára? Ennek az üzenetnek
úgy, amint be lett mutatva, el kellene jutnia minden egyházhoz, amelyek állítják, hogy hiszik az igazságot, és vezesse népünket egy magasabb fokra […]”33*
„Minden munkásnak megvan a maga helye, de Isten nem akarja, hogy
bárki is azt gondolja, hogy más üzenet nem fog elhangozni, kivéve az, amit mi
hirdetünk. A múltbeli üzenetet és az új üzenetet is akarjuk.”34

Február 5-én, szerdán Ellen White ismét beszélt a Battle Creek-i összejövetelek résztvevőivel. Megkérte a testvéreket, hogy közeledjenek Istenhez és egymáshoz. Próbálta bátorítani
őket, mondván, hogy Isten akarja megáldani őket, az Ő „trónjáról ragyogó világosságával
[…] hogy az emberek állva maradhassanak Isten napján”. Az egyházak „a halál küszöbén
álltak” a „lelki táplálék” hiánya miatt. A pásztoroknak [350] olyan igazságokat kellett bemutatniuk ezeknek az egyházaknak, amelyek „nem egy másik ember elméjéből származnak,
hanem abból a világosságból, amelyet Isten Igéjének gondos kutatása során kaptatok”. Ellen
White ismét biztatta a hallgatókat a South Lancaster-i csodálatos eredményekkel kapcsolatban, ahol A.T. Jones-szal együtt dolgozott ennek az üzenetnek a terjesztésében:
„Szinte minden hallgatót elárasztott a mennyei hullám, és a hirdetett élő
bizonyságokat még a csalódás előtti, 1844-es bizonyságok sem lépték túl. South
Lancaster-ben sokan megtanulták, mit jelent átadni szívüket Istennek - mit
jelent megtértnek lenni. Sokan mondták: «Évek óta vallom, hogy Jézus követője vagyok, de soha nem tudtam, mit jelent Jézust vagy az Atyát megismerni.
Ebből a tapasztalatból tanultam meg, mit jelent kereszténynek lenni» […]
Testvérek, van egy világosság számunkra; van egy világosság Isten népe számára: «És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt.»
Az ok, amiért az emberek nem értenek az, hogy a kérdések és a kételkedések
álláspontjában helyezkednek el. Nem művelik a hitet. Ha Isten világosságot ad
nektek, akkor a világosságban kell járnotok, és követnetek kell a világosságot. A
világosság Isten trónjáról ragyog. Mi a célja? Az, hogy az emberek felkészültek
legyenek megállni Isten nagy napján.”35
Ezen események ellenére a testvérek továbbra is figyelmeztették a többieket, hogy ne
vegyenek részt a Jones és Waggoner által tartott tanfolyamokon, míg egyesek csak azért
vettek részt, hogy kérdéseket tegyenek fel előadásuk hiteltelenítése érdekében.36 Ellen White
figyelmeztette őket, hogy „túl késő az emberek ellen kiáltani azon az alapon, hogy túl nagy
buzgóságot nyilvánítanak Isten szolgálatában, és azt mondani: «Túl izgatottak vagytok,
túlságosan ragaszkodók, túl kategorikusak». Túl késő figyelmeztetni testvéreiteket, hogy ne
tanulmányozzák saját maguknak a Bibliát, attól tartva, hogy a hamis elképzelések becsaphttps://adventizmusmegrazasa.hu/
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hatják őket.” Ellen White úgy érezte, hogy nagyon sürgősen figyelmeztetni kell a testvéreket,
hogy ne ismételjék meg a zsidók hibáját:
„Miközben a Jézus élete című könyvet írom, imában felemelem szívemet
Istenhez, kérve, hogy a világosság áradjon ki az Ő népére. Mivel valamennyit
értek Krisztus szépségéből, a szívem Istenhez emelkedik: «Ó, add, hogy ez a
dicsőség feltáruljon a Te szolgáid előtt! Add, hogy az előítélet és a hitetlenség
eltűnjenek a szívükből». Amit a Krisztus idejében élő emberek állapotáról, a
világ Világosságához való hozzáállásukról írok, minden egyes sorában látom
annak veszélyét, hogy mi ugyanazt az álláspontot fogadjuk el; és imádkozom
Istenhez: «Ó, ne engedd, hogy ez legyen néped állapota. Óvd a Te népedet
ettől a hibától! Növeld a hitüket» […] Kénytelenek leszünk szembenézni a
világ hitetlenségének minden formájával, de amikor szembenézünk azok hitetlenségével, akiknek a nép vezetőinek kellene lenniük, lelkünk megsebesül. Ez
elszomorít minket, és elszomorítja Isten Lelkét.”37* [351]
A Szentlélek elszomorodott elsősorban a vezető pozícióban lévők hitetlensége miatt. Ők
akadályozták meg, hogy a világosság eljusson az emberekhez; és befolyásuk az egész egyházat
érintette.
Már másnap reggel, amikor a vezető testvérekhez szólt, Ellen White azon tűnődött, miért
nem vesz részt „elég sok jó ember” az összejöveteleken, köztük Uriah Smith sem. Talán attól
félnek, hogy „meggyőzhetik” őket? Ők külön álltak, és „mindig sötétben lövöldöztek Jones
és Waggoner ellen”. Ellen White kijelentette, hogy a pásztoroknak „érteniük kellene, hol
van Isten Lelke”, hogy „megismerhessék a benyomásokat, amelyeket az Úr gyakorolt népére”. Ellen White elmondta, hogy ezek „pont azok az emberek, akiknek itt kellene lenniük,
érdeklődést tanúsítva az iránt, hogy bírják az igazságot a felelős tisztségükhöz […] hogy
felkészültek legyenek ezekre a pozíciókra, de ők egyáltalán nincsenek itt; nem közelednek.”
Ahelyett, hogy kitérnének és megpróbálnának horgokat találni kétségeik felakasztására,
ezeknek a pásztoroknak „térden állva imádkozniuk kellene, és Krisztus kedvéért látniuk
kellene a zsidók hibáját”.38
Ellen White elmondta, hogy előző reggel igen súlyos teherrel ébredt. Ilyen felelősséget
érzett, tudva, hogy az emberek „nem jártak a világosságban”. Arra biztatta a testvéreket:
„Amikor elhagyjátok ezt a helyet, annyira meg kell győződnötök az üzenetről, hogy ez olyan
legyen, mint egy emésztő tűz a csontjaitokban, és ne tudjátok visszatartani magatokat annak
hirdetésétől. Igaz, hogy az emberek mondják majd: «Túl izgatott vagy; túlzásba esel ebben
a témában, és nem gondolsz eleget a törvényre. Tehát, többet kell gondolkodnod a törvényen; ne mindig Krisztus igazságának elérésére törekedjél, hanem állítsd vissza a törvényt.»
Hagyjátok, hogy a törvény vigyázzon magára. Annyit beszéltünk a törvényről, míg szárazak
lettünk, mint Gilboa magaslatai, harmat és eső nélkül. Bízzunk a názáreti Jézus Krisztus
érdemeiben.” Meg akarták hallgatni a biztatást?39
Másnap reggel Ellen White ugyanezt a témát folytatta. A testvérek hibát követtek el „tévedhetetlennek tartva az embereket”. Az emberek azt várták, hogy a „lelkészek vigyázzanak
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rájuk”, mintha nem kellene végezniük egy személyes munkát saját magukért. Azonban az
emberek helyzetétől függetlenül, függetlenül attól, hogy a műnek régi vezetője volt vagy
egy frissen érkezett, az embereknek maguknak kellett tanulmányozniuk a Bibliát az igazság
megismerése érdekében. Istenbe kellett vetniük bizodalmukat, [352] nem pedig emberekbe,
„mert egyikünk sem tévedhetetlen”.40* De az a tény, hogy az ember tévedésnek van kitéve,
nem tagadja azt a tényt, hogy Istennek több világossága volt népe számára, és ezt a világosságot az általa kijelölt küldöttei által kellett elküldenie: „Van erő e nép számára. Én ismerem.
Isten évek óta kinyilatkoztatta nekem, és eljött az ideje. Tudni akarjuk, hogy ezt az élő hitet
szívünkbe kell inspirálni, és hogy több világosságot és több tudást érhetünk el.”41
Ellen White nem olyan prófétának hivatott, aki megold minden véleménykülönbséget,
elmondva az embereknek, mit higgyenek és mit nem. Ellen White nem volt a „könnyű
kiút” a múltban, és nem kell lennie „könnyű kiút”-nak a szövetségekről szóló konfliktussal
kapcsolatban sem. A korai években, amikor az úttörők felfedezték a szombatról és a mennyei
szentélyről szóló igazságokat, az Úr Ellen White prófétaság lelke ajándéka által erősítette meg
ezeket az igazságokat, de csak miután komolyan tanulmányozták a Bibliát. Ugyanígy kellett
történnie a Galata törvénnyel és a szövetségekkel is. Az Úr nem hirtelen fedte fel a teljes világosságot ezekről az ellentmondásos pontokról. Amikor látta a világosság iránti ellenkezést,
Ellen White a Bibliához irányította az embereket. A tanulmányozás célja nemcsak annak
meghatározása volt, hogy a Jones és Waggoner által bemutatott gondolatok igazak-e, hanem
az is, hogy az embereket ennek az igazságnak a személyes megtapasztaláshoz vezesse. Az
egyház már konfrontálódott az egyszerű intellektuális beleegyezés langyos eredményeivel egy
doktrínákból álló listával szemben, amelyhez tartozott a hit általi megigazulás is. Sőt, számos
egyházi vezető megkérdőjelezte Ellen White prófétai tekintélyét, mert támogatta Jones-t és
Waggonert, valamint az üzenetüket. Ellen White tudta, hogy ha az emberek maguk tanulmányozzák a Bibliát, megértik, hogy Isten áldásokat szándékozik küldeni egyházára:
„Tehát íme, itt vagytok az iskolában. Waggoner testvér bemutathatná az
igazságot. Mondhatjátok, hogy az általa bemutatott dolgok az igazságot képviselik. Azonban mit fogtok tenni azután? Magatoknak kell tanulmányoznotok
a Szentírást. Alázatos szívvel kell kutatnotok azt. Ha tele vagytok előítélettel,
és saját előre kialakított véleményekkel, ha támogatjátok azt az elképzelést,
miszerint nincs mit tanulnotok, és mindent tudtok, amit fontos tudni, akkor
itt semmiféle előnyhöz nem juttok. Ha azonban úgy jöttök, mint a gyermekek,
akkor majd meg akarjátok tanulni mindazt, amit csak meg kell tanulnotok
[…] A mennyek Ura arra vezette az emberek elméjét, hogy szakosodjanak a
Szentírás tanulmányozására, és amikor a Szentírásnak ezen szövegrészei bemutatásra kerülnek, Ő [353] megajándékozott gondolkodási képességgel […], hogy
pontosan úgy lássuk a bizonyítékokat, ahogy az előadó látja. Én pontosan megtalálom a bizonyítékokat, ahogyan ő megtalálja. Mehetek hirdetni az igazságot,
mert tudom, hogy ez az igazság […]
Én kétségtelenül hiszem azt, hogy Isten értékes igazságot adott Jones és
Waggoner testvéreknek a megfelelő időben. Csalatkozhatatlannak tartom
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őket? Mondtam én, hogy ők nem fognak olyat nyilatkozni, vagy nem lesz
olyan gondolatuk, amelyet nem lehet megkérdőjelezni, vagy ami nem lehet
téves? Mondtam én ezt? Nem, én nem ezt mondom. Nem mondok ilyet
egyetlen emberről sem a világon. De azt mondom, hogy Isten világosságot
küldött, és vigyáznotok kell, hogyan bántok vele.”42
Addig a napig az Úr nem fedte fel külön Ellen White-nak, hogy Jones és Waggoner
álláspontja a szövetségekkel kapcsolatban helyes volt. Azonban Isten egyértelműen mutatta,
hogy világosságot és értékes igazságot küld annak ellenére, hogy tévedésnek alávetett embereket használt fel. A fontos kérdés nem az volt, hogy Jones és Waggoner tévedhetetlenek-e,
hanem az, hogy a testvérek hogyan bántak az Isten által küldött világossággal. Ahelyett, hogy
hibákat kerestek a hírvivőkben és az üzenetben, tanulmányozniuk kellett volna, keresve a
világosságot. Ahelyett, hogy az embereknek azt mondták, hogy maradjanak távol az összejövetelektől, nekik buzdítaniuk kellett volna a kutatást:
„Ezekről az emberekről [lelkészekről] beszélek, hogy ők ismerjék meg és
értsék meg az igazságot, de nem akarnak hallani, távol fognak maradni, mint
ahogy a tagoknak mondják a gyülekezetek lelkészei, hogy maradjanak távol,
hogy ne halljanak. Tehát ti mindent hallani akartok. Ha ő [Waggoner] téves
gondolatra jutott, tudni és érteni akarjuk […] majd utána saját magunknak
akarunk kutatni. Tudni akarjuk, hogy ez az igazság, és ha ez az igazság, atyámfiai, azok a gyermekek a szombatiskolai csoportból tudni akarják, és minden
léleknek szüksége van rá minden léleknek […] A felelős tisztséget betöltőknek
mondom, hogy kötelességük Isten előtt tudni, mi történik itt […]
Annyira elszomorított az a tény, hogy egyesek engedték, hogy szívük megteljen előítéletekkel. Keresnek minden szót, amelybe belekapaszkodhatnak
[…] Ki mondja, hogy [Jones és Waggoner] tökéletesek? Ki állítja ezt? Mi
azt mondjuk, hogy Isten a megfelelő időben világosságot adott nekünk. És
most nekünk el kellene fogadnunk Isten igazságát – úgy kell elfogadnunk,
mint mennyei eredetű igazságot. Amikor egy pont be van bizonyítva, óh, ők
[a testvérek] nem akarnak elismerni egyetlen szót sem. Nem látnak semmi
világosságot, de kérdés után kérdést tesznek fel. Nos, egyetlen pont sincs tisztázva. Ők nem ismerik el, hogy találkoztak volna azzal a ponttal, de egy egész
listát tesznek fel kérdésekből. Ezért, atyámfiai, tudni szeretnénk, mit jelent a
Szentírást kutatni, mint akik világosságra vágynak, nem pedig, mint akik el
akarják űzni a világosságot.”43 [354]
Ez volt a helyzet a lelkipásztori értekezleten, mielőtt Waggonernek alkalma nyílt volna bemutatni a két szövetség témáját. Egy olyan környezetet hoztak létre, amely elvetette
mindazt a világosságot, amelyet Isten megpróbált kiárasztani népére. Ott lelkészek és egyházi
vezetők voltak. Bár a mennyből küldött világosság elfogadása vagy elutasítása egyéni döntés
volt, a következmények az egész egyházat érintették; az ő bűnük „nemzeti bűnné” vált, akárcsak a zsidók bűne. Az emberek „rossz irányba mutatókká” váltak. „Az egész egyház felelős”
bűneikért.44*
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további két taggal bővítették, így összesen kilencen lettek: „O.A. Olsen, S.N. Haskell, William C. White, D.T. Jones, R.A. Underwood, R.M. Kilgore, E.W. Farnsworth, E.H. Gates,
A.R. Henry.” (General Conference Daily Bulletin, 1889. november 6., 140. o.) A kilenc tag
közül - akik felelősek voltak a célokért, a tervekért és végső soron az egyház irányáért - legalább hatan nyíltan ellenezték Jones-t és Waggonert, és az általuk képviselt üzenetet.
9. Dan T. Jones George I. Butlerhez, 1890. február 13., 10. o., Hetednapi Adventisták
Generál Konferenciájának archívumai.
10. General Conference Daily Bulletin, 1889. november 6., 153. o.
11. „Minister”, SDA Encyclopedia, 10. vol., 901. o.
12. Gilbert M. Valentine, The Shaping of Adventism, 49-50. o.
13. Dan T. Jones E.W. Farnsworth-hez, 1890. február 9., Hetednapi Adventisták Generál
Konferenciájának archívumai.
14. Uo.
15. Uo.
16. Uo. Ennyit Dan Jones kijelentéséről, melyet nem sokkal korábban tett, miszerint ha
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mindenki úgy gondolja, hogy Waggoner tanítson, „akkor ő nem fog mondani erről semmit”.
Valószínűleg nem értette, hogy csakúgy, mint Minneapolisban, „annak az összejövetelnek a
történelme az örökkévalóságba vonult jelentésének terhével együtt, és amikor lesz az ítélet, és
a könyvek kinyittatnak, olyan történelem lesz ott lejegyezve, amellyel sokan azok közül, akik
ott voltak azon az összejövetelen, nem szívesen szembesülnek.” (Ellen G. White, 67. Levél,
1890. szeptember 17.; 1888 Materials, 706. o.)
17. Dan T. Jones E.W. Farnsworth-hez, 1890. február 9., a Hetednapi Adventisták Generál Konferenciájának archívumai. Dan Jones elméjében a találkozón csak testvéri kedvesség
nyilvánult meg. Ellen White leleplezte, és hamisnak nyilvánította elképzelését: „egyesek azt
mondhatják: «Nem utálom a testvéremet, nem vagyok olyan rossz». Azonban, milyen kevesen értik a saját szívüket. Azt hihetik, hogy érzéseikben Istenért buzgóságot nyilvánítanak ki
a testvérük ellen, ha úgy tűnhet, hogy annak a gondolatai konfliktusba kerülhetnek valamilyen módon az ő gondolataikkal. Olyan érzések kerülnek a felszínre, melyek egyáltalán nem
hasonlítanak a szeretetre. Nem mutatnak semmilyen hajlandóságot arra, hogy összhangban
legyenek vele. Örömmel fenyegetnék a testvérüket. És mégis, ő hirdethetne Istentől egy
üzenetet a népnek - éppen azt a világosságot, amelyre szükségük van erre az időre.” (Ellen G.
White, 19d. Levél, 1892. szept. 1.; 1888 Materials, 1022. o.)
18. Dan T. Jones E.W. Farnsworth-hez, 1890. február 9., Hetednapi Adventisták Generál
Konferenciájának archívumai.
19. S.A. Whittier O.A. Olsennek, 1890. január 22., Hetednapi Adventisták Generál
Konferenciájának archívumai.
20. Ezt az állítólagos A.T. Jones kijelentést Uriah Smith terjesztette, sőt még Ellen White-nak írt levelében is említette (1890. február 17.; Manuscripts and Memories, 152. o.) Ellen
White írt Jones-nak, és szembesítette az állítólagos kijelentésekkel. (55. Levél, 1890. február
17., publikálatlan) Jones válaszolt a vádakra Ellen White-nak címzett levelében (ez a levél
már nem elérhető), és ugyanakkor volt lehetősége elmagyarázni az ő verzióját a helyzettel
kapcsolatosan a konferencia központjában tartott lelkipásztori gyűlésen. (Ellen G. White
- William C. White-nak, 83. Levél, 1890. március 13.; 1888 Materials, 627. o.) Ennek eredményeként Ellen White írt Uriah Smith-nek, kijelentve, hogy „tévesen vádolta [Jones-t]”.
(73. Levél, 1890. november 25.; 1888 Materials, 734., o.) A kár azonban már megtörtént.
Sokkal könnyebb egy pletykát elindítani, mint megállítani. Uriah Smith-nek írt levelében
Ellen White elmagyarázta, hogyan történt ez: „Te megkeményítetted olyan emberek kezét
és elméjét, mint Larson, Porter, Dan Jones, Eldridge, Morrison és Nicola és rajtuk keresztül
sok emberét. Mindenki idéz téged, és az igazság ellensége elégedetten nézi ezt.” (59. Levél,
1890. március 8.; 1888 Materials, 599. o.)
21. Dan T. Jones A.W. Allee-nek, 1890. január 23., Hetednapi Adventisták Generál
Konferenciájának archívumai.
22. Uriah Smith, „Editorial Notes”, Review and Herald, 1890. január 28., 64. o.
23. Ez a pont nem hagyható ki. Jones és Waggoner ellenzői azt állították, hogy a Biblia, egyedül a Biblia volt a hitszabályuk. Az írástudók és a farizeusok pontosan ezt tették
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Krisztussal, amikor Mózes könyveiből idéztek, hogy bebizonyítsák igazukat, és azt, hogy
Ő tévedett. Azonban Jones és Waggoner egy üzenettel jött, amely visszahívta az embereket
a Bibliához, és az oldalain található szép igazságokhoz. Ellen White támogatta ezt a megközelítést, és válaszként azoknak, akik ellenezték Jones-t és Waggonert, gyakran hívta őket,
hogy térjenek vissza, és tanulmányozzák a Szentírást, hogy elhiggyék az általuk bemutatott
dolgokat. Ellen White a Szentírás mélyebb tanulmányozására irányuló felhívása azonban
nem érvénytelenítette az ő támogató kijelentéseit azoknak a dolgoknak, amelyeket Jones
és Waggoner bemutattak a Szentírásból. Nem tűnne kissé furcsának, - hogy „az Úr az Ő
nagy irgalmában a legértékesebb üzenetet küldte népének Waggoner és Jones testvéreken
keresztül”, amely magában foglalta a Biblia mélyebb tanulmányozására való felhívást - ha az,
amit bemutattak a Biblia mélyebb tanulmányozásának eredményeként, valójában tele lett
volna végzetes hibákkal? Azonban pontosan ezzel vádolták őket, több mint 120 évvel ezelőtt.
A vezető testvérek azt állították, hogy ők hisznek a Bibliában és a hit általi megigazulás
tanában, de nem hittek Jones és Waggoner „új teológiai eltérésében”. Ugyanez a mentalitás létezik napjainkban is azok között, akik nem értenek egyet Jones-szal és Waggonerrel
Krisztus természetéről, a hit általi megigazulásról, az utolsó generációról, a késői esőről és a
szövetségekről. George Knight kijelenti: „Az egyháznak Mózes, János, Pál és más bibliai írók
szemüvegén keresztül kell inkább olvasnia a Bibliát, mintsem más forrás szemüvegén keresztül […] Napjainkban egyesek szeretnék, ha Jones és Waggoner szemével olvasnánk a Bibliát.
Egy ilyen gyakorlat a lehető legveszélyesebb hiba lehetne […] Ellen White mindkettőjüket
támogatta, mert ők visszavezették az adventizmust Krisztushoz és a Bibliához, nem azért,
mert a teológiai témában az övék lett volna az utolsó szó, vagy mert olyan teológiával rendelkeztek, amellyel Ellen White teljes mértékben egyetértett”. (A User-Friendly Guide, 179. o.)
Ellen White ugyanakkor figyelmeztetett arra a finom megtévesztésre is, amely megzavarta az
emberek bizalmát a prófétaság lelkében, és amelyet éppen azok az emberek okoztak, akik a
Jones és Waggoner által küldött üzenet ellen harcoltak, miközben ők maguk azt állították,
hogy támogatják a Bibliát. „Az ellenség ügyes erőfeszítéseket tett, hogy megzavarja népünk
hitét a bizonyságokban, és amikor beengedik ezeket a hamis eszméket, azt állítják, hogy
minden álláspontjukat a Bibliával igazolnak, de valójában félreértelmezik a Szentírást […]
Sátán pontosan így tervezte, hogy legyen, és azok, akik előkészítették az utat, hogy a nép ne
fordítson semmi figyelmet az Isten Lelkének bizonyságaiban lévő figyelmeztetésekre és feddésekre, mindenféle hamis elképzelések hullámát fogják látni életre kelni.” (Ellen G. White
William C. White-nak, 109. Levél, 1890. december 6.; 1888 Materials, 739. o.)
24. Ellen G. White, 22. Kézirat, 1890. január/február, „Diary”; 1888 Materials, 579. o.;
Dan T. Jones E.W. Farnsworth-hez, 1890. február 9. Ellen White ezeket a szavakat február
8-án, szombaton írta. Három héttel korábban, január 18-a, - szombatnak kellett lennie, - az
a nap, amikor Dan Jones beszélt vele azon aggodalmairól, hogy Waggoner tanítani fogja a
szövetségek témáját.
25. Ellen G. White Willie-nek és Mary White-nak, 83. Levél, 1890. március 13.; 1888
Materials, 635. o.
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26. Ellen G. White, 22. Kézirat, jan./febr., 1890, „Diary”; 1888 Materials, 570-575. o.,
a kiemelések tőlem.
27. Ellen G. White, Kézirat, 1890. február 9., „Responding to New Light”; 1888 Materials, 537.,538. o.
28. Uo, 539-540. o. Ezzel a ponttal kapcsolatosan Ellen White észrevételeit a későbbi
kijelentéseinek világosságában kell érteni. Úgy tűnik, arra a munkára utalt, amelyet még a
férje is végzett.
29. Uo., 540. oldal, Hozzáadott kiemelés. Amikor Ellen White ezt a prédikációját
szerkesztette a Review and Herald újságnak, újra megfogalmazta az utolsó mondatot: „Ő a
Lelkének nagy mértékét fogja behozni a munkába […]” („The Present Message”, Review and
Herald, 1890. március 18., 161. o.; 1888 Materials, 545. o.)
30. Ellen G. White: „My Health Restored”, Review and Herald, 1882. nov. 2., 484. o.;
E.J. Waggoner Ellen G. White-nak, 1903. november 3., Lásd 1. fejezet.
31. Ellen G. White, 9. Kézirat, 1890. február 3., „Responding to New Light”; 1888
Materials, 540-543. o.
32. „[Az írástudók és a farizeusok] felelősek voltak Krisztus elutasításáért és az azt követő
eredményekért. A vallási vezetők miatt nemzeti bűn történt, és a nemzet tönkremenetele.”
(Ellen G. White, Christ’s Object Lessons, 305. o.) Talán ugyanez az elv érvényesül napjainkban
is? Ez a disszidens tagoknak vagy csoportoknak nem ad jogot azt mondani, hogy az egyház
Babilon. Ez azonban rámutat a vezetők rettenetes felelősségére, és ennek egyik okának kellene lennie, hogy támogassuk őket, és a vezető pozícióban lévőkhöz csatlakoznunk kell, hogy
az Urat keressük.
33. Szomorú, hogy napjainkban sokan elítélik magát az üzenetet („ahogy az be lett mutatva”), amelyet Ellen White annyira támogatott. Most más a helyzet? Desmond Ford kijelenti:
„Waggoner és Jones prédikátorok az 1888-as híres Minneapolisi Konferencián megkapták a
világosság első szikráit, amely sugárzott az első századi római világban, a tizenhatodik századi
Európában, és amely betölti az egész földet közvetlenül Jézus Krisztus második eljövetele
előtt […] Sajnos egyikük sem volt egyértelmű más fontos kérdésekben, mint például a megigazulás és a megszentelődés közötti különbség tekintetében […] [és] Krisztus természete
[…] Lehetséges, hogy ez a téves teológia az oka annak, hogy Waggonerre és Jones-ra egyaránt
hatással voltak a panteista gondolatok”. (Australian Signs of the Times, 1978. február; 30. o.)
Robert Brinsmead ezt írta: „A történelmünk különleges időszakaiban az evangélium küzdött
az adventista közösségbe való bejutásért. Az 1888-as év ilyen időszak volt. Bár még itt is a
megfelelő perspektívát kell tartanunk […] Waggonernek volt világossága a megigazulással
kapcsolatban az adventista közösség számára. A hit általi megigazulásról azonban jobb anyag
volt található a korabeli protestáns teológusok körében.” (Judge by the Gospel: A Review of
Adventism, [1980], 14-15. o.) Geoffrey J. Paxton így foglalta össze. „Az 1888-as újjáébredés
problémája kettős volt. Először is, bár Waggoner és Jones a reformáció felé vették az irányt,
hangsúlyozva az ember-Isten cselekedetének és halálának szükségességét, az ítéletben való
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állva maradás végett, nekik nem volt elég világosságuk ahhoz, hogy ezt a dolgot megértsék
a reformáció teljes perspektívájából, amely csak Krisztust helyezi előtérbe.” (The Shaking of
Adventism, [1977], 67. o.) David P. McMahon: „Waggoner az evangélium egyik legnagyobb
adventista prédikátora volt. De ő nem hasonlította magát a korabeli nagy protestáns prédikátorokhoz”. „Ezekben a cikkekben [1889] Waggoner egy «effektív» megigazulást kezdett
elfogadni […] Ez a római elv gyorsan helyettesíti a protestáns elemet […] Ez végzetes hiba
volt”. „1889 februárjában Waggoner még nem fejlesztette ki panteizmusát. De neki logikus
gondolkodása volt, és végéig követte a premisszáit.” „Úgy tűnik azonban, hogy Waggoner
számára egy kis római katolikus kovász a megigazulásról megkelesztette az egész tésztát. Ha
az 1890-es cikkei csalódást okoztak, a Rómabeliekhez írt levél lektúrái az 1891-es Generál
Konferencián rettenetesek voltak […] Ezekben az írásokban Waggonernek a megigazulásról
szóló koncepciója teljesen római katolikus volt. A megigazulást a hívő ember megszentelődésének belső munkájaként értette.” (The Myth and the Man, [1979], 64.,94-95.,99. o.)
Burt Haloviak kijelenti: „Ebben a fejezetben a szerző azt reméli, hogy sugallni tudja, hogy
az aberrált teológia gyökerei, amely ellen 1903-ban harcoltak [a szent test és a panteizmus],
következetesen jelen voltak Jones és Waggoner teológiai rendszerében, mert nélkülözték
az objektív koncepciókat a megigazulásról. Ezen aberráció gyökerei láthatóak A.T. Jones
hit általi megigazulásról szóló előadásaiban, amelyet 1889 májusában, a Kansas állambeli
Ottawa sátoros összejövetelein tartott”. „Ezeknek az összejöveteleknek az elemzése nemcsak
azt teszi lehetővé, hogy azonosítsuk az 1888-as üzenet jellegét, hanem megértsük azokat
az elemeket is, amelyek kifejlődtek a szent test és az élő templom hitehagyása során [sic]”
(„From Righteousness to Holy Flesh: Judgement at Minneapolis”, [1988], 9. fejezet; 2.,41.
o.) Roy Adams ezt állítja: „Amint láttuk, a perfekcionista agitáció a Hetednapi Adventista
Egyházból, A.T. Jones és E.J. Waggoner 1888 utáni tanításaiból származik”. (The Nature of
Christ [1994], 37. o.) George Knight kijelenti: „Például az 1889-es májusi Kansas állambeli
Ottawában tartott prédikációiban Jones állította, hogy Krisztus isteni természetének és
hatalmának belső lakozása által lehetővé teszi az emberek számára, hogy végül megtartsák
Isten parancsolatait […] Ez a tanítás […] a bűn nélküli perfekcionizmus elterjedésének fő
gyökerévé vált a hetednapi adventisták körében - egy olyan gyökér, amely az 1890-es években
számos termékeny ágat produkált. Például meglehetősen közvetlen vonal húzódik Jones-nak
a Minneapolis utáni időszakban levő tanításai és a szent test mozgalom (Indiana-ból 1900ban) között.” „A szent test féle agitáció Indiana Államban tört ki, 1899-ben […] Például
Jones már 1889-ben elkezdte hirdetni Indiana-ból kulcstanait a «mennybe költözés hitéről»
és a «bűnre való hajlam legyőzésének erejéről».” (From 1888 to Apostasy, [1987], 56.,57. o.)
Woodrow Whidden-nek a Waggoner életrajzáról szóló „tézise” egyik végétől a másikig igyekszik alátámasztani a fentiekben felsorolt gondolatokat: „Kétségtelen, hogy a Minneapolis
utáni korai időszak legjelentősebb és legkülönlegesebb teológiai áramlata (1888-tól egészen
az 1892-es év közepéig) Waggonernek 1889 elején Krisztus belső lakozására tett hangsúlya
volt […] Ez a hangsúly csaknem az összes teológiai és gyakorlati tévedésének forrásává vált,
amelyeket Waggoner megtett annak érdekében, hogy egyensúlyt találjon életében.”
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„Az 1888 utáni években azonban elkezdődött egy finom csúszás egy egészségtelen
szubjektivizmus felé, amely úgy tűnik, soha nem állt le. A kritikus fejlemények 1889-ben
és 1892-ben következtek be.” „Vajon joggal mondható el, hogy Waggoner szubjektív és
misztikus meglátásai egy immanens (benne rejlő) Krisztus igazító munkájáról a panteizmus
labirintusába vezette őt? Mi azt sugalljuk, hogy nagy valószínűséggel így volt.” (E.J. Waggoner, [2008], 210.,358.,363. o.) Leroy Moore jó munkát végez, összefoglalva a fent felsorolt
véleményeket, és egy gondolatot ad arról, miért ilyen elkeseredett a kísérlet az igazi 1888-as
üzenet elítélésére: „A reformácionisták azt állítják, hogy Jones és Waggoner, az 1888-as üzenet elismert képviselői négy eretnekséget vezettek be az HNA doktínában [nem sokkal 1888
után]: az eredendő bűn történelmi tanának elutasítását; a megszentelődés belefoglalását a hit
általi megigazulásba; azt az állítást, hogy Krisztus összekapcsolta a bűnös természetet bűntelen természetével és a tökéletesség tanának támogatását. Ellen White szokatlan támogatása
Jones és Waggoner iránt, akiknek korai publikációi a fenti fogalmakat [mint igazságot, nem
mint eretnekséget] tükrözik, elsöprő bizonyítékokat igényel annak igazolására, hogy Ellen
White Minneapolis után azonnal felismerte a teológiai hibáikat, mint amelyek egy római
katolikus eretnekséget tükröznek. A Minneapolis előtti, alatti és utáni fejlemények tagadják
az ilyen kijelentéseket.” (Theology in Crisis, 294. o.)
34. „The Present Message”, Review and Herald, 1890. március 18., 161. o.; 1888 Materials, 545. o., a kiemelések tőlem.
35. Ellen G. White, „Draw Nigh to God”, Morning Talk, 1890. február 5., Review and
Herald, 1890. március 4., 129. o.
36. Ellen G. White, 56. Kézirat, 1890. február 7., „Lessons From the Vine”; 1888
Materials, 566.,567. o. Lásd még Ellen G. White, 18. Kézirat, „Religious Liberty”, 1889.
december; 1888 Materials, 512. o.; és Ellen G. White, 10. Kézirat, 1890. február 6. „Who
Will Accept the Light From Heaven?”; 1888 Materials, 549.,555. o.
37. Ellen G. White, „Draw Nigh to God”, Morning Talk, 1890. február 5., Review and
Herald, 1890. március 4., 129.,130. o. Miközben írta a Jézus élete című anyagot (18901898), Ellen White-ot megdöbbentette a párhuzam a zsidó nemzet vezetői és a Hetednapi
Adventista Egyház vezetői között. „Több mint százszor” figyelmeztette őket, hogy ne ismételjék meg a zsidók hibáját. Amikor ezt a dolgot figyelembe véve a Jézus élete című könyvet
olvassuk, azonnal láthatjuk a párhuzamokat Ellen G. White 1888 Materials című könyvével.
(„Ellen White’s Hidden Message in The Desire of Ages”, 1888 Message Newsletter, január-február, 1997, 3-5. o.) Érdekes megjegyezni azt is, amit Ellen White írt naplójába azon a
napon, amikor megtartotta ezt a reggeli beszédet: „Részt vettem a reggeli összejövetelen. Jó
összejövetel volt, majd én határozott bizonyságot tettem. Mennyire kitartóan indít engem
Isten Lelke. Mielőtt felálltam, soha nem gondoltam volna, hogy ennyire tisztán fogok beszélni. De Isten Lelke erővel van felettem, és csak azokat a szavakat tudom elmondani, amelyeket kapok. Nem merek visszatartani egy szót sem a bizonyságból. Ha ezt az ünnepélyes
bűnbánatra való felhívást nem veszik figyelembe, ha hamis állítások hangzanak el róla, akkor
elbátortalanodhatok, szomorú lehetek, de nem vonhatok vissza semmit. Azokat a szavakat
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mondom el, amelyeket az emberi hatalomnál magasabb hatalom ad nekem, és ha akarnám
is, egyetlen mondatot sem tudnék visszavonni. Az éjszaka folyamán az Úr utasításokat ad
szimbólumok formájában, majd elmagyarázza azok jelentését. Ő adja a szavakat, és én nem
merem visszautasítani, hogy ne mondjam el az embereknek. Krisztus szeretete és - merem állítani - a lelkek iránt érzett szeretet kényszerít engem, és nem tudom visszatartani a beszédet.
Ha ezek a kimondott szavak rosszat tesznek, ez azért van, mert azoknak, akiknek az üzenet
szól, nincs hely a szívükben Isten igéje számára.” (1890. évi 22. Kézirat, „Diary, Entries”,
1890. febr. 5., 1888 Materials, 578-579. o.)
38. Ellen G. White, 1890. február 6., 10. Kézirat: „Who Will Accept the Light From
Heaven?”; 1888 Materials, 549.,555. o.
39. Uo., 557. o.
40. Világosan el kell mondanunk, hogy „egyikünk sem tévedhetetlen”, beleértve Jones-t
és Waggonert is. Hibákat követtek el, és teológiai megértésükben voltak tévhitek, amelyeket Ellen White kijavított. Vigyáznunk kell azonban arra, hogy ne folytassuk ugyanazt a
lázadást, amelyben a vezető testvérek részt vettek, elutasítva Ellen White tanácsát, mindig
arra törekedve, hogy kampókat találjunk, amelyekre kételyeinket akasztjuk a legértékesebb
üzenettel kapcsolatosan. 1892-ben Ellen White kijelentette: „Eléggé valószínű, hogy az
ellenség kísértései alatt Jones és Waggoner testvérek elesnek; ha mégis így történik, akkor
ez nem fogja bizonyítani azt, hogy nem volt üzenetük Istentől, vagy, hogy az általuk végzett
munka teljesen tévedés volt. Ha ez megtörténik, milyen sokan fogadnák el ezt az álláspontot és engednének a végzetes megtévesztésnek, mert nem Isten Lelke vezetése alatt állnak.
Ők az általuk meggyújtott parázs világosságában járnak, és nem tudnak különbséget tenni
az általuk meggyújtott tűz és az Isten által adott világosság között, ezért úgy járnak, mint
a vak emberek, mint ahogyan a zsidók is.” (Ellen G. White Uriah Smith-nek, 24. Levél,
1892. szeptember 19.; 1888 Materials, 1044–1045. o., hozzáadott kiemelések, a dőlt betű
az eredeti forrás tényeinek bemutatása, nem egy kérdés) Sajnos Jones és Waggoner hibákat
követtek el 1892 után, és a következő században mindkettő „elesett az ellenség kísértései
által”. Azonban a fontos szempont, amelyre ma emlékeznünk kell, hogy ne hagyjuk, hogy
„elárasszon valamilyen végzetes megtévesztés”, ahogy Ellen White megjövendölte, hogy
megtörténik, és ezt tegyük tanításainkon és írásainkon keresztül, hogy az 1888-as történelem
beleilleszkedjen egy új teológiába. Lásd a 33. lábjegyzetet.
41. Ellen White, 56. Kézirat, 1890. február 7., „Lessons from the Vine”, 1888 Materials,
562.,564. o.
42. Uo, 562-567. o.
43. Uo, 566.,567. o.
44. Ellen G. White, 1890. március 12., 30. Kézirat és „Be Zealous and Repent” Review
and Herald, 1890. december 23.; 1888 Materials, 916.,764. o. Lásd még a 32. lábjegyzetet.
Ellen G. White 1888 Materials című művében elmagyarázza, hogyan is történhetett így
(összes kiemelés tőlem): Az emberek „nagymértékben azokra tekintettek, akiket Isten hehttps://adventizmusmegrazasa.hu/
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lyében eléjük tettek”. (354. o.) „Sokkal jobban követték példájukat, mint amennyire Istenre
néztek, és tanácsát keresték.” (793. o.) Ellen White ezt „bálványimádásnak «minősítette»,
emberek elhelyezését ott, ahol Istennek kellett volna lennie”. (886. o.) A testvérek „soha nem
vezethették az embereket olyan tapasztalathoz, amelyben ők maguk nem részesültek”. (512.
o.) A nép „nem fog tovább menni, mint amennyire ti mentetek”. (793. o.) A testvéreknek
tiszteletben kellett tartaniuk az Isten által nekik adott világosságot, nemcsak „saját, hanem
Isten egyházának biztonsága érdekében is”. (956. o.) Amikor Uriah Smith visszautasította
Jones és Waggoner üzenetét, „sokak számára botránykővé vált”. (733. o.) „Megkeményítette
olyan emberek kezét és elméjét, mint Larson, Porter, Dan Jones, Eldridge, Morrison és
Nicola, és rajtuk keresztül sok emberét.” (599. o.) Uriah Smith „sok embert vett maga mellé
ebben a munkában, felelős tisztséget betöltő embereket, konferenciaelnököket, lelkészeket
és munkásokat, akik egy konföderációt alkottak, hogy kritizáljanak és kérdéseket tegyenek fel
[…] Ezen emberek által elfoglalt pozíciójuk és befolyásuk sokakat kételkedésre sarkallt, akik
soha többé nem lesznek meggyőzve, és az utolsó napok megtévesztései legyőzik őket […],
mivel a látott példa szerint döntöttek.” (797. o.) Ezek a „reprezentatív emberek” (779. o.),
akik sötétségben jártak, nem tudták „megkülönböztetni a mennyből származó világosságot”,
amely befolyásolta „a gondolataik teljességét, döntéseiket, javaslataikat és tanácsaikat”. (727.
o.) „Mégis - mondta Ellen White – Smith testvért tanári pozícióba helyezik, hogy formálja
és alakítsa a hallgatók gondolatait, amikor közismert, hogy nincs a világosságban.” (714.
o.) Ellen White megértette, hogy „a művet rossz irányba befolyásolták”. (888. o.) „Butler,
Farnsworth, Smith és még sok más testvér álláspontjának és munkájának az a célja, hogy
megzavarja Isten népének hitét azáltal, amit mondanak, de nem kellene mondaniuk, és
azokon a dolgokon keresztül, amelyeket szó nélkül hagynak, de amit el kellene mondaniuk.
Ez a helyzet – a hitetlenség, az előítéletek, a farizeizmus - megkeleszti az egyházat.” (717. o.)
„A Battle Creek-nél megnyilvánuló lelkület sok gyülekezet lelkülete volt.” (746. o.) Ennek
eredményeként „a közöttünk lévő bűnösök rettenetesen megkeményedtek és megerősödtek
a hitetlenségben”. (867. o.) Mivel Ellen White támogatta a Jones és Waggoner által bemutatott „bibliai igazságot” – „abból a forrásból, amelyet az Úr választott, hogy elküldje” - ezek
a prominens emberek kételkedtek prófétai mivoltában. „Szétszórták a kétely magvait, és
megzavarták az gyülekezetek bizalmát a bizonyságokban.” (676.,677. o.) Ellen White azt
mondta: „Bárhová is megyek, kifogásokat hallok a bizonyságokról, Smith és Butler testvéreket idézve”. (715. o.) „Azok, akik meg lettek dorgálva, megkeményednek a vezetőink
kételyeinek és hitetlenségének pozíciójában, és nyugodtan mondják, hogy a nekik szóló
bizonyságok nem voltak igazak.” (684. o.) Ennek eredményeként más lelkeknek vére „azokra
szállt, akiket az ellenség elvakított”. (853. o.) Ellen White joggal kérdezhette: „Ismételni
fogjuk munkánk során a zsidók történetét?” (545. o.) „Ha a zsidó nép egyszerű polgárainak
engedték volna, hogy megkapják az Ő üzenetét […] akkor nem utasították volna el Jézust.”
(906. o.) „Azonban - mondta Ellen White - napjainkban a nép vezetői ugyanazt az utat
járják, amit a zsidók követtek.” (911. o.) Ennek eredményeként „az Úr visszatartja tőlük a
Lelkét, és a sötétség beborítja őket, ahogy a zsidó népet is beborította”. (718. o.) „A felelős
pozícióban lévő emberek csalódást okoztak Jézusnak […] Isten Lelke elszomorodott”, de
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„olyan nehéz megértésük van, hogy nem tudják”. (519.,717. o.) Nem csoda, hogy Ellen
White azt mondta, hogy ha ezek a rossz dolgok, amelyek „Isten nemtetszését” váltják ki, nem
lesznek korrigálva, akkor „az egész egyház felelős lesz érte”. (764. o.)
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14. fejezet

Meggyőző bizonyítékok
Ne pazaroljátok az időtöket előállva Waggonerétől eltérő elmélettel
„A nehézség, amit a szövetségek témájával kapcsolatban az elmúlt három hétben elszenvedtem, úgy tűnt, jobban kimerítettek, mint a szokásos munkám.” Ezt mondta Dan Jones
az E.W. Farnsworth-hez intézett levelében, 1890. február 17-én. Bár Waggonert megakadályozták, hogy tanítson ebben a témában január második felében a lelkipásztori értekezleten,
az ügyet semmiképpen sem hagyták csendesedni. Amikor február elején visszatértek Battle
Creek-be, O.A. Olsen és W.W. Prescott megállapították, hogy semmi sincs rendben a munka
központjában. A hét vége előtt intézkedéseket hoztak „a szövetségek kérdésének kivizsgálására a lelkipásztori iskolában lévők jelenlétében másokkal együtt, akik szeretnének részt venni”.
Prescott elvállalta a következő héten kezdődő összejövetelek elnökletét. Végül Waggonernek
„lehetőséget kellett adni nézeteinek bemutatására”. Nézeteit azonban nem tudta kifogások
nélkül bemutatni; a többieknek „lehetővé kellett tenni, hogy kérdéseket tegyenek fel, vagy
előadhassák ellenérveiket, ha úgy döntenek”. Kétségtelenül sok kifogás létezett, mert Dan
Jones szerint „nyilvánvaló volt, hogy ez a probléma megzavarta az embereket az ország minden részén, és sok ellenkezéssel találkozott”. Maga Dan Jones részéről érkezett az ellenkezés
nagy része, mert levelezésében országszerte gyorsan megosztotta másokkal.1*
Február 16-án, vasárnap reggel Waggoner elkezdte az első kétórás előadását annak a tíz
előadásból álló sorozatnak, amelyet a következő két héten át tartottak a szövetségek témájáról. Waggoner a tíz előadásból hatot tartott, míg Uriah Smith, R.C. Porter és Bourdeau - egy
evangélista, a Generál Konferencia alkalmazottja volt - mindegyikük egy-egy másfél előadást
tartott. Dan Jones szerint „két különböző koncepciót terjesztettek elő a szövetségekről”.
Az egyik koncepció „kedvezett a népünk múltban elfogadott [364] álláspontjával, amelyet
Smith és Porter mutattak be, egy másik csoport pedig a Dr. Waggoner által bemutatott és
Bourdeau által támogatott koncepció mellett állt”. Kétségtelen, hogy Waggoner úgy mutatta
be a szövetségeket, mint ahogyan a Bible Readings-ben és a felnőtteknek szóló szombatiskolai
tanulmányokban bemutatott,2 amelyekről Dan Jones azt mondta: „hasonlóak ahhoz, amit
Minneapolisban mutatott be”. Smith és Porter előadásai megerősítik ezt a tényt, mert céljuk
a Waggoner tanításai elleni harc volt.3*
Második előadásában Waggoner összehasonlította a régi és az új szövetséget, „rámutatva,
hogy mindegyik három objektív pontot tartalmaz: az első - az igazság; a második - a föld
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öröklése; a harmadik - a királyi papság”. Isten egy olyan igazságot ígért az embernek, amely
alkalmassá teszi őt az örök életre a megújult földön, és ezen élő tapasztalat által az ember
Isten jellemének tanújává válik. Előadásában ezen a ponton Waggoner olyan koncepciókat
osztott meg, amelyeket a testvérek komolyan elutasítottak: „Sem Smith testvér, sem senki
más nem emelhetett kifogást semmivel szemben abból, ami be lett mutatva egészen addig,
amikor majdnem a vége felé […] Dr. Waggoner párhuzamot vont a régi és az új szövetség
között.” Mi ellen protestáltak a testvérek olyan hevesen? Dan Jones szerint ennek az volt az
oka, hogy Waggoner kijelentette, hogy az első, azaz a régi szövetségben „minden az emberek
engedelmességétől függött; a második, vagyis az új szövetségben Isten tesz meg mindent az
emberekért”.4
Több testvér által felvetett kifogások miatt és „hogy tökéletes tisztességet tanúsítson
a kutatás minden résztvevője előtt”, W.W. Prescott úgy döntött, hogy engedélyezi Uriah
Smith-nek, hogy vegye át a harmadik ülést, és mutassa be a hagyományos koncepciót.5
Uriah Smith és R.C. Porter válaszolnak
Uriah Smith több mint egy éven át hordozta aggodalmának terheit, hogy mi zajlik szerinte abban az egyházban, amelynek segített, és amelynek úttörője volt. Már a Minneapolisi
Konferencia előtt úgy érezte, hogy Jones és Waggoner határozott erőfeszítéseket tettek, és
összeesküdtek, hogy új tanokat vezessenek be [365] az utolsó napokban élő Isten népe között.
Szerinte az egyház már hitt a hit általi megigazulás tanában. Ami az új meglátásokat illeti a
Galata törvényről és a szövetségekről, úgy vélte, hogy ezek csak hamis másodlagos aspektusok
új világosságként bemutatva, de semmi köze a hit általi megigazuláshoz. Smith szempontjából a helyzet még rosszabb volt, mert Ellen White támogatta ezeket az embereket, akik
véleménye szerint rontották a hitelességét.
Smith soha nem beszélt személyesen Ellen White-tal, hogy megértse álláspontját, és
nem válaszolt arra a néhány levélre sem, amelyet az előző évben kapott tőle. Nagyon zavarónak találta, hogy Waggoner engedélyt kapott, hogy a szövetségek témáját bemutassa a
lelkipásztori értekezleten. Smith támogatta Dan Jones azon próbálkozását, hogy megtiltsák
Waggonernek előadása megtartását, és a Review-ban elhatárolódó nyilatkozatot írt.6 Miután
újabb levelet kapott Ellen White-tól, február 16-ai keltezéssel (amely már nem elérhető), és
miután meghallgatta Waggoner mindkét előadását a szövetségekről, Smith már nem bírta.
Kemény választ írt Ellen White-nak, hogy tudassa vele, mit érez az egész gyötrelmes helyzettel kapcsolatban. Smith hatoldalas levele egyértelműen kifejezte mély és őszinte aggodalmát.
„Teljes egységben” akart lenni Ellen White-tal, de nem tudott túllépni „egyes megrökönyödöttségén”.7
Smith a következőkről biztosította Ellen White-t: „Én nem szeretném, hogy valaki
megengedje, hogy az én álláspontom döntse el az ő meggyőződését valamelyik témával kapcsolatban”. Emlékeztette Ellen White-ot, hogy ellentétben A.T. Jones-szal, aki állítólag azt
jelentette ki: „Nálam van az igazság, és végül ti is ugyanerre az álláspontra fogtok eljutni.”, ő
https://adventizmusmegrazasa.hu/
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mindig mindenkinek azt mondta: „Kutassátok a témát, és csak olyan álláspontot fogadjatok
el, amelyet kielégítőnek találtok.”8* Smith néhány korábbi eseményre hivatkozott, 1886tól kezdődően, hogy magyarázza az ő verzióját a helyzettel kapcsolatban. „White testvér
halálát leszámítva a legnagyobb szerencsétlenség, amely valaha ránk tört, az volt, amikor
Dr. Waggoner megjelentette a Galata levélről szóló cikkeit a Signs-ban”. Véleménye szerint
E.J. Waggoner koncepciói megegyeztek apjáéval, J.H. Waggoneréval, és azokat - amennyire
ő megértette - Ellen White 1856-ban elítélte. Ha „eskü alatt lenne a bíróságon”, Smith
„kényszerítve lett volna tanúskodni” arról, hogy „az egyetlen téma, amely vita alatt állt
akkoriban” arról szólt, hogy a Galata törvény az erkölcsi törvény vagy a ceremoniális törvény.
Smith nem bírta felfogni, hogy E.J. Waggoner meglátásai hogyan haladják meg az apjáét,
és azt a tényt sem tudta megérteni, hogy Ellen White tanácsa J.H. Waggonernek [366] az
volt, hogy ne hangsúlyozza koncepcióját abban az időben. Emiatt Smith úgy vélte, hogy
Ellen White megváltozott: „Amikor úgy tűnt, hogy ön egészében támogatta [E.J. Waggoner]
álláspontját, […] sokak számára ez nagy meglepetés volt. És amikor megkérdezték tőlem,
hogy mit jelentsen ez, és hogyan értelmezem én, igazán, White testvérnő, nem tudtam mit
válaszolni, és még mindig nem tudom.”9
Smith így folytatta: „A következő szerencsétlen lépés akkor tétetett meg, amikor a kaliforniai testvérek közvetlenül a [Minneapolisi] Konferencia előtt találkoztak, és terveket
készítettek a tíz szarv és a Galata törvény nézeteinek bemutatására azon a Konferencián
[…] Következésképpen ezek a koncepciók bemutatásra kerültek, és szinte tönkretették a
Konferenciát, éppen amitől féltem, hogy megtörténik”. Smith úgy vélte, hogy „egy tervet
dolgoztak ki, hogy ezeket a változásokat rákényszerítsék népünkre, míg végül az egész egyház
koncepcióinak tekintik őket”. Miért is ne gondolhatta volna így, hiszen „minden tábori
összejövetelen, lelkipásztori értekezleten, lelkészi iskolában, lelkészi összejövetelen stb.” ezek
a koncepciók „lettek hangsúlyozva és bemutatva minden lehetséges helyen és alkalommal”:
„Tehát értse meg azt a két okot, amiért nem tehetem, hogy ne bizalmatlanul
nézzem ezeket a koncepciókat; egyrészt azért, mert számomra ellentétesnek
tűnnek a Szentírással, másrészt ellentétesek azzal, amit korábban ön megértett.
Én nem a [Waggoner] koncepcióira utalok a hit általi megigazulásról, és Krisztus által kapott igazságról - mert mi mindig is hittünk ebben - hanem a Galata
törvényről szóló felfogásáról, amelyhez eljut a többi pont premisszái alapján.
A valódi vitapont azon a Konferencián a Galata törvénye volt; de mindannyian egyetérthettünk Waggoner testvérnek az igazságról szóló hat előző
beszédével; én pedig elejétől támogattam volna őket, ha nem tudtam volna
mindig is, hogy azzal a szándékkal rakta össze őket, hogy az utat egyengesse a
Galata álláspontjával kapcsolatban, amelyet én tévesnek tartok. Természetesen
nem gondolom, hogy szükségszerű és logikus összefüggés lenne a kettő között,
de ön tudja, hogy egy igazságot olyan módon és olyan látszólagos céllal lehet
használni, hogy tönkreteszi azt az örömöt, amelyet éreznénk, ha más körülmények között hallgatnánk […]
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Úgy gondolom, hogy bármikor és bárkitől hajlandó vagyok világosságot
kapni. Azonban számomra bármit, amiről azt állítják, hogy világosság,
bizonyítaniuk kell a Szentírással való egyezését, és olyan erős érveken kell
alapulnia, amelyek meggyőzik az elmét, mielőtt az világosságnak tűnne.
Amikor valaki olyasmit mutat be, amit már régóta ismerek és hittem, akkor
nekem lehetetlen új világosságnak neveznem.”10 [367]

Smith nézőpontját nem lehet figyelmen kívül hagyni. Azt állította, hogy hisz a hit általi
megigazulásban; és számára ez nem volt új világosság. Az egyetlen dolog, amellyel nem értett
egyet, az Jones és Waggoner szövetségekről és a Galata törvényről alkotott koncepciói voltak.
Smith elutasította álláspontjukat az alapján, ahogyan értette a Szentírást, és az alapján, amiről
azt hitte, hogy felfedetett Ellen White-nak a múltban. Smith mindkét ponton tévedett. Ő
nem tudta megérteni úgy, mint Ellen White értette, hogy a Jones és Waggoner által bemutatott dolgok a szövetségekkel és a Galata törvénnyel kapcsolatban valóban „új világosság”,
amely „új kontextusba” helyezte a hit általi megigazulást. Ez „valóban a harmadik angyal
üzenete volt”, aki, ha elfogadják, dicsőségével megvilágítja a földet.11
Levelének vége felé Smith leírta Ellen White-nak azokat a dolgokat, amelyeket elmondtak neki azzal kapcsolatosan, „amit A.T. Jones testvér bemutatott itt, előadásaiban ezen
a télen”. Azt mondták neki, hogy Jones aláássa azokat a prófétai időpontokat, amelyeket
az adventisták ismertek, és hogy másokat is bátorított, hogy hasonlóan tegyenek. Smith
arról tájékoztatta Ellen White-t, hogy „sok más szempontot is megemlíthet, de nem rabolja
el az idejét. Ezek a dolgok, amelyek zavarnak. Ezekkel a dolgokkal ellenkezek én.” Smith
figyelmeztette, hogy „ha továbbra is bemutatják,” ezek a koncepciók „teljesen aláássák az
ön munkáját, és megingatják az üzenetbe vetett bizalmat”. Azonban „mivel mertem figyelmeztetést írni e pontok közül némelyekről, most úgy festenek a nyilvánosság előtt, mint aki
puskával lövöldözik a sötétben, és nem tudja, mi ellen. Azt hiszem, bizonyos fokig tudom,
melyik dolgoknak állok ellent.”12 Smith nem bírta megérteni, hogy ő maga, és nem Jones és
Waggoner volt az, aki aláásta Ellen White munkáját. Csak néhány nappal később már ki is
derült, hogy Smith „tévesen” vádolta Jones-t.13
Miután Ellen White-nak elküldte ezt a levelet, Smith-nek alkalma nyílt hasonló gondolatokat nyilvánosan bemutatni. Február 19-én ismertette nézeteit a szövetségekről, kontrasztban azzal, amit Waggoner már bemutatott az előző két összejövetelen. Smith semmit sem
akart „harcias módon” bemutatni, hanem csak azt, „amire a Biblia tanít minket”. Ha amit
mondott, abból valami nem volt „összhangban a Waggoner által már bemutatott meglátásaival”, az „egyszerűen azért van, mert nekem ez jobb koncepciónak, jobb helyzetnek tűnik”.
Smith elégedett volt, hogy „a hit általi megigazulás valamint Krisztus igazsága témájának
kapcsolatában […] harmónia van”. Ő „nem tudta, hogy van, vagy lett volna a hetednapi
adventisták között bármikor is véleménykülönbség erről a kérdésről. A szövetségek témájával kapcsolatban [368] azonban van néhány rész a Szentírásból, amelyről úgy tűnik, hogy
véleménykülönbség van”.14 Így Smith nem sok összefüggést látott a hit általi megigazulás és
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a szövetségek között, míg Jones és Waggoner összekötötte a kettőt, a hit általi megigazulást
a két szövetség világosságában értelmezve.
Smith egész előadása során kifogásolta azt, amit ő Waggoner eretnek koncepcióinak
tartott. A két szövetségről úgy beszélt, mint amely az Ábrahámi szövetség „két szakasza, két
diszpenzációja”. Az első szakasz Ábrahám szó szerinti magvának teljesedett be, amikor utódai
örökölték a megígért földet. A második fázisnak a feltámadáskor és a föld megújulásakor kell
beteljesülnie. Smith a régi szövetséget olyan szerződésként értelmezte, amelyet a nép kötött
Istennel. Megígérték, hogy megtartják a tízparancsolatot és minden mást, amit az Úr adott
volna még hozzá. Majd az Úr hozzáadta az ceremoniális törvényt és a szentély szolgálatát,
„hogy a bűn megsokasodjon”. De jaj, a régi szövetség téves volt, mert „nem vezethetett
a végső beteljesüléshez”. Miért? Mert „nem voltak megfelelő áldozatai – hanem csak az
állatok vére”. Krisztus keresztje és áldozata után megköttetett az új szövetség, amely egy új
diszpenzációt jelentett. Az embereknek ugyanolyan típusú szerződést kellett kötniük, mint a
régi – ígéretet téve Isten parancsolatainak megtartására. Az ok, amiért Pál apostol napjaiban
„a régi szövetség rabsághoz vezethetett”, az volt, hogy „bizonyos tanítók jöttek Jeruzsálemből
megzavarva elméjüket, azt mondván, hogy körül kell metélkedniük”. Ez volt az egyetlen
pont Pál Galata 4. fejezetének allegóriájából. Nyilván, Smith azt remélte, hogy magyarázata
meggyőzi majd a többieket arról, hogy Waggoner meglátásai tévesek.15
A következő néhány napban Waggoner folytatta előadásait a szövetségekről, valamint
a szövetségek és a hit általi megigazulás viszonyáról. „Sok félbeszakítás történt”, mert a
kifogásokat és a kérdéseket kizárólag azzal a céllal tették fel, hogy bizonyítsák álláspontjának
téves voltát.16 Dan Jones úgy vélte, hogy a Waggoner megérdemli az ilyen bánásmódot. „Úgy
gondolom, hogy pont ez a lerohanási és kihasználási hajlam, ami annyira nyilvánvalónak
tűnik mind Dr. Waggoner, mind A.T. Jones testvérnél, olyan kellemetlenné teszi munkájukat egyes Battle Creek-i testvér számára, és mi azonnal megerősíthetjük, hogy ez így van.”
Dan Jones biztos volt benne, hogy Jones és Waggoner bemutatták az „új elméleteiket […] az
egyházunk iskoláiban, és a lelkészi értekezleteinken, valamint belefoglalták a szombatiskola
leckéibe” [369] anélkül, hogy alávetette volna azon testvéreknek, akik „sokat tettek a tanok lefektetéséért”. Ez „teljesen helytelen volt”, és „mostantól fokozottan ügyelni kellett arra, hogy
a szombatiskolai tanulmányokat alaposan megvizsgálják és jóváhagyják, mielőtt országosan
terjesztenék őket”.17
Február 24-én R.C. Porter a szövetségek témáját mutatta be két órán át. Kevésbé volt
barátságos, mint Smith azt mondván a lelkipásztoroknak: „Remélem, hogy olyat mutatok
be, amiről hiszem, hogy nagyobb összhangban van az ezzel a ponttal kapcsolatos igazsággal
[…] amely, szerintem jobb koncepciót képez”. Smith-hez hasonlóan Porter is úgy értette,
hogy „az Ábrahámi szövetség magában foglalja mind a régi, mind az új szövetséget”. „A két
szövetség csak eszköz Isten tervének teljesítésére a különböző korszakokban”- két diszpenzáció. Porter több mint hatszor ismételte meg ezt a pontot, és igyekezett szembeállítani Waggoner meglátásával. R.C. Porter számára a régi szövetség nem különbözött az új szövetségtől,

328

A késői eső visszatérése

kivéve a kezdés idejének aspektusában. „A feltételeknek minden szövetségben ugyanazoknak
kell lenniük: az engedelmesség, a kategorikus engedelmesség”. Ezenkívül Porter elmondta,
hogy a régi szövetségben „az Úr megígért az embereknek” pontosan annyi segítséget, mint az
új szövetségben, mert „biztosan nem köttetett volna meg, ha nem lett volna segítség, amely
az embert képessé teszi megtartani a szövetséget. „Ugyanakkor Porter azt is hitte, hogy az
Ábrahámnak tett ígéretek beteljesültek a régi szövetségben az Izrael gyermekei számára; Isten
„teljesítette mindazt, amit tervezett”.18
Mindezen érvek által Porter megpróbálta bizonyítani, hogy a régi szövetség az időn alapult; Isten és az emberek közötti kölcsönös megállapodáson alapult; beteljesedett Ábrahám
szó szerinti magvának; a kereszten eltöröltetett, és ennek következtében nem az a szövetség
volt, amelyet meg lehetett volna kötni az új diszpenzációban. Nyilvánvaló, hogy Porter,
Smith és sok más testvér legnagyobb kifogása Waggoner meglátásával szemben az volt, hogy
a szövetségek egyike sem képviselt egy diszpenzációt, vagy egy időszakot a megváltás tervében, hanem inkább az emberek szívének állapotát jelentette, függetlenül attól, hogy mikor
éltek a földön. Másodszor pedig, hogy a régi szövetség az emberek ígéretein alapult, az új és
örök szövetség pedig Isten ígéretein alapul.19*
Waggoner úgy vélte, ahelyett, hogy hittel válaszoltak volna, ahogy atyjuk, Ábrahám tette,
Izrael büszkeséget és önelégültséget tanúsított, önteltséggel ígérve: [370] „Mindent megteszünk, amit az Úr mondott” (2Móz 19:8). Így Isten leszállt a Sínai-hegyre, és mennydörgéssel és villámokkal nyilatkoztatta ki a tízparancsolatot. Elsősorban ez volt az a vezérlő, vagy a
hozzáadott törvény, amely Krisztushoz vezette őket. A testvérek nem tudtak engedni ennek
a felfogásnak, és emiatt szembeszálltak Isten felszentelt hírnökével.
Február utolsó hetében került sor az utolsó, szövetségről szóló előadásra. „Végül egyértelmű volt, hogy a szövetségek két különböző koncepcióját mutatták be - az egyik népünk
régen megvallott álláspontja mellett […], a másik csoport pedig Dr. Waggoner haladó koncepciói mellett.” Bár hivatalos döntés nem született, Dan Jones azt sugallta, hogy valamiféle
nyilatkozat vagy összefoglaló döntés született: „Nem tétetett egyetlen nyilatkozat sem, amely
bármilyen módon erősebb határt húzna a két tábor között, mint amire szükség volt.” Dan
Jones azt sugallja, hogy ezt követően a szövetségek témáját „elhagyták, és az iskola folytatja
rendszeres tevékenységét”.20 Ez azonban aligha jelentette a probléma megoldását. Néhány
nappal később Dan Jones elismerte, hogy „a szövetségek témájának kutatása nem nagyobb
megelégedéssel ért véget, mint annak megkezdése előtt”.21 Valójában Jones kijelentette, hogy
„az eredmény nem az volt, hogy a testvéreket összefogta és egyesítette volna Isten ügyének
építésében, hanem inkább egy partizán lelkületet és érzéseket teremtett, és növelte a véleménykülönbségeket, amelyek léteztek közöttük”.22 Szomorú azt mondani, hogy maga Dan
Jones volt nagyrészt felelős azért a „partizánlelkületért”, amely sok fiatalabb lelkipásztort arra
késztetett, hogy elutasítsa Waggonert és az általa bemutatott koncepciókat.
De mit mondhatunk Ellen White-ról? Mi volt a véleménye a szövetségekről? Vajon ez a
téma aggasztotta-e őt? Ha igen, miért maradt csendben, miközben Waggoner bemutatta a
témát?
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Ellen White állást foglal

Január második felében és február elején Ellen White részt vett a lelkészi értekezleten,
ahol beszélt „egy-két kivétellel minden nap” „három héten át”.23 A szövetségekről szóló
téma kutatásának két hete alatt azonban azt tapasztaljuk, hogy Ellen White furcsa módon
hallgatott. Az ilyen hallgatás egyik oka maga a kutatás volt. [371] Valószínűleg ezek a kétórás,
szövetségekről szóló alkalmak váltották fel a reggeli összejöveteleket, amikor Ellen White
általában beszélt. Maga Ellen White elmondta hallgatásának legfőbb okát: „Figyeltem, hogy
milyen utat fognak elfogadni ezek az emberek, mennyi világosság fog bejutni a lelkükbe.
Figyeltem, hogy lássam.” Az volt a vágya, hogy a testvérek maguk ismerjék fel a bemutatott
világosságot. Valójában a kutatás során, amikor Dan Jones odament hozzá, és kikérte a
véleményét, Ellen White pontosan így válaszolt: „Nem mondom el a véleményemet; meg�győződésemet. Kutassátok a Bibliát! Mélyen ássatok az igazság ásójával, hogy felfedjétek, mi
igaz.” Ellen White nem azért nem volt hajlandó válaszolni Jones kérdésére, mert nem volt
véleménye, hanem azért, mert azt akarta, hogy a testvérek saját bibliatanulmányaik alapján
fogadják el a világosságot. Ráadásul sokan kételkedtek ihletett voltában és tekintélyében, és
nem sok jót tett volna, ha idő előtt kinyilvánítja álláspontját.24
Ellen White nem volt sötétségben sem a szövetségek témájában, sem az ott zajló ellenkezéssel kapcsolatban: „Miközben hallgattam, az Úr minden éjjel feltárta előttem egyes
emberek álláspontját”. Nem sokkal később kijelentette: „Az ajkaim már nem lesznek lepecsételve.25 Ennek az volt az oka, hogy az Úr „biztatta”, hogy mutassa be „bizonyságát”.26 Február
utolsó hetében, amikor a szövetségek témájának kutatása befejeződött, a többi összejövetelen
folytatták programjukat „hét harminctól egészen kilencig”. Ellen White járni kezdett az
összejövetelekre, és „egészen nyíltan” beszélt.27
Március 1-jén, szombaton reggel Ellen White naplójába írt néhány ünnepélyes gondolatot: „Megmutatták nekem, hogy gyülekezeteinkben szinte kihalt a Krisztus és Isten
iránti szeretet. Mivel nem szeretjük Istent, hiányzik az embertársunk iránti szeretet.” Olyan
emberekről írt, akik „szentségtelen szövetségekben egyesültek” „döntéseket fogalmazva”, és
„olyan terveket készítettek, amelyek nem viselik Isten jóváhagyását”.28 A szombat reggeli prédikációjában „Krisztus Jeruzsálembe való bevonulásáról beszélt”. A prédikáció „ünnepélyes
benyomást tett a résztvevőkre, akik megtöltötték a gyülekezetet”. Délután ismét prédikált,
„közvetlenül beszélte azokat a dolgokat, amelyeket Isten ihletett neki”. Vasárnap részt vett
a reggeli összejövetelen, amelyet a Tabernákulum keleti oldalán tartottak. Azon „csak néhányan” vettek részt. A hét közepén azonban a helyiség megtelt lelkészekkel, valamint más
Battle Creek-i testvérekkel, a résztvevők száma meghaladta a háromszázat.29* [372]
Ellen White egész héten nagyon közvetlenül beszélt az ott összegyűlt testvérekkel. Megállapította, hogy „nehéz probléma” tudni, hogyan kezelje az „erős lelkületüket”.30* Március
7-én, péntek reggel „nagyon gondterhelt” lélekkel „ment a lelkészek összejövetelére”. Az
éjszaka folyamán a lelke „gyötrődött”, mert az Úr még egyszer „felfedett neki mindent,
pontosan megmutatva azt a hatást, amelyet gyakorolnak, és hogy ez hova fog vezetni”. Ellen
White „nem tudta, mire számíthat, vagy meddig folytatódik ez a dolog”. Újra emlékeztette
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a lelkipásztorok nagy csoportját, ahogyan figyelmeztette őket a Minneapolisi Konferencia
után, mondván, hogy „mindazok, akik szívükbe engedik a keménységet […] mindaddig
nem látnak egyetlen fénysugarat sem, amíg nem vallják be kemény voltukat”.31 Pontosan
ez volt folyamatban. Szombat reggel, még mindig megterhelten attól, amit az Úr előző nap
kinyilatkoztatott neki, Ellen White ismét Uriah Smith-nek írt. Tudta, hogy Smith milyen
hatással van a többiekre, és nem hagyhatta, hogy folytassa anélkül, hogy ne legyen tudatában
ennek.
„Előző este az Úr sok mindent felfedett nekem. Világosan megmutatta,
milyen volt a befolyásod, és mi történt Minneapolisban. […] A végső elszámolás napján nemcsak a saját viselkedéseddel kell szembenézned, hanem a más
elmékre gyakorolt hatásod eredményével is. Elutasítottad a bizonyságaimat
[…], azon munkálkodtál, hogy hatástalanná tedd azokat, ugyanúgy, ahogyan
Kóré, Dáthan és Abirám tette […]
Te megkeményítetted olyan emberek kezét és elméjét, mint Larson, Porter,
Dan Jones, Eldridge, Morrison és Nicola, és rajtuk keresztül sok emberét.
Mindenki idéz téged, és az igazság ellensége elégedetten nézi ezt […]
Mit nyertél abból, hogy viselkedésed megzavarta az elméket és hitedet a bizonyságokban? Ha visszanyered hitedet, hogyan tudod eltávolítani a hitetlenség
benyomását, amelyet más elmékbe vetettél? Ne dolgozz olyan keményen azért,
hogy pontosan azt a munkát végezd el, amit Sátán végez. Ezt a munkát tették
meg Minneapolisban. Sátán diadalmaskodott. Ezt a munkát itt is megtették.”32
Miközben folytatta az írást, Ellen White egyértelműen kifejezte álláspontját a szövetségekkel kapcsolatban. Ez több volt, mint csak az ő véleménye, mert a mennyből mutatták
meg neki. Ellen White Waggonernek a szövetségekről szóló előadásait „valódi világosságnak”
írta le, Smith-et pedig, mint aki félreértelmezi a Szentírást:33*
„A múlt éjszaka megmutatták nekem, hogy a szövetségek bizonyítékai
egyértelműek és meggyőzőek voltak. Te, Dan Jones testvér, Porter testvér és
mások [373] hiábavalóan pazaroljátok a kutatási képességeiteket, hogy eltérő
álláspontot teremtsetek attól, amit Waggoner testvér mutat be a szövetségekről,
miközben, ha megkaptátok volna az igazi világosságot, amely ragyog, akkor
nem utánoztátok volna, és nem használtátok volna a Szentírás értelmezésének
és a félreértelmezésének azt a módját, amelyet a zsidók is használtak. Mi tette
őket olyan buzgóvá? Miért kötöttek bele Krisztus szavaiba? Miért követték Őt
a kémek? Hogy meghallják azokat a szavakat, amelyeket megismételhettek és
félreértelmezhettek oly módon, hogy azok azt jelentsék, amit a megszenteletlen
elméjük kívánt. Ily módon megtévesztették az embereket. Hamis problémákat
teremtettek […]
A szövetségek témája világos, és ezt minden őszinte és előítélettől mentes
embernek el kellene fogadnia, de én arra a helyre lettem vezetve, ahol az Úr
https://adventizmusmegrazasa.hu/

Meggyőző bizonyítékok

331

mélyreható világosságot adott a helyzet megértésére. Ti hátat fordítottatok a
közvetlen világosságnak, mert attól tartottatok, hogy elfogadhatják a Galaták
törvényének témáját. Ami a Galaták törvényének a témáját illeti, nekem nincs
semmilyen terhem, és soha nem is volt, de tudom, hogy Smith testvér, Porter,
[Dan] Jones és mások soha nem lesznek készek befogadni a világosságot […]
mindaddig, míg mindegyikőjük meg nem tér […]
Én nem támaszkodnék most a tudásodra, vagy a Szentírás értelmezésedre
[…] Ha hátat fordítasz egy fénysugárnak, attól tartva, hogy el kell fogadnod
azokat az álláspontokat, amelyeket nem szeretnél elfogadni, akkor ez a világosság sötétséggé válik számodra.”34
Később még aznap reggel E.J. Waggoner az „egyik legerősebb beszédet” mondta a Battle
Creek-i Tabernákulumban összegyűlteknek. Ellen White hallotta a „sok jelenlévő nyilatkozatát, és egyöntetű bizonyságuk az volt, hogy Isten beszélt általa”. Délután „Olsen és
Waggoner testvérek vezették az összejövetelt”, amelyre a kiadó kápolnájában került sor, ahol
„nagy számban voltak jelen”. Ellen White felállt, hogy beszéljen, és „mindenki tudta, hogy
Isten Lelke és ereje vele van”. „Határozottan és komolyan beszélt”, megismételve néhány
dolgot, amit aznap korábban Uriah Smith-nek írt.35 Ellen White azt akarta, hogy mindenki
ismerje álláspontját a szövetségek témájában, és hogy ő hogyan értette az összefüggést e téma
és a harmadik angyal üzenete között:
„Az a világosság, amelyet az előző este feltártak előttem, mindent világosan
megmutatott, pontosan a gyakorolt befolyást, és hogy hova vezet. Testvérek,
akárkik is vagytok, azt akarom mondani nektek, hogy egyszerűen ugyanarra
a területre léptek, mint azok léptek Krisztus napjaiban. Megismételtétek tapasztalataikat, de Isten óvjon meg minket attól, hogy ugyanazt az eredményt
érjük el, mint ők […] Isten irgalmazzon a lelketeknek, mert szükségetek van rá.
Pontosan Isten útjában álltatok. Az Ő dicsősége be fogja világítani földet, és ha
azon az állásponton maradtok, [374] amelyben ma vagytok, ugyanolyan gyorsan
elmondhatjátok, hogy Isten Lelke az ördög lelke volt. Tetteitek és hozzáállásotok által épp most mondtátok azt, hogy ez az ördög lelke […]
Miért nem halljátok meg Krisztus szavait, amelyek elétek vannak tárva?
Miért akartok sötétben lenni? Ők annyira félnek látni, hogy van még egy
fénysugár […] Ne ragaszkodjon Smith testvérhez. Isten nevében mondom
nektek, hogy ő nincs a világosságban. Minneapolis óta nincs a világosságban
[…] Ti minden tekintetben megpróbáltatok ellenállni Isten Lelkének. Isten
irgalmazzon a lelketeknek […]
Ha Jézus, amikor a földön volt, minden erejével és csodájával együtt nem
tudta megdönteni azt az előítéletet, amely az emberek szívében volt, mi mit
tehetnénk? […] Engedjétek meg, hogy Isten igazsága belépjen a szívetekbe;
nyissátok ki az ajtót. Az Isten előtt mondom nektek most, hogy a szövetségek
témája, ahogyan be lett mutatva, az igazságot képezi.36* Ez a világosság. Világos
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mondatokban mutatták be nekem. Kérdezem tőletek: Vajon azok, akik ellenálltak a világosságnak, Istennek vagy az ördögnek dolgoztak? Ez a menny tiszta
világossága, és sokat jelent számunkra. Meg akarja mutatni nektek, hogy nem
támaszkodhattok a saját intelligenciátokra és a kritizáló lelkületetekre, hanem
tehetetlen lelketeket egyedül Jézus Krisztushoz és csak Hozzá kell kötnötök.
Isten segítsen, hogy lássatok. Isten segítsen, hogy értsetek.”37

Ellen White komoly felhívása után „sokan bevallották hibájukat”, de Ellen White szerint
„a változás nem volt teljes, és nem részesültünk abban a teljes győzelemben, amelyet kívántunk”. Vasárnap reggel Ellen White ismét felszólalt, ismertetve „bizonyságát figyelmeztetések, feddések és bátorítások által”.38 Az Apostolok Cselekedetéből a Pünkösd napi beszámoló
felolvasásával kezdte. Majd az előtte álló vezetőkhöz szólva azonnal kijelentette: „Atyámfiai,
ha teljes szívvel jövünk Istenhez, ha megüresítjük a szívünket minden előítélettől, a kételytől
és hitetlenségtől, megkaphatjuk azt az áldást, amelyről itt olvastunk, és számíthatunk arra,
hogy megkapjuk az Isten Lelkét.” Ellen White emlékeztette hallgatóit Jézus templomban
történt felszentelésére, amikor még gyermek volt. A hivatalban lévő pap nem ismerte Őt, de
Simeon „felismerte, mert abban a helyzetben találtatott, hogy képes volt felismerni a lelki
dolgokat […] Ő felismerte Isten Lelkét.” Az egyik legerősebb felhívása során Ellen White
figyelmeztette a testvéreket, hogy a jelenlegi állapotukban nem képesek felismerni a Lélek
késztetéseit és az angyalét, akiről a Jelenések 18-ban van szó: [375]
„Milyen állapotban találtatunk mi, egyenként? Tudjuk, hogy Isten Lelke
velünk volt. Tudjuk, hogy újra és újra velünk volt az összejöveteleken. Nincs
kétségünk afelől, hogy az Úr Waggoner testvérrel volt, amikor tegnap beszélt.39*
Nincs semmi kétségünk afelől. Nincs kétségem afelől, hogy Isten hatalma
bőséges mértékben rajtunk volt, és tegnap délután a lelkészi összejövetelen
minden világosság volt számomra az Úrban. Tehát, ha a szív ajtaja tárva-nyitva
lett volna, és Jézus beléphetett volna, akkor tegnap értékes lehetőségünk lett
volna. Efelől nincs semmi kétségem.
Ha olyan helyzetbe helyezkedünk, amelyben nem ismerjük fel a világosságot, amit Isten küld, vagy a nekünk szóló üzeneteket, akkor fennáll annak a
veszélye, hogy vétkezünk a Szentlélek ellen. Tehát veszélyes nekiállni a keresésnek, netalán találunk valami megtörtént kis dolgot, amelyhez hozzáköthetjük
kételyeinket, kezdve kérdéseket feltenni! A kérdés a következő: Isten elküldte
az igazságot? Elhívta Isten ezeket az embereket, hogy hirdessék az igazságot?
Azt mondom: Igen, Isten küldött embereket, hogy hozzanak egy olyan igazságot, amellyel mi nem rendelkeztünk volna, ha Isten nem küldött volna valakit,
hogy elhozza nekünk. Isten megengedte, hogy világosságom legyen arról, hogy
mi is az Ő Lelke, következésképpen én elfogadom, és már nem merem felemelni a kezemet ezen emberek ellen, mert ez azt jelentené, hogy Jézus Krisztussal
szemben emelném fel, Akit fel kell ismerni az Ő hírnökeiben.
Tehát, testvéreim, Isten azt akarja, hogy álljunk a lámpással világító ember
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mellé; ott akarunk lenni, ahol a világosság van, és ahol Isten tisztán szólaltatta
meg a kürtöt […] Bizonytalanságban és kételyekben voltunk, és az egyházak
halófélben vannak. Most azonban azt olvassuk itt: «És ezek után láték más angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma vala; és a föld fénylett annak
dicsőségétől […]» «Nos, honnan tudhatunk bármit is erről az üzenetről, ha
nem vagyunk abban a helyzetben, hogy valamit is felismerjünk a menny világosságából, amikor az hozzánk jön? A legsötétebb megtévesztést fogjuk aratni
azonnal, amikor olyan ember részéről jön, aki egyetért velünk […] Pontosan ez
a munka zajlik a minneapolisi összejövetel óta. Mivel Isten olyan üzenetet küld
a nevében, amely nem felel meg a ti elképzeléseiteknek, azt a következtetést
vonjátok le, hogy ez nem lehet Isten üzenete.”40
A lázadás gerince megtört
Ellen White erőteljes felhívásai nem maradtak eredmény nélkül. Sokan kezdték más világosságban látni az egész helyzetet, és rájöttek, hogy rosszul lettek befolyásolva. Ellen White
úgy érezte, hogy „ez volt a legnehezebb, leghosszabb és legkitartóbb ellenállás”, amellyel valaha találkozott. „Vallomások hangoztak el, és elég sokan azok közül, akik sötétségben voltak,
kijelentették, hogy [376] megtalálták Jézust, és szabadok az Úrban”. Az összejövetelekben
nagyobb szabadság nyilvánult meg, és a sötétség „megszűnt domináns elem lenni”. Ellen
White azonban remélte, hogy „több lesz Isten Lelkéből”, és „a pásztorokat szabadon láthatná
az Úrban és boldognak az ő Istenükben”.41
Március 10-e, egy hétfői nap több jó hírt hozott Ellen White-nak, amelyet megosztott
fiával, William C. White-tal: „Nagyon elégedett voltam, amikor megtudtam, hogy Prescott
professzor az óráin ugyanazokat a leckéket tanítja a diákjainak, amelyeket Waggoner testvér
bemutatott. Ő a szövetségeket mutatja be. John [Froom] úgy véli, hogy a téma világos és
meggyőző módon van bemutatva. A legutóbbi szombat óta, amikor kijelentettem, hogy a
szövetségek témája, amint azt Waggoner testvér bemutatta, az igazságot képezi, úgy tűnik,
hogy nagy felszabadulást jelentett sok elme számára. Hajlok arra, hogy azt higgyem, Prescott
testvér elfogadja a bizonyságot, bár nem volt jelen, amikor ezt a kijelentést tettem. Úgy
gondoltam, ideje állást foglalnom, és örülök, hogy az Úr indított arra, hogy bemutassam
bizonyságomat.”
Ellen White azt is érezte, hogy már nem viseli azt a terhet, hogy nem képes szabadon
kifejezni magát: „Szabad vagyok, és úgy beszélek, ahogy Isten Lelke inspirál.” Ennek eredményeként kijelentette: „most már nincs semmi hatalmuk azoknak az embereknek, akik
eddig akadályozták a dolgokat”. Most „a jelenlévők közül legtöbben” elfogadták Ellen White
bizonyságát. Sokan mások is voltak, akik „könnyek között vallották be”, hogy milyen nehéz
volt nekik, „mert nem részesültek abban a kiváltságban, hogy meghallgassák Waggoner testvér tanítását anélkül, hogy gyakran félbeszakítják őt”. Így azok, akik „sötétséget vetettek az
osztályra”, kezdték látni lázadásuk eredményeit.42
Másnap Ellen White ismét beszélt a testvéreknek. Elmondta nekik, hogy 1844-ben hogyan
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kellett a híveknek konfrontálódniuk az „előítéletekkel, gúnyolódásokkal, kicsúfolásokkal és
kritikákkal”, és ezek „pontosan ugyanolyan jellegűek voltak, mint amilyenekkel kénytelenek
voltunk itt szembenézni ezen a Konferencián”. Következésképpen „a kötelességük az volt,
hogy önmaguknak kutassák Isten szavát - anélkül, hogy olyan lelkületet - amely annyira különbözött Krisztus lelkületétől - nyilvánítsanak ki, mint amilyet az egyházak nyilvánítottak
ki”. „Minden korszak egyházainak nagy tévedése az volt, hogy eljutottak egy bizonyos pontig
a bibliai igazság megértésében, és megálltak ott […] megtagadva a világosságot”. Istennek
azonban „nagyobb világossága” volt, „több, vagy megnövekedett világossága”, amelynek
„bőségesebben és nagyobb tisztasággal kellett ragyognia mindazokra, akik használták a már
kapott világosságot”. [377] Arra kellett számítaniuk, hogy „a világosság” tovább ragyog Isten
Igéjéből”, és „egyre világosabban fedi fel az igazságot, ahogyan Jézusban van”.43
Bár Ellen White a Biblia mélyebb tanulmányozására bátorított, arra is figyelmeztetett,
hogy „mi, mint nép, biztosan abban a nagy veszélyben vagyunk […], hogy elképzeléseinket
bibliai tanoknak tekintsük, és hogy azok tévedhetetlenek minden ponton, mert hosszú
ideig támogatva voltak, valamint méregessük mindegyiket, használva a bibliai igazság
értelmezéséhez a saját szabályunkat. Ez a mi veszélyünk, és ez lesz a legnagyobb gonoszság,
ami ránk törhet valaha, mint nép”. Az a hajlam, hogy „teljes egészében a vezetőkre támaszkodni”, és nem tanulmányozni személyesen a Bibliát, a „római egyház” mintáját követi.
Ünnepélyes komolysággal Ellen White figyelmeztetett, milyen eredménye volna egy ilyen
álláspontnak:
„Tapasztalatainkban láttuk, hogy amikor az Úr fénysugarakat küld népének
a szentély nyitott ajtaján keresztül, Sátán sokak elméjét megzavarja. A vég azonban még nem jött el. Lesznek olyanok, akik szembeszállnak a világossággal, és
eltávolítják azokat, akiket Isten a világosság közvetítő eszközeivé tett […] Az
őrök nem tartottak lépést az Isten gondviselése által kínált lehetőségekkel, a
mennyből származó igaz üzenetet és a hírvivőket pedig kigúnyolják.
Erről az összejövetelről távoznak majd olyan emberek, akik azt állítják,
hogy ismerik az igazságot, de akik lelküket olyan ruhába öltöztetik, amelyet
nem a menny szövőszékén szőttek. Azt a lelkületet fogják továbbvinni, amelyet
itt kaptak. Remegek ügyünk jövőjéért. Azok, akik ezen a helyen nem engednek
az Isten által adott bizonyítékoknak, harcolni fognak testvéreik ellen, akiket
Isten használ. Nagyon megnehezítik a munkát […] Ezeknek az embereknek
alkalmuk lesz meggyőződni arról, hogy harcoltak Isten Szent Lelke ellen. Egyesek meg lesznek győzve, mások határozottan megmaradnak lelkületükben. Ők
nem halnak meg az énnel szemben, és nem engedik, hogy az Úr Jézus belépjen
a szívükbe. Egyre jobban el lesznek ámítva, amíg már nem különböztetik
meg az igazságosságot és az igazságot. Egy másik lélek hatása alatt majd arra
törekszenek, hogy Isten munkáját olyan minta szerint alakítsák, amelyet Isten
nem fog jóváhagyni, és ki merik nyilvánítani Sátán tulajdonságait, átvéve az
irányítást az emberek elméje felett, és ezáltal Isten munkája felett.”44
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Ellen White reggeli beszéde után sok bizonyság lett bemutatva, és vallomások
hangzottak el. Larson testvér „bevallotta, hogy az érzései nem voltak helyesek”.
Porter testvér, aki ellenállt Waggonernek, a szövetségek témája kutatása közben
„összetörten állt, és néhány pillanatig képtelen volt bármit is mondani”. Bevallotta,
hogy hibázott Ellen White és Waggoner testvérrel szemben, és alázatosan arra kérte
őket, hogy „bocsássanak meg neki”. Prescott testvér [378] „sírt, mint egy gyermek,
amikor Larson és Porter testvérek bevallották hibájukat”. Valójában „az egész terem
felsóhajtott, és dicsérte Istent ereje megnyilvánulásáért”. Az emberek, akik „olyan
erősek és makacsok” voltak, kezdték érezni, hogy „Isten Lelke ellen cselekedtek”.
Ekkor Ellen White írhatta William C. White-nak: „A lázadás gerince megtört azok
számára, akik máshonnan jöttek.”45* Isten valóban arra törekedett, hogy egy apatikus
gyülekezetre árassza Lelkét. Ó, milyen jó lett volna, ha ezt mindenki elismeri, és
bevallja ezt a tényt.
Két különleges összejövetel

Március 12-én, szerdán délután Ellen White összehívta a „legjelentősebb vezető
testvérek összejövetelét”. „Felismerve, hogy a Szentlélek sok szívben munkálkodik,
Ellen White azt akarta, hogy Battle Creek vezető kulcsemberei gyűljenek össze, és
igyekezzenek tisztázni a Minneapolis óta fennálló vitát. Ellen White-nak és E.J. Waggonernek most először nyílt alkalma válaszolni a hamis vádakra, amelyeket a Minneapolisi Konferencia előtt terjesztettek róluk. Az ima után Ellen White „azt mondta,
hogy Waggoner testvér közölni akar néhány dolgot”, és Ellen White „azt szeretné,
hogy a prédikátorok hallják meg, és azok a dolgok meg fogják szabadítani egyesek
elméjét az előítéletektől”. C.H. Jones (a Pacific Press menedzsere és az International
Sabbath School Assn elnöke) segítségével Waggoner beszélhetett a „szombatiskolai
leckékről”, elmagyarázva, hogy semmit sem tettek titokban azért, hogy a szövetségről
szóló koncepcióit belefoglalja. Elmagyarázta, hogy a Generál Konferencia felkérte a
két hiányzó lecke újraírására, de egy vizsgálat után megállapította, hogy még néhány
más leckét is újra kell írnia. Azonban mindebből semmit sem tett a Szombatiskolai
Egyesület engedélye nélkül. Waggoner egyértelművé tette, hogy minden egyes lépésnél a helyes utakat követte a leckék elkészítésével kapcsolatban, és hogy a leckék nem
lettek publikálva anélkül, hogy a bizottság minden tagjának jóváhagyását ne kapta
volna meg, beleértve Smith testvért is. Mindannyian „szabadon beszélhettek, ahogy
jónak látták, kérdéseket tehettek fel. Mindezek a dolgok kielégítőnek tűntek”. Ellen
White úgy vélte, hogy Waggoner „jól beszélt”, „kedvező benyomást […] hagyva az
emberek elméjében, és nem volt egyetlen ellenséges lelkület sem” a mondanivalójával
kapcsolatban.46* [379]
Ezután Ellen White megosztotta a Minneapolisi Konferencia előtti és alatti tapasztalatait,
valamint azt, hogy miként munkálkodott „hogy a hírnököknek és az üzenetnek igazságos
esélyei legyenek”. „Ellen White nyíltan beszélt” az „emberek elméjében létező előítéletekről”
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és azokról a dolgokról, amelyeket az Úr abban az időben kinyilatkoztatott neki. Beszélt
arról, hogy a „bizonyságot miként tették hatástalanná Minneapolis után, és hogy az emberek
nem is kértek legalább egy találkozót, hogy meggyőződjenek az állítások valódiságáról. Ellen
White kérdezte, hogyan tudta Uriah Smith így kezelni őt, és mi okozta ezt a viselkedést?”
„Végül az a következtetés alakult ki, hogy Butler testvér egy levelet kapott Kaliforniából,
amelyben tájékoztatták arról, hogy tervet készítettek a Galata törvény népszerűsítése érdekében.” Ellen White és Waggoner „szembeszálltak ezzel a dologgal, és elmagyarázták, hogy
nem készültek semmiféle tervek”.47
A többórás találkozó „nagy sikert aratott”. Ellen White úgy gondolta, hogy „akik nagyon
apró dologból ekkora ügyet csináltak, nagyon meglepődtek az eredményen és a helyzet kifejtésén”. E fejlődés ellenére Ellen White „szinte tehetetlennek érezte magát azzal a várakozással
szemben, hogy a Szentlélek és Isten hatalma alatt történjen egy általános lelki összetörés”.
A hét hátralévő részében Ellen White beteg volt és kimerült. Amikor kérték, hogy beszéljen
szombaton, elutasította, mert „nem volt ereje”. Üzenetet küldött Dan Jones-nak, mondván,
hogy hívja meg Waggonert beszélni, és „némi vonakodással” „a végén meghívták”. Waggoner
„az egyik legértékesebb prédikációt mondta a laodiceai egyháznak szóló üzenetről - pontosan
azt, amire szükség volt. Ez egy újabb bőséges áldás volt az egyház számára”.
Délután „újabb összejövetelre került sor a kiadó kápolnájában”. Bár beteg volt, Ellen
White is részt vett, és többször beszélt. Sokan elmondták bizonyságaikat, „de nem történt
döntő változás”. Porter testvér beszélt, „de visszafogottan”. Ellen White emlékeztette őket,
hogy „amikor az Úr világosságot küld nekünk és táplálékot, amelyre minden egyháznak
szüksége van, akkor várható, hogy a minden igazság ellensége megtesz minden tőle telhetőt
azért, hogy megakadályozza a világosság eljutását az emberekhez a maga mennyei eredeti formájában”. Sátán azokat használja fel, akiknek elméje „tele volt hitetlenséggel és kételyekkel”,
hogy „visszatartsa azt a világosságot, amelyet Isten szándékozik eljuttatni választottjainak”.48
[380]

Március 16-án, vasárnap reggel „kimerülten és szinte elbátortalanodva” Ellen White mert
részt venni az összejövetelen. Amikor a végéhez közeledett, néhány nagyon konkrét megjegyzést tett: „Elmondtam nekik, mit tettek azért, hogy hatástalanítsák azokat a dolgokat,
amelyeket megpróbált megtenni az Úr, és miért tették így. Egyetlen okuk a Galata törvénye
volt”. Egy ilyen beszéd után R.C. Porter „alázatos, könnyes vallomást tett”, és azt mondta
Ellen White-nak: „Mi továbbra is támogatni fogjuk nehéz munkáját.” Vajon be fogja tartani
a szavát?49
Ugyanezen a napon egy másik összejövetelen Ellen White folytatta felhívását. Sok figyelmeztetést ismételt meg. Ha nem történnek igazi vallomások, „mindazok, akik hasonló
álláspontot képviselnek, mint amilyet Minneapolisban képviseltek, a legsötétebb hitetlenségben fognak járni”. Ez a tett majd elvezeti őket „oda, ahol Istennek nincs ereje már elérni
őket. Íjából minden nyíl kimerült.” Minden összejövetelen, amelyen részt vett, „érezte a
hitetlenség nyomásának jelenlétét”. Ellen White olyan emberek között járhatott, akik „soha
nem hallották az igazságot, és akiknek a szíve sokkal érzékenyebb volt, mint azok, akik bírták
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az igazságot”. Amikor Isten „kinyilvánítja hatalmát, mint ahogyan kinyilvánította - mondta
Ellen White – ezt nem elhinni, nagyon közel áll a Szentlélek elleni bűnhöz”.
„Ha valaha is szükség volt egyes embereket eltávolítani, akkor ezek azok az
emberek, akik téves pozíciót foglaltak el Minneapolisban […]
Egyetlen lélek sem távozhat innen sötétségben, mert sötétséggel teli test
lesz, bárhová is megy. Mindenhol a sötétség magvait fogja szétszórni. El fogja
vinni mindezeket a magokat, el kezdi vetni, és megzavarni az emberek bizalmát
épp azokban az igazságokban, amelyeket Isten el akar juttatni az Ő népéhez
[…]
Tudom, hogy Neki van egy áldása számunkra. Megvolt Neki Minneapolisban, és tartogatta nekünk a mostani Generál Konferenciára. [1889] De nem
lett elfogadva […]
Ez túlhaladja mindazt, amit valaha láttam az egész tapasztalatomban, mióta
először elindultam ebben a munkában. Isten népe, amelynek világossága és bizonyítékai voltak, olyan helyzetet foglalt el, amelyre Isten nem tudta árasztani
áldását. [Tegnap] a kápolnában Isten hatalma már eljött hozzánk. Rövid ideig
úgy éreztem, mintha meg tudnám szemlélni dicsőségét, de az ott megnyilvánuló lelkület elűzte azt a dicsőséget […]
Az egyik testvér úgy véli, hogy White testvérnő nem érti saját bizonyságait.
Ezt Minneapolisban hallottam. Miért? Mert a testvérek nem értettek egyet
a bizonyságokkal. [381] Nos, van néhány dolog, amit megértek. Értek eleget
ahhoz, hogy felismerjem Isten Lelkét, és kövessem a Pásztor hangját. Legalább
ennyit mindenképp értek.”50
Ellen White Uriah Smith-nek írt levelében megerősítette korábbi nyilatkozatát. A „szombati összejövetelen, a központ kápolnájában […] az Úr Lelke közeledett hozzánk. Krisztus
kopogott az ajtón, de nem volt hely Számára, nem nyitották ki az ajtót, és az Ő dicsőségének
fénye, amely olyan közel volt, vissza lett vonva.”51 Következésképpen, ugyanúgy, mint az
1888-as és 1889-es Generál Konferencián történt, a Szentlélek kiáradása el lett elutasítva.
Ellen White tudni akarta, „miért van az ellenségnek ekkora hatalma az emberek elméjére?” Meg akarta tudni, hogy a testvérek miért „ültek itt, kérdéseket tesznek fel, és azon a
ponton vannak, hogy lemondanak a bizonyságokról”. Arra kérte a vezető testvéreket, hogy
„gyűljenek össze újra […] és ha valamit félre kell tenni az útból, Isten segítsen nekünk
abban, hogy megtegyük ezt!”52 Mivel A.T. Jones nem tudott részt venni az első különleges
ülésen, mivel Tennessee-be utazott, Ellen White azt akarta, hogy lehetősége legyen válaszolni
„minden felvetett kifogásra”. Szeretett volna „minden akadályt félretenni, és arra késztetni
azokat, akik ezeket mondták, hogy temessék el kifogásaikat, és ha lehetséges, soha ne támas�szák fel többé.53*
A második rendkívüli összejövetelt március 19-én, szerdán tartották. A.T. Jones „nagyon
közvetlenül és mégis kedvesen beszélt arról a tényről, hogy a testvérek hittek a pletykáknak,
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és nem keresték fel személyesen, hogy testvéri szeretettel beszéljenek azzal, akiről a pletyka szól”. Korábban a lelkipásztori összejöveteleken Ellen White „felszólító levelére” Uriah
Smith válaszolt egy olyan levéllel, „amelyben vádolta Jones testvért hitünk oszlopainak
lebontásával”. A.T. Jones magyarázata bebizonyította, hogy Uriah Smith „igazságtalanul
vádolta őt”.54 Dan Jones „meglepődve tapasztalta, hogy néhány megmagyarázhatatlannak
látszó dolog egyszerűen elpárolog néhány magyarázat elhangzásával. Néhány olyan pletyka,
amelyekről azt feltételezték, hogy vitathatatlan bizonyítékokon alapulnak, és amelyek elterjedtek azokról a dolgokról, amelyeket [A.T.] Jones testvér itt tanított az iskolában, teljesen
eltűntek, amíg semmi sem maradt belőlük. A pletykák teljesen hamisnak bizonyultak.”55
Sajnos Uriah Smith nem vallotta be hibáját, és nem is igyekezett eloszlatni az általa terjesztett
hamis pletykákat. Sokkal könnyebb hazugságot mondani valakiről, mint visszavonni azt. [382]
Utána Ellen White a lehető legközvetlenebb módon beszélt a testvéreknek. Utólag a
fiának aznap írt levelében kijelentette: „Willie, úgy beszéltem, ahogy még soha sem hallottak beszélni. Megismételtem a Minneapolisban történteket, és utána kijelentettem: «Ez
volt a legünnepélyesebb összejövetel, amit valaha láttam.»” Ellen White „tett néhány nyílt
megjegyzést Smith testvérnek”, kijelentve, hogy bár „nem meglepő”, hogy azok a testvérek,
„akik csak keveset ismertek abból a munkából, amellyel az Úr megbízta őt, kísértésbe eshetnek”, Smith testvérnek „nem volt mentsége”. Ellen White-nak volt „oka arra, hogy elvárja a
testvérektől, hogy bölcs emberként viselkedjenek, mérlegeljék a bizonyítékokat, higgyenek a
bizonyítékoknak, és ne fordítsanak hátat a világosságnak és az igazság cselekedeteinek hitelt
adva a pletykáknak és a feltételezéseknek.”
Az összejövetel és az elmondott magyarázatok eredményeként Ellen White kijelenthette:
„Az egész légkör megváltozott.” Sokan meg lettek győzve arról, hogy mennyire meggondolatlan volt az ellenkezésük. Végül változás következett be, és az értekezlet utolsó hete valóban
más lelkületről tanúskodott.56
Fáradtan és kimerülten Ellen White az értekezlet utolsó hétvégéje előtt távozott Battle
Creek-ből. Az „utolsó beszéd” után úgy érezte, hogy „teljesítette kötelességét”. Neki „nem
volt több mondanivalója az egyháznak vagy lelkipásztor testvéreinek”.57Mielőtt visszatért
volna Kaliforniába, remélte, hogy az értekezlet utolsó napjaiban elért haladás folytatódni
fog. Sajnos ez a remény soha nem vált valóra.
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White halála után Larson egy brosúrát írt Jones és Waggoner ellen, valamint a szövetségekkel
kapcsolatos álláspontjuk ellen, amelyet Waggoner a The Glad Tidings (1900) című könyvében ismertetett meg. Szokás szerint Larson Ellen White írásait használta fel, „hamis módon
értelmezve szavait” abbéli próbálkozásában, hogy bebizonyítsa, hogy Jones és Waggoner
álláspontja téves volt. (The Law in Galatians: Is it the Moral Law? [n.p. 1919]; E.A. Jones
R.L. Odomnak, 1961. január 5.)
31. Ellen White, 4. Kézirat, „Sermon”, 1890. március 8.; 1888 Materials, 593. o.
32. Ellen G. White Uriah Smith-nek, 59. Levél, 1890. március 8.; 1888 Materials, 599.,
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amelyeket ők mutatnak be. Ellen White nemcsak a Bibliára helyezett hangsúlyt támogatta,
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de a Biblia mindig biztos útmutató.” (George R. Knight, From 1888 to Apostasy, 69. o.,
hozzáadott kiemelések) Bár nincs kétségünk afelől, hogy a Biblia biztos útmutató, ugyanúgy
igaz az is, hogy Jones és Waggoner a Biblia üzenetével lettek elküldve. Ellen White támogatta
az üzenetet. Akik abban az időben utasították el, akár mint most, azt állítják, hogy üzenetük
nem volt összhangban a Bibliával. Lásd még a 13. fejezet 23. lábjegyzetét.
34. Ellen White Uriah Smith-nek, 59. Levél, 1890. márc. 8.; 1888 Materials, 604-605. o.
35. Ellen G. White William C. White-nak, 82. Levél, 1890. március 9.; 1888 Materials,
617. o.
36. Másnap, William C. White-nak írt levelében Ellen White azt írta, hogy tegnap azt
mondta a testvéreknek: „hitte, hogy ismertette a szövetségekről szóló álláspontot a Spirit of
Prophecy 1. kötetében. Ha ez Dr. Waggoner álláspontja volt, akkor ő bírta az igazságot”.
(Uo., 617. o.) Ez érdekes kérdést vet fel. A Spirit of Prophecy című könyv 1. kötete eredetileg
1870-ben jelent meg, de a régi és az új szövetségről sem megjegyzést, sem különbséget nem
tett. 1886-ban Ellen White el kezdte bővíteni az 1. kötetet, és úgy adaptálta, hogy
„elolvashassa a nagyközönség”. (Arthur L. White, The Lonely Years, 435. o.) 1887 elején
azonban a Spirit of Prophecy 4. kötete felé fordította figyelmét, amely 1888-ban jelent meg A
nagy küzdelem címmel. Az 1. kötetet csak az 1889. évi Generál Konferencia után vizsgálta
felül, és a lelkipásztori értekezlet során folytatta. Négy nappal később nyilvánosan kifejezte
támogatását Waggoner szövetségekről szóló koncepciója iránt, és írt William C. White-nak,
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egyszerűen kijelentve: „Úgy gondolom, hogy a változás az 1. kötetből jó lesz”. (83. Levél,
1890. márc. 13.; 1888 Materials, 635. o.) Június 21-én azt írta O.A. Olsennek: „Az 1. kötet
a korrekciók szükségessége miatti hosszú és fárasztó halasztás után majdnem elkészült.” (115.
Levél; 1888 Materials, 680. o.) Csak augusztus 26-án jelentette be a Review and Herald az új
kiadás elérhetőségét Pátriárkák és próféták címmel . A felülvizsgált kiadás számos változása
között volt egy tizenegy oldalas fejezet, „A törvény és a szövetségek” címmel, amely a szövetségeket úgy mutatta be, mint ahogyan Waggoner. Ez sokakat arra késztetett, hogy megkérdőjelezzék az új kiadást, az egyik testvér pedig még azt is kérdezte Ellen White-tól, hogy egy
bizonyos kijelentést „az ihletésnek Lelke diktálta, vagy tartalmazza a kutatás által sugallt
meglátást?” (E.P. Dexter Ellen G. White-nak 1891. márc. 11., hozzáadott kiemelések) Felmerül a kérdés: Ellen White mikor adta hozzá a szövetségekről szóló koncepciót? Miután
meghallgatta Waggonert, aki bemutatta a témát, és 1890. március 6-án megkapta Isten
megerősítését? Ez összhangban lenne azzal, ahogyan az Úr használta őt a kezdeti években,
amikor a mérföldköveket meghatározták. (lásd: Herbert E. Douglass, Messenger of the Lord,
Review and Herald, 1998, 156-158. o.) Az alábbiakban egy összefoglalást találunk Ellen
White a szövetségekről alkotott koncepciójáról, ahogyan a Pátriárkák és próféták 32. fejezetében, a „Törvény és szövetségek”-ben van bemutatva. „Amint a Biblia bemutatja a két törvényt, az egyik változatlan és örök, a másik pedig ideiglenes és átmeneti, ugyanígy két szövetség van. A kegyelmi szövetség először az emberrel köttetett Édenben […] Ugyanez a
szövetség megújíttatott Ábrahámmal az ígéretben: «És megáldatnak a te magodban a földnek
minden nemzetségei» (1Móz 22:18) Ez az ígéret Krisztusra mutat. Ábrahám így értette meg
(lásd Gal 3:8,16), és ő Krisztusban bízott a bűnök bocsánatáért. Ez az ő hite volt, amely
igazságul tulajdoníttatott neki. Az Úr azt mondta neki: «És megállapítom az én szövetségemet én közöttem és te közötted, és te utánad a te magod között annak nemzedékei szerint
örök szövetségül, hogy legyek teneked Istened, és a te magodnak te utánad» (1Móz 17:7)
[…] Noha ez a szövetség Ádámmal köttetett és Ábrahámmal meg lett újítva, Krisztus haláláig nem lehetett ratifikálni. A szövetség Isten ígérete által létezett még az első üdvösségről
szóló utalástól, amely fel lett ajánlva. Hit által lett elfogadva; amikor azonban Krisztus megerősítette, új szövetségnek hívták. Isten törvénye volt ennek a szövetségnek az alapja, amely
egyszerűen egy terv volt, hogy az embereket újra összhangba hozza az isteni akarattal, olyan
helyzetbe helyezve őket, hogy engedelmeskedni tudjanak Isten törvényének. Egy másik
szövetség - amelyet a Szentírás a «régi» szövetségnek nevez - Isten és Izrael között köttetett a
Sínai-hegyen, majd egy áldozat vérével erősíttetett meg. Az Ábrahámi szövetség Krisztus vére
által erősíttetett meg, és «másodiknak» vagy «új szövetségnek» nevezték, mert az a vér, amel�lyel meg lett pecsételve, az első [vagy a régi] szövetség vére után hullott. Nyilvánvaló az a
tény, hogy az új szövetség Ábrahám napjaiban érvényes volt, mert abban az időben Isten
ígérete és esküje is megerősítést nyert «Hogy két változhatatlan tény által, melyekre nézve
lehetetlen, hogy az Isten hazudjon» (Zsid 6:18). De ha az Ábrahámi szövetség tartalmazta az
üdvösség ígéretét, miért köttetett újabb szövetség a Sínainál? Fogságban az emberek elvesztették Istenről és az Ábrahámi szövetség elveiről alkotott tudásuk nagy részét. Egyiptomból
való kiszabadítása által Isten megpróbálta feltárni előttük hatalmát és irgalmát, hogy késztethttps://adventizmusmegrazasa.hu/
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ve legyenek, hogy szeressék Őt és bízzanak Benne. Isten a Vörös-tengerhez vitte őket, ahol az
egyiptomiak üldözése miatt a menekülés lehetetlennek tűnt számukra, hogy rájöjjenek teljes
tehetetlenségükre, az isteni segítség szükségére, utána pedig kiszabadította őket. Ily módon
tele voltak szeretettel és hálával Isten iránt, és bíztak az Ő segítő erejében. Mint Szabadító, az
átmeneti rabságukból magához ragadta őket. Mégis volt egy még nagyobb igazság, amelyet
be kellett írni az elméjükbe. Mivel a bálványimádás és a romlottság közepette éltek, nem volt
valós elképzelésük Isten szentségéről, szívük természetének kimondhatatlan bűnös voltáról,
teljes képtelenségükről, hogy saját erejükkel megtartsák Isten törvényét, és hogy Megváltóra
van szükségük. Mindezeket meg kellett tanulniuk […] Az emberek nem vették észre saját
szívük bűnösségét, és azt a tényt, hogy Krisztus nélkül lehetetlen megtartaniuk Isten törvényét; következésképpen azonnal szövetséget kötöttek Istennel. Abban a hitben, hogy képesek
megalapozni saját igazságukat, kijelentették: «Mindent megteszünk, amit az Úr parancsolt,
és engedelmeskedünk» (2Móz 24:7) […] Azonban csak néhány hét telt el, amikor megszegték az Istennel kötött szövetséget, és faragott képet imádtak. Nem remélhették Isten kegyét
a megkötött szövetség által, amit megszegtek; és most, látva bűnösségüket és a megbocsátás
szükségességét, megértette velük, hogy szükségük van az Ábrahámi szövetségben kinyilatkoztatott és áldozatok által képviselt Megváltóra. Következésképpen hit és szeretet által Istenhez
ragaszkodtak, a bűn rabságából való Szabadítóhoz. Készek voltak értékelni az új szövetség
áldásait. A «régi szövetség» feltételei a következők voltak: engedelmeskedj és higgy: «Az ember, aki megcselekszi, élni fog általa» (Ez 20:11; 3Móz 18:5); de «Átkozott, aki meg nem
tartja e törvénynek igéit, hogy cselekedje azokat!» (5Móz 27:26) Az «új szövetség» «jobb
ígéreteken alapult» - a bűnök megbocsátásának ígéretén és Isten kegyelmén, hogy megújítja
a szívet, és összhangba hozza Isten törvényének elveivel. «És ez a szövetség, amelyet Izrael
házával kötök azok után a napok után, mondja az Úr; törvényemet belsejükbe helyezem, és
az ő szívükbe írom […], mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem
emlékezem» (Jer 31:33,34). Ugyanazt a törvényt, amely a kőtáblákra vésetett, a Szentlélek a
szívbe írja. Ahelyett, hogy megalapoznánk saját igazságunkat, elfogadjuk Krisztus igazságát.
Az Ő vére engesztelést végez bűneinkért. Az Ő engedelmessége van elfogadva értünk. Utána
a Szentlélek által megújult szív meghozza «a Lélek gyümölcseit». Krisztus kegyelméből engedelmességben fogunk élni Isten törvényével, amely a szívünkbe van írva. Krisztus Lelkét
bírva úgy fogunk élni, ahogyan Ő élt. Az Úr kijelentette magáról prófétája által: «Hogy teljesítsem a te akaratodat; ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van»
(Zsolt 40:8) […] Pál apostol világosan bemutatja a hit és a törvény kapcsolatát az új szövetségben. Azt írta: «Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus
Krisztus által», «A törvényt tehát hiábavalóvá tesszük-e a hit által? Távol legyen! Sőt inkább
a törvényt megerősítjük.» «Mert ami a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erőtelen vala a
test miatt, az Isten az ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben. Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint
járunk, hanem Lélek szerint.» (Róm 5:1; 3:31; 8:3,4).” (Pátriárkák és próféták, 370-373. o.
hozzáadott kiemelések)
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37. Ellen White, 4. Kézirat, „Sermon”, 1890. március 8.; 1888 Materials, 593-597. o.
38. Ellen G. White William C. White-nak, 82. Levél, 1890. március 9.; 1888 Materials,
617. o.
39. Isten Lelkének azon az összejövetelen való megnyilvánulása sok elmében kitörölhetetlen benyomást keltett. G.B. Starr, Luther Warren, Dr. D.H. Kress és Dr. John E. Froom
mind felidézte az eseményt: Ellen White „azt mondta, hogy Isten angyala aznap reggel
Waggoner testvér mellett állt, miközben bemutatta az «igazság üzenetét» (LeRoy E. Froom,
Movement of Destiny, 263. o.) Dr. Kress arra emlékezett, hogy beszéd közben: „Waggoner
lenyűgözötten sírt. White testvérnő, aki jelen volt, követte őt, és néhány megjegyzés után
leült. Azzal kezdte, hogy: «Isten Lelke kiáradt Waggoner testvérre, amikor beszélt», majd
elmondta saját üzenetét […] Lehetetlen leírni a Lelket, amely kiáradt ránk.” (Daniel H.
Kress, Under the Guiding Hand, 113. o.)
40. Ellen G. White, 2. Kézirat, „Sermon”, 1890. március 9.; 1888 Materials, 606-609.,
o. a kiemelések tőlem.
41. Ellen G. White W.A. Colcordnak, 60. Levél, 1890. március 10., és Ellen G. White
William C. White-nak, 30. Levél, 1890. március 10.; 1888 Materials, 620.,622., o.
42. Ellen G. White William C. White-nak, 30. Levél, 1890. március 10.; 1888 Materials,
623–624., o.
43. Ellen G. White, 37. Kézirat, „Light in God’s Word”, 1890; 1888 Materials, 830.,
826-827., o.
44. Uo., 830-831., o.
45. Ellen G. White William C. White-nak, 30. Levél, 1890. márc. 10., márc. 11-i
keltezésű szakasz; 1888 Materials, 625-626. o., hozzáadott kiemelések. Nem szabad félreértelmeznünk Ellen White állítását. Az ő szemszögéből nézve a lázadás gerince megtört
„azok számára, akik máshonnan jöttek”. Az ellenkezés már nem volt monopólium az egész
lelkészi értekezlet felett. Ez azonban semmiképp sem állította meg a Jones és Waggonerrel
szembeni ellenállást. Amint a következő fejezetekben látni fogjuk, sokan, akik bevallották
hibájukat, köztük Larson és Porter, újra harcolni kezdtek a világosság ellen. Sok vallomás
Ellen White bizonyságainak érvényes voltáról szólt. Izrael beismerte lázadását a tizenkét kém
ellen Kánaán határában, és az emberek szíve mégsem változott meg. Ugyanígy a lelkipásztori
értekezleten sokan bevallották, hogy tévedtek, de nem hagyták el lázadó útjukat. A modern
történészek hajlamosak arra, hogy idézzék Ellen White nyilatkozatát a megtört „lázadás
gerincéről”, annak bizonyítékaként, hogy az üzenettel szembeni ellenállás hamarosan megszűnt: „Az olvasó számára nyilvánvalónak kell lennie, hogy néhány hónap, vagy néhány év
múlva a minneapolisi összejövetel után a legtöbb ember, aki részt vett a hit általi megigazulás
világosságával szembeni ellenállásban, megtért rossz útjaiból, és állást foglalt az igazság és az
igazságosság mellett.” (A.V. Olson, Through Crisis to Victory, 71.,104 -112. o.) George Knight
kijelenti: „Miután az állítólagos kaliforniai összeesküvés megszűnt problémát jelenteni, Ellen
White új munkákon és új terveken kezdett gondolkodni. Március 19-én O.A. Olsen […]
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gyanította, hogy Ellen White [Ausztráliába] utazik, mivel az összeesküvés-elmélet gerince
megtört.” (Angry Saints, 92. o. Lásd még George R. Knight, From 1888 to Apostasy, 52., o. és
A.L. White, The Lonely Years, 456. o.) A történelem azonban más és megfelelőbb képről tesz
bizonyságot, amint azt a következő fejezetekben látni fogjuk. Itt egy összefoglalót mutatunk
be, idézve A.T. Jones-t, aki szerint a helyzet megváltozott „a néppel és látszólag a vezetők
többségével kapcsolatban. Később azonban ez csak látszólag volt így; soha nem volt valódi,
mert a Generál Konferencia Bizottságában és mások között a titkos ellenkezés megszakítás
nélkül folytatódott.” (A.T. Jones – C.E. Holmes-nak, 1921. május 12.; Manuscripts and
Memories, 329. o.)
46. Ellen G. White William C. White-nak, 83. Levél, 1890. március 13.; 1888 Materials,
627-628., o. Lásd még Dan T. Jones, R.A. Underwoodnak, 1890. március 21., Hetednapi
Adventisták Generál Konferenciájának archívumai. William C. White arról számolt be O.A.
Olsennek, hogy „a bizottság tagjaként” felidézte, hogy „három példányban van meg az anyag,
amelyet Dr. Waggoner adott hozzá a leckékhez, ahogy azt júliusban megvizsgáltam [1889]
az almafa alatt. Emlékszem, hogy hallottam Dr. Waggoner és Jones tervét, miszerint az első
példányt Oaklandba, majd egyet Smith testvérnek küldenek, utána pedig értesítettek engem,
hogy ezt megtették […] A leckék íróival és a bizottságokkal folytatott összes kapcsolatom
során nem láttam semmiféle hajlamot vagy vágyat arra, hogy a leckéket anélkül küldjék
el nyomtatásra, hogy Smith testvér és munkatársai nagyon alaposan meg ne vizsgálnák
azokat.” (William C. White, O.A. Olsennek, 1890. március 17., Hetednapi Adventisták
Generál Konferenciájának archívumai) Ez a kijelentés hiteles választ ad George Knight
kijelentéseire, aki azt sugallja, hogy nem történt volna semmiféle minneapolisi epizód, ha
Jones és Waggoner alázatosan beszéltek volna az idősebb testvérekkel, és jóváhagyásukat
kérték volna meglátásaikhoz. (lásd: From 1888 to Apostasy, 74., o.; A User-Friendly Guide to
the 1888 Message, 176-178., o.) Épp ellenkezőleg, sem Jones személyisége, sem Waggoner
személyisége, sem az állítólagos nem megfelelő tetteik nem voltak felelősek a megtörtént
elutasításért. Lásd a 4. fejezet 41. lábjegyzetét.
47. Ellen G. White William C. White-nak, 83. Levél, 1890. március 13.; 1888 Materials,
627-628., o.
48. Uo, március 16-ai keltezésű szakasz, 628-631., o.
49. Uo, március 16-ai keltezésű szakasz, 631-633., o.
50. Ellen G. White, 1890. évi 2. Kézirat, március 16-ai keltezésű szakasz; 1888 Materials,
613-616., o.
51. Ellen G. White Uriah Smith-nek, 73. Levél, 1890. november 25.; 1888 Materials,
734., o.
52. Ellen G. White, 2. Kézirat, „Sermon”, 1890. március 9.; 1888 Materials, 615., o.
53. Ellen G. White William C. White-nak, 83. Levél, 1890. március 13., március 17-ei
keltezésű szakasz; 1888 Materials, 634., o. Jones március 17-én vagy 18-án tért vissza Battle
Creek-be, miután megvédte R.M. Kinget, egy hetednapi adventistát, akit azzal vádoltak,
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hogy Tennessee-ben megszegte a vasárnapi törvényt. További információ erről az esetről lásd:
Eric Syme, A History of SDA Church-State Relations in the United States, 36,37., o.; A.T.
Jones, „Due Process of Law” and the Divine Right to Dissent (New York: National Religious
Liberty Assn., 1892). Ez a könyv Jones revideálása a King esettel kapcsolatban.
54. Ellen G. White Uriah Smith-nek, 73. Levél, 1890. november 25.; 1888 Materials,
734., o.
55. Dan T. Jones E.W. Farnsworth-hez, 1890. március 21., a Hetednapi Adventisták
Generál Konferenciájának archívumai.
56. Ellen G. White William C. White-hoz, 84. Levél, 1890. március 19.; 1888 Materials,
642-643., o.
57. Ellen G. White J.S. Washburnnek, 36a. Levél, 1890. szeptember 18.; 1888 Materials,
708., o.
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15. fejezet

Maradjatok a mérföldköveknél!
„A Galata törvény volt az egyetlen ürügyük”
1890-ben, a lelkészi értekezlet második felében megtett háromhetes fárasztó munka után
Ellen White visszatért Kaliforniába. Néhány kivételtől eltekintve minden nap beszélt, „néha
naponta kétszer”. Munkája egyáltalán nem volt hiábavaló, mert változás történt az összejövetelek légkörében. A változás nagy részét a Battle Creek-i fővezetők két különleges találkozója
tette ki. Végül A.T. Jones és E.J. Waggoner lehetőséget kaptak arra, hogy elmagyarázzák a
maguk verzióját a helyzettel kapcsolatban, és válaszoljanak az összes hamis vádra, amelyek
állandósultak még a Minneapolisi Konferencia előtt. Ez a tény „mély benyomást hagyott”
sokukra, akik ellenük harcoltak, és sok vallomás történt. Sokan újra megértették a Bizonyságtételek érvényes voltát, és támogatókként foglaltak állást.1*
Dan Jones úgy vélte, hogy „sajnálatos lett volna elhagyni Battle Creek-et e két külön
találkozó és a kapott egyértelmű magyarázatok nélkül”. Most „új embernek” érezte magát.
Amikor egyesek kérdezték, hogy miért nem történtek meg korábban ezek az összejövetelek,
Ellen White „elmagyarázta, hogy a benyomásoknak és az érzéseknek olyan jellegük volt,
hogy nem érhettük el az embereket, mert volt fülük, de nem hallottak; volt szívük, de meg
voltak keményedve, és lehetetlen volt hatni rájuk.”2* Ennek ellenére Ellen White kijelenthette: „Köszönjük Istennek, hogy eljött a győzelem.”3 „A lázadásnak gerince megtört azok
számára, akik máshonnan jöttek.”4 Isten nem hagyta el népét.
Nem Ellen White volt az egyetlen hálás ember: „Olsen testvér annyira boldog és annyira felszabadult, hogy alig tudja, mit tegyen. Waggoner testvér olyan boldog.”5 Ez nagyon
biztató volt, figyelembe véve, hogy csak néhány nappal ezelőtt O.A. Olsen panaszkodott a
lelkipásztori munka gyenge állapota miatt: [392] „Szomorú vagyok a lelkipásztori munkánk
miatt. Amikor általában embereinkre tekintek, kevésbé vagyunk felkészülve arra, hogy szembenézzünk az előttünk álló sürgősséggel.” Olsen megértette, hogy ha Isten nem érkezik egy
„nagyobb hatalommal”, és ha nem adományoz „különleges áldásokat és előnyöket, akkor
nem fogunk felemelkedni a lehetőségeink magasságához”.6 Olsen láthatta, hogy „miközben
Isten gondviselésének keze olyan utat nyit meg, mint még soha azelőtt, másrészt úgy tűnik,
hogy az ellenség a bosszú lelkületével munkálkodik”.7
Olsen igazolni tudta a lelkipásztori értekezletben elért haladást, és ezt megírta a Review
folyóirat egyik cikkében: „A bibliaiskola egyik fontos jellemzője White testvérnő munkája
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volt […] Ezek különleges érdeklődésű alkalmak voltak, és sokáig megmaradnak azok emlékezetében, akik jelen voltak. White testvérnő nagy szabadságot élvezett, hogy kifejezze
magát, és néhány összejövetelen az Úr ereje nagymértékben megnyilvánult […] Nagyon hálásak vagyunk Isten áldásáért és a sikerért, amely kísérte a jelenlegi erőfeszítést.”8 Dan Jones
támogatta Olsen észrevételét egy hasonló cikkében a Review folyóirat ugyanazon számában:
„White testvérnő sok összejövetelen vett részt, és nagy szabadsággal és erővel mutatta be bizonyságát. Az iskola néhány résztvevőjében megnyilvánuló
visszafogottságot az elmondott magyarázatok eltávolították, és kedves lelkület
váltotta fel […] Mindannyian nagymértékben meg lettek áldva, és sokan, akik
korábbi munkájukban hidegek és formálisak voltak, olyan tapasztalatokat szereztek Isten dolgaiban, melyek új bátorságot és reményt adtak a jövőre nézve.
Az iskola utolsó napján, a délelőtti összejövetelen szinte mindenki felszólalt, és
egyöntetű bizonyságuk az volt, hogy az iskola és az összejövetelük által nagy
áldást nyertek, és hogy nagyobb bátorsággal és a siker nagyobb reményével
mehettek dolgozni, mint bármikor előtte.”9
Az értekezlet befejezése előtt Ellen White „meg volt győződve arról, hogy Sátán látta,
hogy itt nagy a tét, és nem akarta elveszíteni befolyását a lelkészi munkában lévő testvéreink
felett. Ha a teljes győzelem érkezni fog, akkor sok lelkipásztor a legértékesebb tapasztalattal
hagyja majd el ezt az összejövetelt.10 Minden gyakorlati szempontból úgy tűnt, hogy valóban
eljött a végső győzelem, és ha a történelem másképp szólt volna, nem juthattunk volna más
következtetésre. Azonban pontosan úgy, mint az 1889-es újjáébredések és az évi Generál
Konferencia esetében az 1890-es lelkipásztori értekezlet is kevesebbnek bizonyult egy nagy
győzelemnél. Csak néhány hét múlva, nagy anyagi nehézségben találjuk Ellen White-t, elbátortalanodva és betegen, és sok vezető testvér újra megkérdőjelezte bizonyságait. [393] Ahhoz
hogy megértsük, mi vezetett ehhez a helyzethez, másodszor is őszintén meg kell néznünk azt
a helyzetet, amelyet Dan Jones a lelkipásztori értekezlet során és azt követően fogadott el,
mind a Galata törvénnyel kapcsolatban, mind a szövetségekkel kapcsolatban.11*
Az alkalmas időben való hiányzás
Amikor a lelkipásztori értekezleten a szövetségekről szóló előadások során Dan Jones
odament Ellen White-hoz, és megkérdezte véleményét, ő közvetlenül így válaszolt neki:
„Nem fogom elmondani a véleményemet; meggyőződésemet. Keresd a Bibliában!”12 Néhány nappal később azonban Ellen White írásban és nyilvánosan is ismertette véleményét.
Sajnos Dan Jones nem tudott jelen lenni. Március 2-án, vasárnap Dan Jones elutazott Battle
Creek-ből Tennessee-be, hogy segítsen R.M. King megvédésében a vasárnapi törvény megsértésével kapcsolatos egyik legfontosabb ügyben, és nem tudott visszatérni Battle Creek-be,
csak március 10-én, hétfőn, körülbelül nyolc nappal később.13*
Következésképpen Dan Jones egy egész héten át nem volt jelen a reggeli összejöveteleken,
ahol Ellen White közvetlenül beszélt a testvéreknek az aktuális eseményekről. Dan Jones
nem volt jelen szombat reggel, amikor Ellen White annyira világosan kijelentette: „Tehát
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elmondom nektek itt, Isten előtt, hogy a szövetségek témája, ahogyan [Waggoner] bemutatta, az igazságot képezi. Ez a téma a világosság. Tiszta mondatokban fel lett tárva előttem.
Kérdezem azokat, akik ellenálltak a világosságnak: Istenért vagy az ördögért dolgoztatok?”14
Valószínű, hogy Dan Jones nem kapta meg annak a levélnek a másolatát, amelyet Ellen
White ugyanazon a szombat reggelen írt Uriah Smith-nek, amelyben a lehető leghatározottabban kijelentette: „Az előző este felfedték nekem, hogy a szövetségekről szóló bizonyítékok
egyértelműek és meggyőzőek voltak. Te magad, Dan Jones testvér, Porter testvér és mások
hiába pazaroljátok kutatói képességeteket annak érdekében, hogy olyan álláspontot mutassatok be, amely különbözik a Waggoner testvér által bemutatott szövetségek témájától […]
A szövetségek témája világos, és minden őszinte és előítélet nélküli elme elfogadja.”15 Dan
Jones szintén nem volt jelen a következő vasárnap reggeli összejövetelen sem, ahol Ellen
White megkérdezte a jelenlévőket: „Elhívta Isten ezeket az embereket, [Jones és Waggoner],
hogy hirdessék az igazságot? Azt mondom: Igen, Isten küldött embereket, hogy hozzák el
az igazságot, amellyel nem rendelkeztünk volna, ha Isten nem küldött volna valakit, hogy
elhozza nekünk.”16 [394]
Nyilvánvaló, hogy meglehetősen nagy meglepetés várt Dan Jones-ra, amikor visszatért
Battle Creek-be. Hétfő reggel, azon a napon, amikor visszatért, Ellen White ezt írta William
C. White-nak: „Nagyon elégedett voltam, amikor megtudtam, hogy Prescott professzor
ugyanazt mutatja be hallgatóinak, mint amit Waggoner testvér bemutatott. A szövetségeket
mutatja be […] Múlt szombat óta, amikor kijelentettem, hogy a szövetségek témája, amint
azt Waggoner testvér bemutatta, az igazságot képezi, úgy tűnik, hogy ez nagy felszabadulást
hozott sokak elméjébe.”17 Rövid idő múlva Dan Jones meghallotta a hírt, miszerint Ellen
White „teljes mértékben támogatja Dr. Waggoner szövetségekről szóló álláspontját.” Ez a hír
bármit hozott, de az elméjében biztos, hogy nem a szabadulást.18
Kedd reggel Dan Jones több mint egy hét hiányzás után ismét részt vett a reggeli összejövetelen. „A terem tele volt”, az előadók Ellen White, O.A. Olsen, E.J. Waggoner és W.W.
Prescott voltak. Sok vallomás hangzott el, köztük R.C. Porter vallomása is. Bár Porter „nem
értett világosan mindent a szövetségekkel kapcsolatosan”, „beismerte a hibáját, amelyet elkövetett Ellen White és Waggoner testvérrel szemben.” E vallomások eredményeként „az egész
terem felsóhajtott és dicsérte Istent, mert hatalma megnyilvánult”. Nem csoda, hogy Ellen
White kijelenthette: „A lázadás gerince megtört azok számára, akik máshonnan jöttek.” Ez a
tény különös benyomást tett Dan Jones-ra, mert „állandóan lehajtotta a fejét, és a találkozó
végéig egyszer sem emelte fel.”19
Március 12-én, szerdán Ellen White összehívta a megtartandó két különleges találkozó közül az elsőt Battle Creek fővezetőivel, beleértve Dan Jones-t is. Ellen White és E.J.
Waggoner most tudtak először válaszolni a sok hamis vádra, amelyeket még a Minneapolisi
Konferencia előtt terjesztettek. Mi volt ezeknek a vádaknak az alapja? „Végül a dolgok nyugvópontra kerültek azzal a következtetéssel, hogy Butler testvér levelet kapott Kaliforniából,
amelyben elmondták neki, hogy tervek készültek a Galata törvény témájának népszerűsítésére.” Ezt a tényt „szembesítették és elmagyarázták, hogy semmiféle tervek nem készültek”.
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Ilyen összeesküvés nem történt. Bár az ötórai találkozóból nagyon sok jó származott, nem
történt egy „általános lélekösszetörés a Lélek és Isten hatalma alatt”, ahogy Ellen White
remélte.20 [395]
Amikor Ellen White üzenetet küldött Dan Jones-nak, hogy hívja meg Waggonert, hogy
beszéljen szombaton, „kissé visszafogottnak tűnt, de végül [Waggonert] meghívták, aki az
egyik legértékesebb prédikációját tartotta”. A délutáni összejövetelre a kiadó kápolnájában
került sor, ahol „az Úr Lelke közeledett hozzánk. Krisztus kopogott az ajtón, de nem volt
hely számára, nem nyitották ki az ajtót, és Dicsőségének világossága, amely oly közel volt,
visszavonult”. Vallomások történtek, de nem voltak „olyan egyértelműek és pontosak”, mint
ahogy Ellen White várta. Ebből az alkalomból Dan Jones szörnyű kísértéseiről beszélt, hogy
„mondjon le a bizonyságokról”. Ellen White elmélkedett, mondván, „milyen nehéz volt
ezeknek az embereknek az énnek való meghalás”.21
Végül március 16-án, vasárnap reggel Ellen White „kimerülten és szinte elbátortalanodva”, mert elmenni az összejövetelre, ahol „néhány nagyon pontos megjegyzést tett”. Elmondta nekik, „mit tettek annak érdekében, hogy semmissé tegyék azokat a dolgokat, amelyeket
az Úr próbált megtenni, és elmondta az okot is. A Galata törvénye volt az egyetlen okuk.”
Anélkül, hogy időt vesztegetett volna, Ellen White arról az alapvető problémáról beszélt,
amely megakadályozta őket abban, hogy elfogadják az új világosságot:
„Azt kérdeztem: Miért kedvesebb nektek a ti értelmezésetek a Galata törvénnyel kapcsolatban, és miért vagytok buzgóbbak megtartani elképzeléseiteket, mint hogy elismerjétek Isten Lelkének cselekedeteit? Amikor értelmeztétek
a Galata törvényt, személyes mérlegeteken mérlegeltetek minden mennyből
küldött értékes bizonyságot. Semmi sem jöhetett hozzátok az igazság és Isten
hatalmával kapcsolatban, ha az nem viselte az ujjlenyomatotokat, értékes ötleteteket, amelyet a Galata törvénnyel kapcsolatban bálványoztatok.
Isten Lelkének ezen bizonyságai, Isten Lelkének gyümölcsei súlytalanok, ha
nem viselik a Galata törvényről alkotott elképzeléseitek ujjlenyomatát. Félek
miattatok, félek a Szentírás minden egyes részével kapcsolatos értelmezéseitektől, amelyek egy annyira nem keresztény lelkületben nyilvánultak meg, mint
amilyent nyilvánítottatok, és ami annyi felesleges munkámba került. […]
Óvatosak legyetek, hogy féljetek, nehogy elkövessétek a Szentlélek elleni bűnt
[…] Én azt mondom, hogy ha a Galata törvényével kapcsolatos elképzeléseitek
hasonló eredmények, mint amelyeket Minneapolisban és egészen idáig láttam,
az én imám az, hogy a lehető legtávolabb álljak a bibliai megértésetektől és
értelmezésetektől […] Elméletetek nem részesülhetett volna egy meggyőzőbb
elutasításban.
Tehát, atyámfiai, nincs semmi mondanivalóm, és semmi felelősségem a
Galata törvényével kapcsolatban. Számomra ez a téma csekély jelentőségűnek
tűnik ahhoz a lelkülethez képest, amelyet hitetekbe hoztatok. Pontosan ugyanaz a lelkület, melyet a zsidók nyilvánítottak ki Jézus Krisztus munkájával és
küldetésével kapcsolatban.”22 [396]
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A vezető testvérek elutasították az egyre növekvő világosságot, mert megértették, hogy
az ellentétes a Galata törvényről szóló „dédelgetett elméleteikkel”. Régi elképzeléseiket félre
kellett tenni, hogy elfogadják azt az üzenetet, amelyet az Úr kedvesen küldött Jones és Waggoner által. A sokakban megnyilvánult lelkület volt az egyik legnagyobb bizonyíték arra,
hogy az a mód, ahogyan a Szentírást értelmezték, valóban téves volt. Ellen White időzött
ezen a ponton. Ahelyett, hogy a mérföldkövek egyike volna a Galata törvényről alkotott
elméletük, mindenekfelett Baál imádása lett:
„Krisztus evangéliumának, leckéinek és tanításainak alig van helye azok
tapasztalatában és beszédében, akik állítják, hogy hiszik az igazságot. Minden
dédelgetett elméletnek, minden emberi meglátásnak a legkomolyabb fontosságot tulajdonítotok, bálvánnyá szentelitek, és mindenkinek alá kell vetnie
magát. Ez volt valójában a Galata törvényről szóló elmélet helyzete. Bármi, ami
egy annyira dédelgetett foglalkozássá válik, hogy elbitorolja Krisztus helyét,
minden olyan eszme, amely annyira fel van magasztalva, hogy odakerül, ahol a
bizonyítékok világosságából semmi sem talál helyet az elmében, az bálványalakot ölt, amelynek mindent feláldoznak. A Galata törvénye nem létfontosságú
téma, és soha nem is volt az. Akik a régi határkő egyikének nevezték, egyszerűen nem tudják, mit beszélnek. Ez soha nem volt régi mérföldkő, és soha nem
is lesz […]
Az Isten nekem adott szava által mondom: Azok, akik szilárdan álltak a
Galata törvénnyel kapcsolatos elképzeléseik és álláspontjuk védelmében, égő
szövétnekkel kell vizsgálniuk a szívüket, hogy lássák, miféle lélek ösztönözte
őket erre. Pál apostollal együtt mondhatnám: «Ki igézett meg titeket, akiknek
szeme előtt Jézus Krisztust úgy írtuk le, mintha közöttetek feszítették volna
meg?» (Gal 3:1) Miféle sátáni kitartás és makacsság mutatkozott meg! Én nem
aggódtam a Galata törvény miatt, de attól tartok, hogy a vezető testvéreink
nehogy az Isten Lelkének világosságával és nyilvánvaló bizonyságával szembeni
ellenállás ugyanazon területére lépjenek, és mindent elutasítsanak, hogy bálványozzák feltételezett meglátásaikat és dédelgetett elméleteiket. A testvéreim
által elfogadott magatartás és a kinyilvánított lelkületük kényszerítenek azt
mondani: Isten mentsen meg a Galata törvénnyel kapcsolatos meglátásaitoktól.”23
Napjainkban ugyanolyan fontos számunkra megértenünk, mit próbált Ellen White magyarázni a testvéreknek, mint amilyen fontos volt nekik akkor. Ellen White több mint tizenkétszer úgy hivatkozott a Galata törvénnyel kapcsolatos általánosan támogatott koncepcióra,
mint amely „a ti gondolataitok”, „a ti megértésetek”, „a ti értelmezésetek”, „a ti elméleteitek”
és „a ti véleményeitek”, amelyekhez úgy ragaszkodtak, mintha a hit mérföldköve lett volna,
amelyet soha másként nem lehetett érteni. Készek voltak feláldozni Krisztus Lelkének kiáradását annak érdekében, hogy megtartsák [397] „dédelgetett elméleteiket”. „A keresztényietlen
lelkületük” és „sátáni kitartásuk” arra késztette Ellen White-t, hogy a lehető legtávolabb
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akarjon kerülni „megértésüktől és értelmezésüktől”. Ez volt a kontextus, amelyben Ellen
White kijelentette, hogy „nem aggódik”, „semmi terhe nem volt a Galata törvénnyel kapcsolatban”, ahogy azt ők értelmezték. Ez nem volt egy „létfontosságú téma”, hanem „kisebb
jelentőségű” volt ahhoz a lelkülethez képest, amelyet ők kinyilvánítottak. Ellen White nem
akarta elutasítani a szövetségek témájáról szóló közvetlen világosságot a Galata törvénnyel
kapcsolatos elképzeléseik kedvéért.24
Ellen White semmilyen módon nem sugallta azt, hogy a doktrína irreleváns lenne, hanem egyetlen gondja az volt, hogy a testvérek jóságosan bánjanak egymással, amikor nem
értettek egyet. Másrészt egyértelművé tette, hogy Waggonernek a szövetségekkel kapcsolatos
meglátásai igazak voltak, és sok testvértől eltérően Ellen White nem akarta elutasítani őket,
még akkor sem, ha ez a Galata törvényről szóló közös koncepció feladását jelentette volna.
Ellen White nyilvánvalóvá tette ezt a Smith-nek alig egy héttel korábban írt levelében: „A
szövetségek témája világos, és minden őszinte és előítélet nélküli elme elfogadja. Én abba a
helyzetbe lettem vezetve, ahol az Úr megértette velem ezt a témát. Ti hátat fordítottatok a
közvetlen világosságnak, mert attól féltetek, hogy a Galata törvény témáját el kell fogadni. A
Galata törvénnyel kapcsolatban nincs és soha nem is volt terhem.”25
Az a tény, hogy Ellen White-t nem terhelte a Galata törvény, nem jelentette azt, hogy
ő elutasított volna egy világosabb kinyilatkoztatást. Minneapolisban kijelentette: „Ha teljesen értem álláspontját, Waggoner meglátása a Galata törvényről nem harmonizál azzal a
megértéssel, amellyel a múltban bírtam”. Azonban Ellen White „készséges volt tanulni, mint
egy gyermek”, mert az igazság „semmit sem fog veszíteni a kutatás által”.26 Ellen White azt
mondta a testvéreknek, lehetséges, hogy Jones és Waggoner „különbözhetnek tőlünk”.27 A
Konferencia vége felé kezdett „először” töprengeni azon, hogy „lehetséges, hogy végül is mi
nem a helyes koncepciókat vallottuk a Galata törvénnyel kapcsolatban, mert az igazságnak
nincs szüksége egy ilyen lélekre, hogy támogatva legyen”.28 Biztos volt benne, hogy „ha mi
bírtuk az igazságot ezzel a témával kapcsolatban, akkor testvéreinknek nem sikerült megszentelődniük általa”.29
Amint azt fentebb bemutattuk, az 1890-es lelkipásztori értekezlettől kezdve Ellen White
már nem azonosult az általánosan elfogadott koncepcióval, hanem számos alkalommal így
nevezte „a ti koncepciótok”. [398] Kevesebb, mint egy évvel azután Ellen White kijelenthette,
hogy „a Galata törvényről szóló vitában a téves pozíció elfogadása miatt - egy olyan téma,
amelyet sokan nem értettek teljesen a téves álláspont elfogadása előtt - az egyház egy szomorú
veszteséget szenvedett el”.30 Néhány évvel később Ellen White támogatta ezt a gondolatot,
és egyértelműen megvédte Jones és Waggoner álláspontját, kijelentve: „«A törvény volt a
vezérlőnk […]» A Szentírás ezen szakaszában [Gal 3:24] a Szentlélek az apostolon keresztül
különösen az erkölcsi törvényről beszél […] E szándéknak a hiánya, hogy lemondjanak az
előre kialakított elképzeléseikről, és elfogadják ezt az igazságot, képezi a nagy részét annak az
ellenkezésnek, amely megnyilvánult Minneapolisban az üzenettel szemben, amelyet az Úr
Waggoner és Jones testvérek által küldött. Ezen ellenkezés felszítása által Sátánnak sikerült
nagymértékben eltávolítania népünktől a Szentlélek különleges erejét, amelyet az Úr kihttps://adventizmusmegrazasa.hu/
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mondhatatlanul szeretett volna megosztani velük […] A világosságot, amelynek dicsőségével
az egész földet meg kellett világítania, elutasították.”31 Mindezeket a tényeket figyelembe kell
vennünk, amikor áttekintjük az 1890-es lelkészi értekezlet következményeit, mert különben
téves premisszákból indulhatunk ki az ott bemutatott szövetségekről szóló nagy igazságok
tekintetében.
Mentális torna
Amikor elolvassuk Dan Jones a lelkipásztori értekezlet alatti és utáni levelezését, láthatjuk a személyes belső küzdelmét, amelyet ő és a kollégái is átéltek. Nyilvánvaló, hogy ők nem
értettek egyet Jones és Waggoner a Galata törvényről és a szövetségekről szóló meglátásaival,
amelyek olyan szorosan kapcsolódtak egymáshoz. Azt állították, hogy hisznek a hit általi
megigazulásban, de úgy érezték, hogy Jones és Waggoner álláspontja aláássa a szombatot,
a törvényt és a harmadik angyal üzenetét. Amikor Ellen White határozottan támogatta
Jones-t és Waggonert, valamint meglátásaikat, a bizonyságtételek megkérdőjeleződtek. Ellen
White talán megváltozott. A bizonyságtételek feladásának kísértése azonban csak sötétséget és
csüggedést hozott, mert azok összekapcsolódtak a harmadik angyal üzenetével, és lemondani
róluk azt jelentette, „mindenről lemondani”.32 Könnyen belátható, hogy ebben a helyzetben
valamit el kellett hagyni.
Március 14-én, a két „különleges találkozó” közül az első után Dan Jones megírta, hogyan érti az addigi helyzetet. Írva D.T. Shireman-nek (egy önjelölt evangélista Kansas-ből)
a tapasztalatról, amelyben vannak Battle Creek-ben, [399] Dan Jones felfedte belső küzdelmeinek egy részét, amelyen átmegy: „Késztetve lettem látni annak a veszélyét, hogy bízzak
a látszatokban, és megpróbáljam úgy kialakítani a dolgokat, ahogyan én gondoltam, hogy
kellene […] Amikor Isten világossága ragyog a szívekre, és feltárja az indítékokat és célokat,
amelyek késztettek minket a maga valódi fényében, a látvány egyáltalán nem biztató.”33*
Ugyanezen a napon Dan Jones írt R.A. Underwoodnak, és többet osztott meg a személyes
gondolataiból a lezajlott összejövetellel kapcsolatban:
„Az elmondottakból úgy tűnik, hogy [William C. White], Waggoner és
Jones testvéreknek nem volt előre megfontolt tervük, amikor a Csendes-óceán
partvidékéről Minneapolisba érkeztek, hogy bemutassák meglátásaikat, és azóta
sem próbálkoztak megvalósítani egy ilyen tervet. White testvérnő kissé erőteljesebben állt ki Dr. Waggoner mellett, és mégsem fejezte ki magát kategorikus
módon a két szövetségről szóló előadásában szereplő doktrinális kérdésekről.
Ellen White azt mondta, hogy megmutatták neki, hogy Waggonernek volt
világossága a szövetségek témájával kapcsolatban, de nem mutatták meg, miről
szól ez a világosság. Legalábbis így értem én a jelen időben.”34*
Dan Jones nehezen fogadta el azt, amit az Úr feltárt Ellen White-nak a szövetségekkel
kapcsolatban Waggoner meglátásainak alátámasztására. Hogyan érthette meg, amit hallott
a „két különleges találkozó” egyikén, valamint Ellen White nyilatkozatairól szóló hírekről,
amelyeket távollétében mondott el az értekezleten anélkül, hogy beismerné, hogy Wag-
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goner álláspontjai az igazságot képezték? Érthető, hogy másnap reggel megosztotta belső
konfliktusát a bizonyságtételek iránti kétellyel kapcsolatban. Azon töprengett, hogy Ellen
White hogyan támogathatta igazán Waggoner meglátásait. Nyilvánvaló, hogy a „hitetlenség
nyomása”, amiről Ellen White mondta, hogy „minden összejövetelen” érezte, jelen volt
Dan Jones tapasztalataiban, és eltávolította Isten hatalmát, amely azon a ponton volt, hogy
hamarosan kiárad rá.35
Majd vasárnap reggel, amikor Ellen White bemutatta a megnyilvánuló elutasításnak
alapvető okát - „az értelmezésüket a Galata törvénnyel kapcsolatban” -, Dan Jones megfogalmazott a fejében egy bizonyítékot, amely lehetővé tette számára, hogy „beismerjen
bizonyos dolgokat”, és ugyanakkor álláspontot foglaljon a „bizonyságokkal kapcsolatban”.
Sajnos Dan Jones-t nem a Jones és Waggoner által bemutatott igazságok elfogadása késztette
„néhány dolog beismerésére, hanem egyfajta mentális torna, amely lehetővé tette számára,
hogy prófétaként fogadja el Ellen White-t [400], és mégis elutasítsa a menny támogatását. A
belső küzdelme biztosan nagy volt, mert Ellen White kijelentette, hogy „miközben beszélt,
úgy nézett ki, mintha beteg lenne”.36 Aznap délután Dan Jones feltárta R.M. Kilgore előtt,
hogy mi történik:
„A szövetségek témájának kutatása nem fejeződött be jobb megelégedéssel,
mint ahogy elkezdődött […] Ez ideig azt hittük, hogy [Ellen White] teljes
mértékben támogatta Dr. Waggoner álláspontját a szövetségek témájában, és
ezt mondogatták, amikor visszatértem Tennessee-ből […] de a későbbi események azt mutatják, hogy ez nem így van. Most kiderült, hogy a témában
érintett tantételek nem voltak a konfliktus valódi pontjai. Ellen White csak a
megnyilvánult lelkületet kifogásolta, amely alól Waggoner testvér kivételt képezett. White testvérnő és Dr. Waggoner is kijelentette, hogy a tantételek pontjai
nem voltak a konfliktusok pontjai. Ez a tény eltávolítja azt a valódi pontot,
amely mindvégig elmémben volt. Én azt értettem, hogy az egyház nem hagyja
jóvá az új tanok bevezetését, és ez volt a konfliktus valódi pontja. Ha tévedtem
ebben a tekintetben, szívesen veszem, ha kijavítanak. Én végig azt hittem,
hogy White testvérnő nem azt akarta mondani, hogy Dr. Waggonernek igaza
van a szövetségekről alkotott álláspontjában, oly mértékben, amit a doktrína
magában foglal, mert annyira nyilvánvalóan téves volt, hogy egyáltalán nem
tudtam megbékélni azzal a gondolattal, hogy Ellen White nem megfelelően
hagyná jóvá. […] Ami engem illet, hajlandó vagyok abbahagyni e témáról való
beszélgetést, ha mások is ezt teszik, és gondolataimat és munkámat az igazság
előmozdításának szentelem […] Talán, majd mindkét fél jobban fogja tisztelni
egymást, mint a múltban, és hogy a jövőben többet fognak konzultálni egymással a doktrinális pontok bevezetéséről.”37
Dan Jones kezdeti meggyőződése, hogy valóban az Úr indította Ellen White-t, hogy támogassa Jones és Waggoner meglátásait a szövetségekről, most félre lett téve egy kellemesebb
vélemény elfogadásáért. Az azt követő napokban Dan Jones megosztotta új megértését sok
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más vezetővel, akik nem tudtak részt venni a lelkészi értekezleteken. Minél jobban megosztotta véleményét, azok annál tovább fejlődtek, és annál inkább belegyökerezett az elméjébe
az a gondolat, hogy a tanok nem részesei a konfliktusnak, hanem csak egyesek hozzáállása.
Érdekes azonban megfigyelni, hogy Dan Jones hozzáállása nem változott; továbbra sem adott
szabadságot A.T. Jones-nak és E.J. Waggonernek, hogy támogassanak tőle eltérő koncepciókat. Kevés időnek kellett eltelnie, hogy el kezdje kifejezni ugyanazokat a régi hozzáállásokat,
igyekezve igazolni meggyőződéseit felfogásukkal szemben. Március 17-én, hétfőn Dan Jones
még legalább két levelet küldött: [401]
„Ez a tél meglehetősen viharos időszak volt a lelkészi iskolában a két szövetség témájának bevezetése kapcsán, főleg miután elmentetek innen. […] Az
eredmény nem a testvérek összegyűjtése és Isten munkájának felépítésén való
munkálkodás volt, hanem inkább egy pártos lelkület és érzések megteremtése
[…] White testvérnő […] azt mondta, hogy nem aggódik amiatt, amit mi
hiszünk; és nem szükséges, hogy mindannyian ugyanazt a koncepciót valljuk
a szövetségekről, a Galata törvényről vagy a tan bármely más hitpontjáról,
hanem mindannyiunknak rendelkeznünk kell Krisztus lelkületével, és egyesülnünk kell a harmadik angyal üzenetének építésében és haladásában. Számomra
úgy tűnik, hogy az ő álláspontja nyilvánvalóan helyes, és ez az elv más témákra
is vonatkozni fog ugyanazzal a tekintéllyel, mint amellyel a szövetségek vagy
a Galata törvényének tárgyára vonatkozik […] Nagyon biztos voltam benne,
hogy Dr. Waggonernek és másoknak rejtett céljaik vannak a látszólagos terveken és célokon túl, amelyeket megvalósítanak, de úgy tűnik, hogy mindkettőben tévedtem. Furcsának tartom, hogy lehetett ez így. Úgy tűnt, hogy
minden helyzet bizonyítékot szolgáltat arra, hogy ezek a dolgok igazak voltak,
de mindezek ellenére valótlannak bizonyultak. Ez a tény eszembe juttatta,
hogy nem támaszkodhatunk olyan bizonyítékokra, amelyeket a körülmények
alakítanak.”38
„Nos, itt, ezen a télen némi zavar volt a szövetségek témájának bevezetésével
a lelkészeknek szóló bibliaiskolában. Én ellenkeztem. Ez némi izgatottságot
váltott ki […] Hajlandó vagyok bevallani, hogy ellenkezésemben ezzel a munkával szemben nem mindig voltam olyan mentes a személyes érzésektől, mint
kellett volna […] Egy ideig úgy tűnt, hogy White testvérnő ki fog állni, és
teljes mértékben megvédi Dr. Waggoner álláspontját a szövetségekről, én pedig
nagyon zavart voltam, nem tudva, hogyan értsem a témát, mert számomra
egyértelműnek tűnt, hogy álláspontjai nem voltak teljesen helyesek. Később
azonban kijelentették, hogy a doktrinális témák egyáltalán nem a probléma
fontos pontjai. White testvérnő és Dr. Waggoner azt mondták, hogy nem érdekli őket, mit hiszünk mi a Galata törvényről vagy a szövetségekről; amit látni
akartak az az volt, hogy mindannyian hittel tudjuk elfogadni a hit általi megigazulás tanát, hogy mi magunk el tudjuk fogadni az általa hozott előnyöket, és
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bemutatjuk másoknak is. Én teljes összhangban vagyok ezzel. Hiszek a hit általi
megigazulás tanában, és hajlandó vagyok egyetérteni abban is, hogy a múltban
nem kapta meg azt a megérdemelt figyelmet, amelyet a fontossága megkövetel.
[…] Egy másik dolog, amelyet ezeken a találkozókon kiemeltek, hogy azok
a testvérek, akik Kaliforniából érkeztek bemutatni személyes meglátásaikat a
minneapolisi értekezletre, nem szőttek semmiféle terveket. […] Azt értettem,
hogy nagy jelentőséget tulajdonítottak a tan azon pontjainak, amelyek a
Galata törvényének témáját és a két szövetséget érintették. Azt is hittem, hogy
ezek a testvérek tervet készítettek arról, hogy koncepciójukat bemutassák az
embereknek, és hogy ezt a tervet lépésről lépésre hajtják végre az értekezleteken,
a munkások összejövetelein és a bibliaiskolák által. Tehát, ha ez nem igaz,
[402]
ismételten elmondom, hogy egy tévedés hatása alatt dolgoztam, és be kell
vallanom, hogy ezekben a tekintetekben tévedtem.”39

Dan Jones minden egyes új levelével egyre nagyobb meggyőződését fejezte ki véleményének változásával kapcsolatban. Arra a következtetésre jutott, hogy Jones és Waggoner
„személyes véleménye” nem fontos, hanem a testvéreknek csak a hit általi megigazulást
kell elfogadniuk, amellyel mindannyian egyetértettek, egységben munkálkodva. Dan Jones
megtalálta a módját, mely által megőrizheti saját régi koncepcióit, személyes tapasztalatát és
a bizonyságokba vetett hitét, miközben elutasítja a növekvő világosságot, amelyet annyira
megvetett. Jones úgy írt, mint akinek tekintélye van, és mégis tévesen képviselte az összejöveteleken elhangzottakat, sőt hazudott, mondván, hogy Waggoner „feladta azt az álláspontot,
hogy a régi szövetség ígéretei csak az emberek részéről hangzottak el”.40* Dan Jones hajlandó
volt elfogadni, hogy nem volt megfelelő lelkülete, de úgy tűnt, azzal indokolta, hogy őszinte
volt. Bár új embernek érezte magát, a felszabadulás érzését keltő magyarázatok miatt mégis
úgy tűnt, hogy megkérdőjelezi érvényességüket.
Másnap reggel Dan Jones írt William C. White-nak még kibékítőbb hozzáállást tanúsítva.
A legnagyobb vádat William C. White ellen emelte, mondván, hogy „anyját arra használta,
hogy befolyást és hatalmat adjon saját munkájának”. Elismerte, hogy „nem szabadult meg
minden érzéstől” azok ellen, akik „különösen részt vettek a Galata törvény és a szövetségek
témájának stb. előmozdításában”, és most „bocsánatot kért” White-tól. A Waggoner által
írt szombatiskolai leckékkel kapcsolatos problémák „bizonyos mértékig” tisztázódtak, bár
elismerte, hogy a helyzet „még nem olyan egyértelmű, mint szeretné látni”. Majd Dan Jones
megosztotta, hogyan értette meg a kapott magyarázatokat:
„A múltban azt feltételeztem, hogy […] a szóban forgó kérdés néhány tantételről szól, és abban, hogy egyesek célja az volt […] hogy bevezessék ezeket
a tantételeket, és hitbeli pontként megalapozzák az egyházban. Én azt hittem,
hogy a hit általi megigazulás tana, amellyel elméletileg egyetértettem, és amel�lyel minden vezető testvérünk egyetértett, csak úgymond egy eszköz volt az
összes többi dolog elhozására, amelyek egy nagyobb kritikai témát képeztek [a
Galata törvény és a szövetségek]. És a két téma közötti kapcsolat által - az egyik,
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amellyel szemben senki sem talált kifogást [hit általi megigazulás] - ahelyett,
hogy elutasította volna ezeket a kérdéses pontokat, embereink arra lesznek
késztetve, hogy olyat fogadjanak el, amellyel nem tudtak egyetérteni (teljes
mértékben).41* [403] Édesanyád és Dr. Waggoner is azt mondták, hogy a tantételek egyáltalán nem részei a problémának, hanem az embereink által nyilvánított
lelkület azokkal a témákkal szemben, amelyek ellen kifogást emelnek. Teljesen
szabadon bevallom, hogy a lélek nem Krisztus Lelke volt […] Édesanyád és
Dr. Waggoner célja nem az volt, hogy bevezessék ezeket a témákat, és ezeket
rákényszerítsék mindenkire, hanem hogy bevezessék a hit általi megigazulás
tanát és Krisztus lelkületét, valamint, hogy Istenhez térítsék az embereket. Én
teljes szívvel támogatom ezt.”42*
Emlékeznünk kellene, mit mondott Ellen White 1889 tavaszán J.S. Washburn-nak, nevezetesen azt, hogy a valódi minneapolisi konfliktus nem „a hit általi megigazulásról” szólt,
és nem a Galata törvényről.43 Jones és Waggoner nem azért jöttek, hogy valami absztrakt tant
kényszerítsenek, hanem megosszák a hit általi megigazulás üzenetét. Egyszerűen úgy történt,
hogy ez a nagyon értékes üzenet különbözött a vezető testvérek meglátásaitól, mert Jones és
Waggoner a Galata törvényről és a szövetségekről szóló koncepciójának összefoglalása volt.
Így a Galata törvénye és a szövetségek botránykővé váltak, ami miatt a testvérek elvetették az
igazi „harmadik angyal üzenetét a maga valóságában”. Az 1889-es Generál Konferencián Ellen White kijelentette, hogy „Baál” lesz sokak vallása, azoké, akik „semmibe vették, harcoltak
és nevetségessé tették” a hit általi megigazulás „egyetlen igaz vallását”.44 Igaz volt, hogy Jones
és Waggoner nem előre kialakított tervvel jöttek meglátásaik népszerűsítésére, és hogy a hit
általi megigazulás volt a valódi foglalatosságuk. Dan Jones azonban tévesen értelmezte ezt a
magyarázatot, azt gondolván, hogy elutasíthatja az Isten által küldött üzenetüket, amennyiben megfelelő lelkülettel bír. Végül már „elméletileg” hitt a hit általi megigazulásban.
A március 19-ei második „különleges összejövetel” után - az utolsó összejövetel, amelyen
Ellen White részt vett, mielőtt elindult volna nyugatra - Dan Jones megváltozott embernek
érezte magát. Ebből az alkalomból A.T. Jones tudott válaszolni a tanításáról elterjedt hamis
pletykákra. Ezt a magyarázatot sok vallomás követte, és úgy tűnt, egy új légkör alakul ki.
Sajnos az összejövetel utáni napokban Dan Jones egyre pontatlanabb lett értékelésében az
egész helyzettel kapcsolatban, és egyre inkább meggyőződve arról, hogy megfigyelései helyesek voltak. Minden egyes levéllel egyre magabiztosabban fejezte ki, hogy bár lehet, hogy
téves volt a lelkülete, sőt „nevetségessé tette magát”, nem tévedett, amikor megakadályozta
Waggoner előadásait.45 Valójában úgy gondolta, hogy Waggoner volt az igazi személy, akit
hibáztatni kellett: [404]
„Nem tétetett egyetlen koncesszió sem a doktrinális pontokon vagy a
Szentírás értelmezése vonatkozásában, hanem csak a megnyilvánuló lelkületre és a munka lebonyolításának módjára hivatkozva […] Még mindig nem
értem, hogy tévedtem, amikor arra kértem Dr. Waggonert, hogy halassza el a
szövetségek témájának bemutatását az iskolában, amíg Olsen testvér és Prescott

358

A késői eső visszatérése
professzor vissza nem térnek. Abból, amit Olsen testvér mondott nekem, azt
hiszem, ők egyáltalán nem gondolják azt, hogy én tévedtem ebben a tekintetben. Amikor azonban Dr. [Waggoner] nem volt hajlandó ezt megtenni, a
körülmények bonyolultabbá váltak, ami utat nyitott a munkájával kapcsolatos
gyanú felmerüléséhez, és ezek bizony meg is jelentek.”46

Dan Jones másokkal való kommunikációja Jones-ról és Waggonerről valamint koncepciójukról idővel egyre kevésbé vált kedvezővé. Amikor visszatért a nyolcnapos tennesseei útjáról, attól tartott, hogy Ellen White „teljes mértékben támogatta Dr. Waggoner álláspontját”.
Néhány nappal később azt közölte, hogy Ellen White csak azt mondta, hogy Waggonernek
„világossága volt […] de nem mutatta be, mire vonatkozik az a világosság”. Majd azt írta,
hogy nem tétetett semmi nyomás, és hogy „mindannyian pontosan ugyanazt a nézetet vallják a szövetségekkel kapcsolatban”. Utólag kijelentette, hogy „a doktrinális kérdések nem
képeztek egy fontos pontot”, később pedig azt mondta, hogy „nem tétetett egyetlen konces�szió sem” Waggoner koncepcióinak javára.47 Végül Dan Jones azt következtette, hogy Ellen
White „nem támogatta Dr. Waggoner álláspontját”, és nem is gondolja, hogy támogatni
fogja.
Dan Jones leírása Waggoner koncepcióival kapcsolatban hasonló irányban haladt. Hamarosan egyszerűen az „ő felfogásuknak” és „személyes véleményüknek” nevezte azt, amit
először leírt. Utána „égbekiáltó tévedésnek” írta le azokat, mondván, hogy bár Waggonert
nem lehet hibáztatni a szombatiskolai leckék kinyomtatásáért, a leckéket ellenőrző bizottságnak „el kellett volna utasítania azokat”.
1890. március 21-én, két nappal azután, hogy Ellen White és más vezetők részt vettek
a második rendkívüli találkozón, Dan Jones írt R.M. Kilgore-nak és R.A. Underwoodnak,
durván félreértelmezve Ellen White mondanivalóját:
„White testvérnő azt mondja, hogy nem támogatta Dr. Waggoner álláspontját a Galata törvénnyel kapcsolatban, és arra számít, hogy még sokáig
eltart, mire támogatja; Ellen White elméjét egyáltalán nem foglalkoztatja ez a
téma. Ők azt mondják, nem aggódtak a tantételekkel kapcsolatban; mindenki
hihet, ami tetszik neki; de többet akartak látni Krisztus lelkületéből […] Ezzel
mindannyian egyet tudunk érteni, és egyet is értettünk.”48 [405]
„Ők nem kérik közülünk senkitől sem, hogy egyetértsen a szövetségekkel
vagy a Galata törvénnyel kapcsolatos valamely tan pontjával; éppen ellenkezőleg, ők azt mondják, hogy a doktrinális témák nem voltak részei a problémának.
Ők nem foglalkoztak azzal, hogy mit hiszünk; hanem azt tartották, hogy a megnyilvánult lelkület téves, és szerették volna, hogy ki legyen javítva. […] White
testvérnő kijelentette, hogy nem támogatja Dr. Waggoner álláspontját a Galata
törvénnyel vagy a szövetségek témájával kapcsolatban, és nem is számít arra, hogy
ezt megtegye; az elméje nem foglalkozott ezzel […] Dr. Waggoner elmagyarázta,
hogyan készültek el a szombatiskolai leckék […] és hogyan küldte el azokat
a felülvizsgáló bizottságnak a közzététel előtt. Tekintettel arra, hogy ez igaz,
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nem hiszem, hogy őt kellene hibáztatni azért, amit a leckék tartalmaztak […]
Természetesen ez semmiképpen sem jelenti azt, hogy a leckékben bemutatott
dolgok helyesek voltak; mert az elvárható, hogy az emberek azt írják, amit
hisznek, és hogy úgy értelmezzék a Szentírást, ahogy értik […] A leckéket
vizsgáló bizottságnak észlelnie kellett volna hibáit, és meg kellett volna tagadnia őket, vagy elutasítani. De amikor a leckék átmentek a bizottságon, és a
Szombatiskolai Egyesület közzétette őket, úgy tűnik számomra, hogy ennek a
bizottságnak nagyobb a felelőssége, mint maga az író teológiájának, amelyet a
leckék tartalmaztak.”49
Kevesebb, mint egy hét múlva Dan Jones egyértelművé tette, hogy nem változtatta meg
a tanbeli témák megértését, de a két „különleges találkozó” során megosztott magyarázatok iránti bizalma egyre inkább fogyni kezdett. Hajlandó volt elismerni tévedését, amikor
megítélte Jones és Waggoner indítékait, de úgy érezte, hogy az ő felelősségük volt nem úgy
cselekedni, hogy kritikát ébresszenek:
„Valószínűleg tévedtünk néhány véleményben, amelyet támogattunk […]
Most nem tudom, mi mást tehetnénk, mint elfogadjuk a bemutatott magyarázatokat, és ezek alapján cselekszünk […] Bár a Galata törvénnyel és a
szövetségekkel kapcsolatban ugyanazt az álláspontot képviselem, mint mindig
is, örülök, hogy felszabadított elmém van egyes testvér indítékával és terveivel
kapcsolatban. […] Reméljük, hogy a jövőben testvéreink nem fognak úgy
cselekedni, hogy igazságtalan ítélet alapján ítélik meg terveiket és céljaikat.”50
Alig néhány nap múlva Dan Jones ismét megkérdőjelezte a bizonyságtételek érvényességét. Az R.C. Porternek címzett levelében Jones szimpátiáját fejezte ki Uriah Smith iránt,
aki nem tudta „megérteni, hogy […] White testvérnő miért szólalt fel egyszer kategorikusan
egy bizonyos dolog ellen - ahogyan néhány évvel korábban tette [J.H.] Waggonerhez szólva
a Galata törvényével kapcsolatban - majd teljesen megváltozott, és gyakorlatilag ugyanazt a
bizonyos dolgot támogatta, amikor kissé eltérő módon jelent meg újra”. Dan Jones bevallotta, hogy „igyekezett minél kevesebbet gondolkodni erről a tényről”.51 [406]
Nyilvánvaló, hogy Uriah Smith sem változtatta meg koncepcióit, és úgy tűnik, hogy
a levelet, amelyet alig néhány héttel írt Ellen White-nak, először Dan Jones-nak küldte
értékelésre. Smith továbbra is megkeményítette mások „kezét és elméjét”, és Ellen White
figyelmeztette őt ezzel kapcsolatban.52 A Review-ban publikált egyik cikkében, amely pont a
következő héten jelent meg, maga Smith megmutatta, hogy nem változtatta meg koncepcióit, még a lelkipásztori értekezleten tett egyértelmű kijelentések világosságában sem.53*
Ami Dan Jones-t illeti, folytatta spirális gondolkodását, nemcsak ápolva a kételkedést
Jones és Waggoner bizonysága iránt, hanem abban is reménykedett, hogy megtanulták az
általa tervezett leckét. Csak néhány nappal azelőtt örült, hogy „mindenki hiheti azt, ami
tetszik”. Ezek után ő nem volt hajlandó ugyanolyan kedvességet nyújtani:
„Tudom, hogy a körülmények alakította bizonyítékok perspektívájából,
amelyek másfél évig kísérték ezt a kérdést, kissé nehéz számunkra arra a
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következtetésre jutnunk, hogy a Minneapolisban történt dolgok az ártatlanság szellemében történtek, egy bárányhoz hasonlóan. Ha Dr. Waggoner azt
mondja, hogy nem volt semmilyen terve, amikor odament, és Jones testvér
ugyanezt állítja, és Ellen White támogatja őket, mi mást tehetnénk, mint hogy
elfogadjuk valóságként? […] Talán úgy gondolod, hogy itt egy kis erőfeszítést
tettem, és lenyeltem mindezt, elnézve mindent. Ez azonban korántsem volt
így. Úgy tartom, hogy minden általunk támogatott pontot megnyertünk, és azt
hiszem, a másik tábor eléggé boldog volt, hogy könnyen megúszta; és én így
vágytam, hogy így legyen, ha megtanulták az általunk tervezett leckéket. Most
abban bízom, hogy Dr. Waggoner nagyon óvatos lesz a személyes meglátásainak bemutatásában az emberek előtt, mielőtt azokat a vezető testvérek alaposan
megvizsgálnák; és azt hiszem, hogy a vezető testvérek sokkal körültekintőbbek
lesznek, mint a múltban, ezeknek az egyéni meglátásoknak a megvizsgálása
során.”54
Az eredmény a sötétség
„Ha hátat fordítotok egy fénysugárnak attól tartva, hogy ez szükségessé teszi olyan pozíciók elfogadását, amelyeket nem szeretnétek elfogadni, akkor ez a világosság sötétséggé
válik számotokra. […] Én tudom, mit mondok.”55 Ezt írta Ellen White Uriah Smith-nek a
szövetségek témájával kapcsolatban az „igazi világosság” elutasításáról, amelyet Uriah Smith
nem akart elfogadni. Ugyanazon év során Ellen White ismételten figyelmeztetett az ilyen
sötétség ellen, és sajnálta jelenlétét az egyházban.56* [407]
Az a tény, hogy Ellen White prognózisa helyes volt, nem bírhatott nagyobb bizonyítékkal, mint Dan Jones tapasztalata az 1890-es lelkipásztori értekezlet után. Szinte minden
pontot tévesen értett abból, amit Ellen White mondott az értekezlet utolsó hetében. Ellen
White egyértelműen támogatta Waggoner koncepcióját a szövetségekről, figyelmeztetve a
testvéreket, hogy a saját véleményük a Galata törvényről sokakat megakadályoz abban, hogy
világosságot kapjanak. Ő maga nem volt elfoglalva a témával, mert számára nem jelentett
problémát elfogadni a fejlődő világosságot. Dan Jones ezt annak bizonyítékaként értelmezte,
hogy nem támogatja Jones-t és Waggonert, és hogy mindenki azt hihet, amit akar. Ellen
White kijelentette, hogy a testvérek által kinyilvánított lelkület nagyobb aggodalomra kellene, hogy okot adjon, mint a kedvenc meglátásaik. Ennek alapján Dan Jones azt sugallta,
hogy nem a doktrína a fontos pont, hanem csak a megnyilvánuló lelkület. Végül azonban
csak saját felfogásának engedett utat.
Ellen White kijelentette, hogy nem volt semmilyen szervezett terv a Galata törvény és
a szövetségek bevezetésére, hanem az igazi üzenet a hit általi megigazulás volt. Dan Jones
félremagyarázta ezt a kijelentést, hogy azt jelentsen, hogy az egyszerű beleegyezés a hit általi
megigazulásba - amelyet ő már kifejezett – elegendő anélkül, hogy el kellene fogadnia Jones
és Waggoner üzenetét. Dan Jones nem tett mást, mint hogy támogatta az ökumenikus
mozgalomhoz hasonló meglátásokat. A mozgalom egységre és közösségre buzdít, közös
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megértésben - félre téve a különbségeket -, és mégis üldözi azokat, akik nem támogatják
ugyanazokat az elképzeléseket.
Ellen White felismert egy jobb utat: „Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga
a világosságban van: közösségünk van egymással”, de ha „az általatok meggyújtott parázs
fényében jártok, […] akkor fájdalomban fogtok feküdni”.57*
Amikor az Úr „buzdította” Ellen White-t, hogy álljon a testvérek elé azon a döntő szombat
reggelen, és foglaljon „állást” a szövetségek témájában, ő „teljesen szabadnak érezte magát,
hogy a világosságot világosságnak, a sötétséget sötétségnek nevezze”. Azonban számtalanszor
figyelmeztette a testvéreket, hogy ha hátat fordítanak „egyetlen fénysugárnak, […] akkor az
a világosság sötétséggé válik”. Ez a jövendölés beteljesedett.58* [408]
Vajon az 1890-es lelkészi értekezlet során megszületett a várva várt győzelem? A szomorú
tény az, hogy a helyzet egyre rosszabb lett. Nemcsak hogy sokan elutasították a mennyből
küldött világosságot, hanem sokaknak azt mondták, hogy maga Ellen White sem támogatja
ezt a világosságot. Sajnálatos tény, hogy több mint 120 év elteltével a lelkipásztori értekezletet
továbbra is a helyes irányba fordulás nagy döntő pillanatának tekintik.59* Azonban még ennél
is szomorúbb az a tény, hogy a Dan Jones által meggyújtott sok szikra ma is szabadon ég.60*
Lábjegyzet
1. Ellen G. White William C. White-hoz, 84. Levél, 1890. március 19.; 1888 Materials,
643., o. A szövetségek témájának részletesebb leírásáért lásd a 14. fejezet 1. lábjegyzetét.
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12. Ellen G. White, 4. Kézirat, „Sermon”, 1890. március 8.; 1888 Materials, 596.o., a
kiemelések tőlem.
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16. Ellen G. White, 2. Kézirat, „Sermon”, 1890. március 9.; 1888 Materials, 608. o.
17. Ellen G. White William C. White-nak, 30. Levél, 1890. március 10.; 1888 Materials,
623. o.
18. Dan Jones R.M. Kilgore-nak, 1890. március 16-án, a Hetednapi Adventisták Generál Konferenciájának archívumai.
19. Ellen G. White, William C. White-nak, 30. Levél, 1890. március 10.; 1888 Materials, 625-626. o.
20. Ellen G. White, William C. White-hoz, 83. Levél, 1890. március 13.; 1888 Materials, 627-629. o.
21. Uo., 629. o.; és Ellen G. White, Uriah Smith-nek, 73. Levél, 1890. november 25.;
1888 Materials, 734. o.
22. Ellen G. White, William C. White-hoz, 83. Levél, 1890. március 13-16., 1888
Materials, 631-632. o.
23. Ellen G. White, 55. Kézirat, 1890. [március 16.]; 1888 Materials, 841. o.
24. Példák: 1888 Materials, 631.,842.,632.,700.,702.,841.,273.,631.,841.,632.,220. o.
25. Ellen G. White, Uriah Smith-nek, 59. Levél, 1890. március 8.; 1888 Materials, 604. o.
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26. Ellen G. White, 15. Kézirat: „To Brethren Assembled at General Conference”, 1888.
november; 1888 Materials, 163. o., a kiemelések tőlem.
27. Ellen G. White, G.I. Butlernek, 21. Levél, 1888. október 14.; 1888 Materials, 88. o.,
a kiemelések tőlem.
28. Ellen G. White, 24. Kézirat, „Looking Back at Minneapolis”, 1888. december; 1888
Materials, 221. o., a kiemelések tőlem.
29. Ellen G. White, W.M. Healey-nek, 7. Levél, 1888. dec. 9.; 1888 Materials, 189. o.,
kiemelések tőlem.
30. Ellen G. White, 21. Kézirat, „Diary Entry” 1891. február 27.; 1888 Materials, 894. o.,
a kiemelések tőlem.
31. Ellen G. White, Uriah Smith-nek, 96. Levél, 1896. június 6.; 1888 Materials, 1575. o.,
a kiemelések tőlem.
32. Ellen G. White William C. White-nak, 83. Levél, 1890. március 13.; 1888 Materials
629., o.
33. Dan T. Jones D.T. Shireman-nak, 1890. március 14., a Hetednapi Adventisták Generál Konferenciájának archívumai. A „két különleges találkozóról” további részletek a 13.
fejezetben találhatók.
34. Dan T. Jones R.A. Underwoodnak, 1890. március 14., a Hetednapi Adventisták
Generál Konferenciájának archívumai: (hozzáadott kiemelések). Dan Jones azt hitte, hogy
Ellen White-nak meg lett mutatva, hogy Waggonernek világossága van, de furcsa módon
Ellen nem tudta, mi ez a világosság. Ezt a véleményt napjainkban megismétlik azok, akik
megpróbálják megmagyarázni Ellen White támogatását, és mégis elutasítják azokat a Jones
és Waggoner által bemutatott tanításokat, amelyek nincsenek összhangban az evangelikál
reformáló állásponttal. Lásd a 4. fejezet 3. lábjegyzetét.
35. Ellen G. White, 2. Kézirat, „Sermon”, 1890. március 9.; és 2. Kézirat, „Sermon”,
1890. március 16.; 1888 Materials, 611,641., o.
36. Ellen G. White William C. White-nak, 83. Levél, 1890. március 13.; 1888 Materials,
633., o.
37. Dan T. Jones R.M. Kilgore-nak, 1890. március 16, Hetednapi Adventisták Generál
Konferenciájának archívumai.
38. Dan T. Jones J.D. Pegg-nek, 1890. március 17, Hetednapi Adventisták Generál
Konferenciájának archívumai.
39. Dan T. Jones J.H. Morrison-hoz, 1890. március 16, Hetednapi Adventisták Generál
Konferenciájának archívumai.
40. Uo. Az az elképzelés, miszerint a régi szövetség ígéretei teljes egészében a nép kijelentéseire alapoztak, az egyik fő oka volt azoknak a konfliktusoknak, amelyek Dan Jones
és mások, valamint Waggoner koncepciója között alakultak ki. (Dan T. Jones E.W. Farns-
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worth-nak, 1890 február 9.,18.,) Ugyanakkor ez volt az a helyzet, amellyel kapcsolatban
Ellen White azt mondta, hogy Dan Jones és a többiek elvesztegetik gondolkodási készségeiket abbéli próbálkozásukban, hogy elutasítsák azt (1888 Materials, 604., o.), valamint ez
volt az állásfoglalása is, amelyet kifejezett az új könyvében: Pátriárkák és próféták (372. o.
lásd még a 14. fejezet 36. lábjegyzetét) O.A. Olsen az R.A. Underwoodnak címzett egyik
levelében ellent mondott Dan Jones másnapi értékelésének. Elismerte, hogy „nyilvánvaló,
hogy néhány dolgot félreértettünk”, és hogy „a szövetség témájában több is van, mint amire
gondolunk […] White testvérnő nagyon pontosan beszélt”. (O.A. Olsen R.A. Underwoodnak, 1890. március 18.) Egyéb bizonyítékok azt mutatják, hogy Waggoner nem változtatta
meg a véleményét. Alig néhány héttel a lelkipásztori értekezlet után a Review and Herald
kiadó lemondta a Pacific Press 1000 darab új könyvének a megrendelését, mert tartalmazta
Waggoner koncepcióját, miszerint „az ígéretek teljes egészében a nép részéről hangzottak el”.
(Dan T. Jones R.C. Porternek, 1890. június 2.) Az elkövetkező években írt minden nagyobb
munkájában Waggoner továbbra is ugyanazt a koncepciót mutatta be. (The Present Truth,
1896. dec. 10., 788., o.; The Everlasting Covenant [1900], 327. o.; The Glad Tidings, [1900],
71., 100. o.) Jó lenne, ha az olvasó pontosan összehasonlítaná Ellen White március 16-ai
prédikációját azzal az értelmezéssel, amelyet Dan Jones tulajdonított neki a következő napokban. Jones nemcsak félremagyarázta, amit Ellen White mondott, hanem olyan szavakat
adott a szájába, amelyeket sohasem mondott.
41. Uriah Smith hasonló álláspontot vallott: „A valódi vitapont azon a Konferencián
[1888] a Galata törvénye volt; de mindannyian egyetérthettünk Waggoner testvér a hit általi
megigazulásról szóló hat előzetes beszédével; én pedig elejétől fogva örültem volna azoknak,
ha nem tudtam volna mindig is, hogy azzal a szándékkal állította össze, hogy az utat egyengesse a Galata álláspontjával kapcsolatban, amelyet én tévesnek tartok. Természetesen nem
gondolom, hogy szükségszerű és logikus kapcsolat lenne a két téma között, de tudom, hogy
egy igazságot oly módon és olyan látszólagos céllal is lehet használni, hogy tönkreteszi azt az
örömöt, amelyet éreztem, amikor meghallgattam.” (Uriah Smith Ellen G. White-nak, 1890.
február 17.; Manuscripts and Memories, 154. o.) Utólag A.T. Jones később írt végzetes hozzáállásáról. „Azon […] a Konferencián a dolgok azt az irányt követték, amelyet Battle Creek
egyik vezetőjének beszéde mutatott egy embercsoportnak Waggoner testvér tanulmányairól.
Azt mondta: «Most mindenre mondhatnánk Áment, ha ez lenne minden. A látottakon túl
azonban van még valami, ami jönni fog. És ezek a dolgok oda vezetnek minket. Ha ezekre
Áment mondunk, akkor azokra is Áment kell mondanunk, majd csapdába esünk.» Következésképpen ők nem akartak Áment mondani, amire tudták, hogy igaz, tartva attól, ami utólag
következik, és amire semmiképpen sem mondtak volna Áment. De ezek a dolgok soha nem
következtek be, mert nem is léteztek, és így saját akaratuk alapján nélkülözték azt, amire a
szívük mondta, hogy igazság, és harcolva az ellen, ami csak a képzeletükben volt, megkeményítették magukat azzal szemben, amiről tudták, hogy jóvá kellene hagyniuk, mondván:
Ámen.” (A.T. Jones C.E. Holmes-nak, 1921. május 12.; Manuscripts and Memories, 329. o.)
42. Dan T. Jones William C. White-nak, 1890. március 18, Hetednapi Adventisták
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Generál Konferenciájának archívumai. Hat hónappal később Dan Jones „lelki gyengeségben” volt, és felkészülve annak következtetésére, hogy a hit általi megigazulás tana nem is
lett olyan mértékben elfogadva, mint amennyire ő gondolta. „Mindannyian hittünk benne
és kijelentettük, hogy teljes mértékben támogatjuk, de, ahogy mondod, mi nem éreztünk
szimpátiát azok iránt, akik előszeretettel mutatták be ezt a témát, és szinte pusztító volt
számunkra látni az éhes embereket, akik ezt a témát elfogadják, ahogy nekik bemutatták.
Szabadon bevallhatom, hogy nem volt megfelelő a hozzáállásom ebben a témában.” (Dan
T. Jones, E.W. Farnsworth-nak, 1890. szeptember 19., a Hetednapi Adventisták Generál
Konferenciájának archívumai)
43. „Interjú J.S. Washburn-nel, Hagerstown, Md., 1950. június 4.”, 2. o.
44. Ellen G. White a Generál Konferenciához, 1889. október 24-ei Levél; 1888 Materials, 444. o.
45. Ellen G. White William C. White-nak, 84. Levél, 1890. március 19.; 1888 Materials,
643. o.
46. Dan T. Jones E.W. Farnsworth-nak, 1890. március 21, Hetednapi Adventisták Generál Konferenciájának archívumai.
47. A hivatkozások Dan Jones állításainak összefoglalójáról ebben a fejezetben vannak
felsorolva.
48. Dan T. Jones R.M. Kilgore-nak, 1890. március 21., Hetednapi Adventisták Generál
Konferenciájának archívumai, hozzáadott kiemelések.
49. Dan T. Jones, R.A. Underwoodnak, 1890. március 21., Hetednapi Adventisták
Generál Konferenciájának archívuma, hozzáadott kiemelések.
50. Dan T. Jones G.I. Butlernek, 1890. március 27., Hetednapi Adventisták Generál
Konferenciájának archívumai.
51. Dan T. Jones R.C. Porternek, 1890. április 1., Hetednapi Adventisták Generál Konferenciájának archívumai.
52. Uriah Smith Ellen White-nak, 1890. február 17.; Manuscripts and Memories, 152157. o.; és Ellen White Uriah Smith-nek, 59. Levél, 1890. márc. 8.; 1888 Materials, 599. o.
53. Uriah Smith, „The Ark and the Law”, Review and Herald, 1890. ápr. 8., 216. o. Csak
Smith teljes cikkét kell elolvasnunk, hogy rájöjjünk, hogy a hit általi megigazulás, amiben
hitt, nagyon különbözött attól a „legértékesebb üzenettől”, amelyet Jones és Waggoner
mutattak be. „Isten sohasem közelíthet az emberekhez Jézus Krisztus általi áldás felajánlásával anélkül, hogy az első helyre ne tenné minden ilyen munkában az Ő törvényét, az
Akaratának átiratát, ezzel az akarattal való összhangot, amely minden megadandó előnynek
elengedhetetlen feltétele; mert vajon milyen áldásokat adományozhat Isten, vagy milyen
ígéretet azoknak az embereknek, családoknak vagy népeknek, akik nem adják át szívüket,
és nem akarnak engedelmeskedni Neki? (Azok az áldások, amelyeket a gonoszok ebben az
életben kapnak, nem semmisíti meg ezt a szabályt, mert pusztán a világban létező néhány
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igaz ember miatt kapják.) Következésképpen a szövetség megkötésekor ennek a feltételnek
kell elsőnek lennie, mint meg van írva: «Most azért, ha figyelmesen hallgattok a szavamra,
és megtartjátok szövetségemet.» (2Mózes 19:5) Amikor a nép beleegyezett ebbe a feltételbe,
Isten folytathatta a szövetség megkötését a megfelelő módon. E szövetség külső szimbólumának […] összhangban kell lennie annak feltételeivel […] beleértve a nép ígéretét, miszerint
engedelmeskedni fognak Isten törvényének erkölcsi szinten, valamint egyéb polgári és ceremoniális természetű szabályoknak, ahogy Ő jónak látja megparancsolni”. (Uo.) Smith-szel
ellentétben Ellen White beszélt Isten minden ember iránti szeretetéről: „Krisztus halálának
köszönhetjük még ezt a földi életünket is. A kenyeret, amelyet eszünk, az Ő megtört testének
árán vásároljuk meg. A vizet, amelyet iszunk, az Ő kiontott vére árán vásároljuk meg.
Soha senki, akár szent, akár bűnös ember nem eszi a mindennapi kenyerét anélkül, hogy
nem Krisztus testével és vérével táplálkozna. A Golgota keresztje rá van nyomva minden
kenyérre.” (Jézus élete, 660. o.)
54. Dan T. Jones G.I. Butlernek, 1890. április 14, Hetednapi Adventisták Generál Konferenciájának archívumai.
55. Ellen G. White Uriah Smith-nek, 59. Levél, 1890. márc. 8.; 1888 Materials, 605. o.
56. A Minneapolis utáni években Ellen White többször megismételte ezt a témát: „Az ok,
amiért így éreztem magam Minneapolisban az volt, hogy láttam, mindazok, akik hasonló
álláspontot foglaltak […] a legsötétebb hitetlenségbe jutnak el.” (1888 Materials, 610. o.)
„Akik ellenálltak a több mint egy éve elénk tárt üzenetnek, azok nem birtokolták a munka
lelkületét, hanem sötétségbe merültek.” (Uo., 633. o.) „Irwin testvér azt mondta, hogy a
lelkiség nagyon alacsony az egész Konferencián.” (Uo., 678. o.) „A néhány éve megtett
erőfeszítések arra irányulnak, hogy becsukja a szemeket, hogy Izrael ne lássa a hibáit, ezért
Isten visszatartja Lelkét, és a sötétség beborítja őt, ahogy beborította a zsidó népet.” (Uo.,
718. o.) „Az Úr megmutatta nekem, akiket az ellenség bármilyen mértékben elvakított
[…] veszélyben lesznek, mert nem lesznek képesek megkülönböztetni a mennyből érkező
világosságot, és hajlamosak lesznek elfogadni egy hamis elképzelést. […] Az Isten által adott
bizonyítékok nem bizonyítékok számukra, mert saját magukat vakították meg, a sötétséget
választva inkább a világosság helyett. Majd kitalálnak valamit, amit világosságnak fognak
nevezni, de amelyet az Úr „a maguk által gyújtott parázs fényének” nevez. (Uo., 727. o.) „Az
ellenség ügyes erőfeszítéseket tett azért, hogy megzavarja népünk hitét a bizonyságokban,
és amikor ezek a hamis eszmék belépnek, azt állítják, hogy minden álláspontot a Bibliával
bizonyítanak, de félreértelmezik a Szentírást. […] Sátán pontosan azt tervezte, hogy így legyen, és azok, akik előkészítették az utat, hogy a nép ne fordítson figyelmet az Isten Lelkének
bizonyságaira és feddésekre, látni fogják a mindenféle hamis elképzelések hullámát életre
kelni.” (Uo., 739., o)
57. Ellen G. White Uriah Smith-nek, 25b. Levél, 1892. augusztus 30.; 1888 Materials,
1008. o. Ellen White gyakran a „parázs fényére” utalt az igazi világosság elutasításának
eredményeként: „A hangos kiáltás ideje alatt azok, akiket az ellenség bármilyen mértékhttps://adventizmusmegrazasa.hu/
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ben elvakított, […] hajlamosak lesznek elfogadni hamis elképzeléseket. […] A világosság
elutasítása után kitalálnak olyan elméleteket, amelyeket «világosságnak» fognak nevezni, de
amelyeket az Úr a «maguk által gyújtott parázs fényének» nevez.” (1888 Materials, 1079.
o.) „Ha elhanyagoljuk az adott világosságban való járást, az sötétséggé válik számunkra, és
a sötétség arányos azzal a világossággal és kiváltságokkal, amelyet nem használtunk.” (Uo.,
143. o.) „Amikor azt az utasítást kaptam, hogy nézzem át újra a zsidó nép történetét, és
láttam, hol botlottak meg, mert nem jártak a világosságban, megértettem, hová vezettetünk,
mint nép, ha megtagadjuk azt a világosságot, amelyet Isten nekünk akar adni.” (Uo., 152.
o.) „Az Úr nem nézi el a világosság elutasítását senkitől, aki azt állítja, hogy napjainkban
hiszi az igazságot, mint ahogy nem nézte el a zsidóknak sem a világosság elutasítását, amely
az Úr által rendelt szolgáitól érkezett. Napjainkban a világosságban való járás megtagadása
mindig sötétben hagyja az embereket.” (Uo., 301. o.) „Ó, a világon a legnehezebben ott
lehet beszélni, ahol nagy világosság adatott a felelősségteljes pozícióban lévő embereknek.
Ők világosságot kaptak, de inkább a sötétséget választották, mint a világosságot. […] Az
elméjük vaksága ugyanakkora, mint a rájuk ragyogó világosság mértéke volt. Következik,
hogy megtudjuk, mi lesz ennek a makacs hitetlenségnek a vége.” (Uo., 710. o.) „Sokan nem
lesznek meggyőződve, mert nem hajlandók bevallani hibáikat. A mennyből érkező egyetlen
fénysugárnak ellenállni és elutasítani a szív büszkesége és makacssága miatt könnyebbé teszi
a világosság újbóli elutasítását. Ily módon az emberek kialakítják a világosság elutasításának
a szokását.” (Uo., 895. o.)
58. Ellen G. White William C. White-nak, 82. Levél, 1890. március 9.; 1888 Materials,
617. o. Ellen White megismételte ezeket a gondolatokat: „Szeretném elmondani nekik, hogy
ha nem töltődnek fel Isten Lelkével, akkor nem tehetnek semmi jót a munkájukban. […]
Krisztus világosságában kell járniuk, mert különben Sátán megvakítja a szemüket, és ők a
világosságot sötétségnek és a sötétséget világosságnak fogják nevezni.” (Uo., 504. o.) „Sátán
azért kezdett szembeszállni [Jézussal], mert a bűnbeeséstől kezdve mindent megtett annak
érdekében, hogy a világosság sötétségnek, a sötétség pedig világosságnak tűnjön. Amikor
Krisztus igyekezett bemutatni az embereknek az igazságot az üdvösségükkel megfelelő
kapcsolatban, Sátán a zsidó vezetőkön keresztül dolgozott, és ellenségeskedést váltott ki a
világ Megváltója ellen. Úgy döntöttek, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy
megakadályozzák, hogy benyomást tegyen az emberekre.” (Uo., 533. o.) „Akik minden
bizonyítékkal rendelkeztek, amelyet Isten jónak látott adni, hogy meggyőződjenek arról,
hogy a Lélek és az Ő hatalma velem voltak, és mégis hátat fordítottak, hogy az önmaguk által
meggyújtott parázs világosságában járjanak, egy elképesztő vakságról és Isten dolgai megértésének hiányáról tettek bizonyságot. Mindazok, akik a világossággal és a bizonyítékokkal
szembeni ellenkezésükben inkább a sötétséget választották, mint a világosságot, valójában
kijelentették: «Nem akarjuk Isten útjait, hanem a saját útjainkat akarjuk».” (Uo., 649. o.)
„«White testvérnő bizonyságai már nem megbízhatóak.» […] Ezek az emberek elvetették a
magokat, és a betakarítás biztosan következik. Tehát az egyházak elé egy botránkozás köve
tétetett, amelyet nem lehet könnyen félretenni, és ha azok, akik ebben a munkában részt
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vettek, nem fogják megérteni és felfogni, hol szomorították meg Isten Lelkét, és nem fogják
bevallani hibáikat, a sötétség bizonyára egyre sűrűbben gyűlik majd össze a lelkük körül.
Megvakulnak, és a világosságot sötétségnek, a sötétséget pedig világosságnak nevezik, az
igazságot hazugságnak és a hazugságot igazságnak nevezik, és nem fogják megkülönböztetni
a világosságot, amikor eljön, hanem harcolni fognak ellene.” (Uo., 704. o.)
59. Mindannyian szeretnénk, ha 1891-ben teljes győzelem lenne, de ezeket a dolgokat
megírva több mint 120 év után felmerülhet bennünk a kérdés, hogy vajon az ilyen optimizmus nem tett mást, csak elhalasztotta a laodiceai üzenet elfogadását. A.V. Olson kijelentette:
„A harc hosszú és nehéz volt. A győzelmet nem egy nap vagy egy hónap alatt sikerült elérni.
Nem, még egy év alatt sem! […] A lelkek ellensége kétségbeesett erőfeszítéseket tett, hogy
kudarcra vigye az adventmozgalmat, de hála Istennek, hogy nem sikerült! Isten Lelkének az
emberi szíven véghezvitt magasztos munkálkodásai által az ellenség legyőzetett!” (Through
Crisis to Victory 1888-1901, 113. o.) LeRoy Froom azt mondta: „Következésképpen sem
nem becsületes, sem nem igazságos azt állítani, hogy Ellen White korai kijelentése arról,
hogy „egyesek” elutasították az üzenetet 1888-ban, továbbra egy statikus számra utal […]
miközben az arányok kategorikusan az elfogadás irányában változtak. Minden bizonnyal
megtévesztés azt állítanunk, hogy a vezetésben lévő emberek, vagy akár a többség […]
elutasította az üzenetet, […] és még kevésbé azt, hogy a későbbi években változatlanul
fenntartották ezt a hozzáállást. Egy ilyen kijelentés ellentmond a vitathatatlan történelmi
tényeknek.” (Movement of Destiny, 369-370. o.) George Knight így foglalta össze: „[Dan
Jones] magyarázatai fordulópontnak bizonyultak a Minneapolis utáni konfliktusban […]
Akkortól kezdve a vita feszültsége jelentősen lecsökkent annak ellenére, hogy a Galata törvényről szóló küzdelem, valamint Jones, Waggoner és Ellen White elleni ellenségeskedés
kislángon folytatódott egyes egyházi vezetők fejében.” (Angry Saints, 93. o.)
60. Úgy tűnik, hogy George Knight számos fő álláspontját Dan Jones-tól vette át, és
mindenütt megtalálhatók a témával foglalkozó könyveiben. Knight azt mondta: „Egy
későbbi összejövetelen Ellen White szembeszállt a doktrínális problémákkal. «Azt mondta Dan Jones állítása szerint - hogy nem kell mindannyiunknak ugyanazt a felfogást vallanunk
a szövetségekről, a Galata törvényről, vagy bármely más doktrinális ponttal kapcsolatban, de
mindannyiunknak Krisztus lelkületével kell rendelkeznünk, és legyünk egyek a harmadik
angyal üzenetének építésében és népszerűsítésében»” [Dan T. Jones, J.D. Pegg-nek, 1890.
március 17.] Az idézet sokkal nagyobb jelentőséget kap, amikor megértjük, hogy csak egy
héttel korábban Ellen White nyilvánosan elmondta a lelkészeknek, köztük Dan Jones-nak,
hogy Isten megmutatta neki, hogy Waggonernek igaza van a szövetségekkel kapcsolatban.
[…] E világos álláspont fényében Ellen White inkább a hozzáállásuk miatt aggódott,
mintsem azért, hogy elfogadják őt, vagy Waggoner teológiai álláspontja miatt. Ez lepte meg
annyira Dan Jones-t, és tette nyitottá a megbékélésre. Másnap Dan Jones […] írt William C. White-nak. Levele ismét rávilágít a minneapolisi konfliktus természetére [Dan T.
Jones, W.C. W-nek, 1890. március 18.] Knight azzal a kijelentéssel folytatja, hogy Dan
Jones szerint „Ellen White azon magyarázatai fő fordulópontnak bizonyultak a Minneapolis
https://adventizmusmegrazasa.hu/
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utáni konfliktusban. […] Az 1890 márciusában bekövetkezett döntő változáshoz vezető
heves interakciók illusztrálják Ellen White kijelentését, aki szerint a minneapolisi valódi
válság nem teológiai vagy doktrinális, hanem a hozzáállással függ össze. […] A kaliforniai
összeesküvésről szóló vélemény döntő változása csökkentette a minneapolisi ellenséges lelkületet. […] Az egyik eredmény az Ellen White iránti bizalom megújítása volt.” (Angry Saints,
93–94. o.) Ugyanez a koncepció van bemutatva A.T. Jones életrajzában, amelyet George
Knight írt: „Ellen White meglátása szerint az üzenet nem volt doktrinális. Nem látjuk, hogy
aggódna a Galata törvény, a szövetségek vagy a Szentháromság miatt. Nem is látjuk, hogy
Krisztus emberi vagy isteni természetéről beszélne, vagy a bűn nélküli életről, mint amelyek
az üzenet kulcsfontosságú elemi lennének. Még a hit általi megigazulás sem tette megszállottá. Különleges érdeklődése Jézus Krisztus volt.” (From 1888 to Apostasy, 69., 52. o.) Jogosan
csodálkozhatunk azon, hogy George Knight miért idéz Dan Jones-tól mint tekintélytől,
annak ellenére, hogy Ellen White kijelentette, hogy Dan Jones akkoriban „az ördög hatása
alatt” dolgozott. (1888 Materials, 596. o.) Knight azonban közvetlenül elutasítja G.B. Starr
kijelentését: „White testvérnő azt mondja, hogy a Minneapolisi Konferencia óta a késői eső
idejében vagyunk.” (1893 GCB 377) - mert azon információ „forrása nem Ellen White,
hanem G.B. Starr volt”. (A User-Friendly Guide to the 1888 Message, 112. o.)
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16. fejezet

Zavaros gondolatok az üdvösségről
„Gyakran a tíz szűz példázatára hívják fel a figyelmemet”
Még a távközlés előtti korban is gyorsan terjedtek a hírek. Az 1890-es lelkészi értekezlet
befejezése után az egész országból összegyűlt résztvevők hazatértek, hogy folytassák munkájukat. A Review-ban megjelent briliáns jelentések ellenére sokan a résztvevők beszámolói
alapján érezték, hogy nem minden sikerült jól. J.S. Washburn, aki egy „családi betegség”
miatt nem tudott részt venni az összejöveteleken, egyike volt azoknak a lelkészeknek, akik
mélyen aggódtak az egyház állapota miatt. Bőséges áldásban részesült egy évvel korábban, a
Kansas állambeli ottawai tábori összejövetelen, és még mindig ennek az áldásnak a befolyása
alatt élt. Amikor Battle Creek-ből érkeztek a hírek, kezdte „azt hinni, hogy ez bizonyos
mértékben a minneapolisi tapasztalat ismétlődése volt”. Washburn tudni akarta az igazságot
arról a helyzetről, és hogy mit akar tenni az Úr az Ő népéért, ezért levelet írt Ellen White-nak:
„Kedves White testvérnő! […] Májusban részt vettem a Kansas állambeli
ottawai értekezleten, és mély benyomást tettek rám A.T. Jones testvérnek a
Krisztus igazságáról szóló prédikációi és az önnel folytatott beszélgetéseim.
Már azóta gondolom, hogy […] az idők vége előtt népünk között egy különleges, az igazi megszentelődéssel kapcsolatos munka fog történni. […] Azon
gondolkodtam, hogy most, félve a hamis megszentelődéstől, mi nagyon sokat
veszítettünk Isten különleges áldásából, és a valóságban kudarcot vallottunk
az igazi megszentelődés tapasztalatának megélésében. […] Nekem úgy tűnik,
hogy Isten nagy áldást tart felettünk, de várja, hogy készen álljunk rá, mielőtt ránk árasztaná. Hiszem azt is, hogy ez az áldás az igazi megszentelődés,
és amikor az ezzel kapcsolatos kötelességeink és kiváltságaink magasságába
emelkedünk, munkánk „hangos kiáltással” halad majd előre. Ez igaz, vagy
egy tévedés? […] Arra törekszem, hogy a jövőbe tekintsek, hogy világosságot
kapjak a témával kapcsolatban. Van világosság számunkra? Látom, mint még
eddig soha, hogy a Jelenések 3:14–17 által leírt [418] állapotban vagyunk, és
hogy Minneapolisban és másutt szerzett tapasztalataink bizonyítják, hogy ezt
nem tudtuk. Ez igaz azért, mert Krisztus azt tanácsolja, hogy vegyünk aranyat,
fehér ruhát és kenőcsöt a szemnek; így van? […] Ha gondjainak és terheinek
sokaságában talál időt arra, hogy megválaszolja ezeket a kérdéseket, válaszát
hálásan fogadjuk.”1
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Bár Ellen White még mindig kimerült volt a nagy igénybevételű lelkipásztori értekezlet
és a túlzott teherviselés miatt, időt szakított arra, hogy válaszoljon Washburn levelére.2*
Ellen White örömmel olvasta Washburn levelét, „mert az a gondolat, hogy a Szentlélek
munkája, amely Washburn szívében zajlott a kansas-i összejövetelen, nem lett kitörölve,
nagy megelégedést szerzett”. Washburn „megértett egy szikrát Krisztus igazságából”, amelyet
nem veszített el úgy, mint ahogy „mások elvesztették, amikor kapcsolatba kerültek azokkal,
akik nem értékelték ezt az áldott igazságot”. Ellen White elmondta Washburn-nak, hogy
ha „az a kiváltság érte, hogy megállhatott az Igazság Napjának jelenlétében”, akkor ez nem
azért történt, hogy „ő magába szívja és elrejtse ragyogó sugarait”, hanem azért, hogy „mások
világosságává váljon”. Majd Ellen White oldalról oldalra kiöntötte aggodalmát a egyház
iránt, amelyet szeretett:
„Amikor a harmadik angyal üzenete úgy prédikáltatik, mint ahogy kellene,
annak hirdetését hatalom kíséri, és állhatatos befolyása lesz. […] Gyakran a tíz
szűz példázatára hívják fel a figyelmemet, akik közül öt bölcs, öt pedig balga
volt. Ez a példázat az utolsó betűig beteljesült és be fog teljesülni, mert erre az
időre speciális alkalmazása van. […]
Az ellenségnek olyan emberei vannak sorainkban, akiken keresztül munkálkodik azért, hogy a világosságot, amelyet Isten megengedett, hogy ragyogjon a
szívre és az elme kamráit megvilágítsa, sötétség borítsa. Vannak, akik megkapták Krisztus igazságának értékes világosságát, de nem alkalmazzák; ők a balga
szüzek. […] Sátán azokat használja, akik állítják, hogy hiszik az igazságot, de
világosságuk sötétséggé vált, és ők Sátán eszközei a hamis elképzelések kifejezésére és a sötétség közvetítésére. Ők valóban balga szüzek, a sötétséget választják
inkább a világosság helyett, és gyalázzák Istent. […] Akik megvetették a rendelkezésükre álló isteni kegyelmet, egy olyan kegyelmet, amely a menny lakosává
minősítette volna őket, azok balga szüzek lesznek. […]
A balga szüzek által képviselt egyház állapotát gyakran Laodicea állapotának nevezik. […] Már a minneapolisi összejövetel óta megértettem a laodiceai
egyház állapotát úgy, mint soha eddig. Hallottam Isten feddését azokhoz, akik
annyira megelégedettek voltak, akik nem ismerik lelki szegénységüket. […]
A zsidókhoz hasonlóan sokan becsukták a szemüket, hogy ne lássanak; de
[419]
a mostani veszély ugyanolyan nagy, […] mint akkor, amikor az Úr a földön
volt. […]”3*
„Azok, akik felismerik az Isten előtti bűnbánat szükségességét és az Úr Jézus
Krisztusban való hit szükségességét, szerény lelkűek lesznek, és megtérnek az
Úr Lelke iránti ellenkezésükből. Megvallják a világosság megtagadásának a
bűnét, amelyet a menny oly jóakaratúan küldött nekik, és el fogják hagyni azt
a bűnt, amely megszomorította és megsértette az Úr Lelkét.”4
A nagy küzdelem című könyv 1888-as új kiadása tartalmazott néhány fejezetet, amely
említette a tíz szűz példázatát és annak prófétai beteljesedését az 1844-es éjféli kiáltásában
- „Íme, a vőlegény eljön!”. 1844 nyarán „kialakult az a két osztály, amelyet a bölcs és balga
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szüzek képviselnek”. A bölcs szüzek „megkapták Isten kegyelmét, a Szentlélek megújító és
felvilágosító erejét, Aki Igéjét szövétnekké teszi a lábaik számára, és világossággá teszi az
utat”. A nagy csalódás utáni szorgalmas tanulmányozás során azoknak, akiknek volt mennyei
olajuk, rájöttek, hogy Krisztus megkezdte munkáját a szentek szentjében, ahol a menyegzőnek kellett lennie, és „vele együtt léptek be.”5*
Közvetlenül az 1888-as Generál Konferencia előtt Ellen White álmában értesítve lett,
hogy „eljött az idő, amikor a templomot és imádóit meg kellett mérni”; az egész menny
aktivitásban volt.6 A Minneapolisi Konferencia után Ellen White újra és újra próbált segíteni
a testvéreknek, hogy megértsék azt, hogy Isten törekszik felkészíteni egy népet, amely állva
marad azon a napon, amikor az Úr vissza fog térni a „menyegzőről”. (Lk 12:36) Isten az
utolsó engesztelő munkában kereste együttműködésüket, és elküldte nekik az „értékes” üzenetet, amely „hívta az embereket, hogy fogadják el Krisztus igazságát, amely Isten minden
parancsolata iránti engedelmességben nyilvánul meg”.7 Isten szerette volna megosztani velük
azt a mennyei olajat, amely nemcsak „a Szentlélek szimbóluma”, hanem „Krisztus igazsága
is. A jellemet képviseli.”8
De sajnos pont ezt az üzenetet vetették meg és utasították el. Nem csoda, hogy Ellen
White azt mondta, hogy a tíz szűz példázata teljesült és teljesülni fog az utolsó betűig, mert
éppen arra az időre volt a különleges alkalmazása.9* Azok, akik „megvetették az isteni kegyelmet”, akik „azt vallották, hogy hiszik az igazságot, de akiknek a világossága sötétséggé vált”,
valamint azok, akik [420] „megkapták Krisztus igazságának értékes világosságát, de […] nem
cselekszenek aszerint, mindnyájan olyanok, mint a „balga szüzek”. Ők felelősek voltak a
laodiceai állapotért.10*
Ellen White figyelmeztette Washburn-t, hogy Sátán az üdvösségről szóló hamis elképzelésekkel próbál zavart kelteni. Még az „igazság evangéliuma” is „fertőzött” volt.
„Vajon bölcs szüzek vagyunk, vagy a balgák kategóriájába fogunk tartozni?
[…] Ami Krisztus vallásának tűnik egyesek számára, az gondolatokból és elméletekből áll, az igazság és a hamisság keverékéből. Néhányan megpróbálnak
elég jónak lenni az üdvösséghez. […] A penitenciák, a test gyötrése, a bűn
folyamatos bevallása őszinte megtérés nélkül; a böjtök, az ünnepek, a külső
szertartások valódi odaszentelés nélkül – mindezeknek semmi értékük sincs.
Krisztus áldozata elégséges. […] Az a tény, hogy nem sikerül Krisztus áldozatát
értékelnünk, megalázó befolyást gyakorol […]; ez megalapozatlan és veszélyes
elméletek elfogadásához vezet az üdvösséggel kapcsolatosan, amely végtelen
áron lett megvásárolva nekünk.”11
„Az oka, hogy az egyházak gyengék, betegek és a meghalás szélén vannak
az, hogy az ellenség elbátortalanító befolyást hozott a remegő lelkekre. Arra
törekedett, hogy elrejtse a szemük elől Krisztust, mint Vigasztalót, mint aki
fedd, figyelmeztet és buzdít, mondván: «Ez az út, ezen járjatok» […] Sátán a
legsikeresebb akkor volt, amikor a lélek és az ő Megváltója közé lépett.”12
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A zavar egyáltalán nem új keletű

Az üdvösségről szóló vitatott koncepciók és az ebből eredő zűrzavar egyáltalán nem
volt új Ellen White számára. Röviddel azután, hogy az 1890-es lelkészi értekezlet első részében Waggonert megakadályozták a szövetségekről szóló téma bemutatásában, Ellen White
megértette, hogy a Minneapolis-epizód azon a ponton van, hogy megismétlődik. Akárcsak
a Galata törvény témájának esetében a szövetségekről szóló téma valódi kérdése is az volt,
hogy hogyan üdvözülnek az emberek. Ellen White sok összejövetelen vett részt, egy vagy két
kivételtől eltekintve három héten keresztül minden nap beszélt.13
Vajon Jones és Waggoner valamilyen eretnekséget mutattak be? Az embernek nem kell
megtennie egy részt a saját üdvössége érdekében? Ezzel a fontos témával foglalkozott Ellen
White néhány napon át a reggeli beszédei során. Nem vesztegette az idejét, hanem egészen a
lényeg közepébe vágott - melyek az üdvösség feltételei? [421]
„Feltevődött a kérdés: Hogyan üdvözülünk? A számunkra meghatározott
feltételek által üdvözülünk? Mi sohasem jövünk Krisztushoz számunkra meghatározott feltételek alapján. És ha Krisztushoz jövünk, mi a feltétele? A feltétel
az, hogy élő hit által teljes egészében a keresztre feszített és feltámadt Megváltó
vérének érdemeire támaszkodjunk. Amikor ezt tesszük, akkor az igazság cselekedeteit cselekedjük. Amikor azonban Isten megszólítja e világ bűnöseit, és
Magához hívja őket, nem támaszt egyetlen feltételt sem. Krisztus meghívása
és nem a feltétel vonzza őket: «Most válaszolnod kell, hogy Istenhez jöjj!».
A bűnösök jönnek, és amikor meglátják a Golgota keresztjén felemeltetett
Krisztust, amikor Isten lenyűgözi gondolataikat, olyan szeretetet találnak,
amely felülmúlja mindazt, amit el tudnak képzelni, hogy méltó a bizalomra.
Mi történik ezek után? […] Megtörténik az Isten előtti bűnbánat; és utána? Az Úrban és a Megváltóban, Jézus Krisztusba vetett hit, Aki kijelentheti, hogy
a törvényszegőnek megbocsát. […]
Az ördög egy évig dolgozott, hogy meghiúsítsa ezeket a gondolatokat mindegyiket. Komoly munka kell a régi gondolatok megváltozásához. Úgy
gondolják, hogy saját igazságukban és saját tetteikben kell bízniuk, és továbbra
is önmagukra néznek, de nem teszik magukévá Krisztus igazságát, és nem
ültetik át életükbe és jellemükbe.”14
Igen, az embernek meg kell tennie a maga részét a saját üdvösségéért. Ne harcoljon a
Golgota keresztjének vonzó meghívása ellen. Szemlélés által megváltozik, és egy élő hit által
„teljes egészében és mindenestől” Jézus Krisztus érdemeire támaszkodik. Ahelyett, hogy
érdemeket keresne saját igazságában, az embernek Krisztus érdemeire kell tekintenie.
Ugyanebben az időszakban - 1890 - Ellen White megírta a 36. Kéziratot. Leginkább
valószínű, hogy a kézirat alapját a lelkészeknek tartott reggeli beszédek képezték, amikor
Battle Creek-ben összegyűltek a lelkipásztori értekezlet alkalmával. Fájt a szíve, mert látta,
hogy a „munkába küldöttek” többsége ők maguk sem „értették” a „megváltás tervét és azt,
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hogy mit jelent az igazi megtérés”. A pásztoroknak „megvilágosításra” volt szükségük, és arra
„nevelni, hogy pontosabban ragaszkodjanak ahhoz a témához, amely magyarázza az igazi
megtérést”. A probléma az volt, hogy „megtéretlen emberek álltak a szószéken, és prédikációkat tartottak”. Olyan igazságokat próbáltak bemutatni, amelyeket „a szívük még soha nem
tapasztalt meg”. Amikor azonban Isten egy üzenetet küldött, amely az isteni gyógymódot
tartalmazta a pásztorok szegény állapota ellen, a testvérek „komolytalan” megjegyzésekkel
válaszoltak, „annyira figyelmetlenül beszélve Jones és Waggoner igazi gondolatairól”. Ellen
White csak „sírni” tudott, amikor azokra gondolt, akik „Sátán bűvöletében voltak”.15* [422]
Ellen White figyelmeztette azokat, akik a „tévedés homályában voltak”, hogy hallgassák
meg a hű Tanú tanácsát: „Nekik isteni szeretetre van szükségük, amelyet a tűzben megtisztított arany szimbolizál; szükségük van Krisztus tiszta jellemének fehér ruhájára; szükségük
van a mennyei szemgyógyító kenőcsre, hogy megdöbbenéssel észleljék a teremtett lények
érdemeinek teljes méltatlanságát az örök élet jutalmának megszerzésére.” A lelkészek általános állapota akadályozta az egyházat feladatának teljesítésében:
„Újra és újra be lett mutatva előttem annak a veszélye, hogy mint nép
hamis elképzeléseket támogassunk a hit általi megigazulással kapcsolatban.
Évek során megmutatták nekem, hogy Sátán különleges módon fog dolgozni,
hogy zavart keltsen az elmékben erről a témáról. Isten törvényével alaposan
foglalkoztak, és bemutatták az egyházaknak, szinte ugyanúgy nélkülözve Jézus
Krisztus ismeretét, és az Ő kapcsolatát a törvénnyel, mint amilyen Kain áldozata volt. Megmutatták nekem, hogy sokak távol tartattak a hittől az üdvösséggel
kapcsolatos vegyes és zavaros elképzelések miatt, mert a lelkészek rossz módon
dolgoztak, hogy elérjék a szíveket. A téma, amelyet évek óta kitartóan mutattak
be nekem, Krisztus tulajdonított igazsága volt. […]
Nincs olyan pont, amelyhez komolyabban ragaszkodni kell, amelyet gyakrabban kell ismételni, vagy amelynek szilárdabban gyökerezni kell mindenki
fejében, mint az elesett ember képtelensége, hogy érdemeket szerezzen a legjobb cselekedetei által. Az üdvösség csak Jézus Krisztusba vetett hit által érhető
el. […]
Tisztán és világosan mutassátok be, hogy a teremtett lények érdemei által
nem lehet elérni semmit az Isten előtti helyzetünk tekintetében vagy Isten
nekünk szánt ajándékával kapcsolatban. […] Itt egy alkalom kínálkozik a
hamis gondolatok igazságként való elfogadásához. Ha az ember kiérdemelheti
az üdvösséget olyan valami által, amit véghezvihet, akkor hasonló helyzetben
van, mint a katolikus, aki penitenciákat hajt végre a bűneiért. Következésképpen az üdvösséget részben adósságként kapja meg, és jutalomként elnyerhető.
Ha a jó cselekedetei által nem érdemelheti ki az üdvösséget, akkor az ember
befogadja Jézust, és hisz Benne. […] Akkor ez az egész vita véget ér, amint a
téma tisztázódik, amely rámutat arra, hogy az elesett ember jó cselekedetei által
megszerzett érdemei soha nem adományozhatnak örök életet. […]
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Halandó emberek, akik számtalan erőfeszítéssel támogatják a teremtett lény érdemeit, vitákba keveredhetnek, és mindegyikük harcolhat az
elsőbbségért, de ők egyszerűen nem tudják, hogy ezen idő alatt félreértelmezik az igazságot, ahogy az Jézusban van, mind elvi, mind jellembeli
szempontból. […] Kérdezem: Hogyan tudom bemutatni ezt a témát, ahogy

valójában van? Jézus megad minden hatalmat, minden kegyelmet, minden
bűnbánatot, minden hajlandóságot, minden bűnbocsánatot, bemutatva az
embernek az Ő igazságát, hogy az ember élő hit által elfogadja azt - ami szintén
Isten ajándéka. Ha összeszednétek egy csokorba mindazt, ami jó, szent, nemes
és tetszetős az ember számára, és ezt bemutatnátok Isten angyalai előtt, mint
ami részt vesz az emberi lélek üdvösségében, vagy akár érdemként mutatnátok
be, akkor a javaslatot árulásként utasítanák vissza.”16 [423]
Ahhoz, hogy Krisztus dicsősége és az Ő igazsága beragyogja a világot, azoknak, akik megosztják ezt az üzenetet, először saját tapasztalataik által kell megismerniük azt. Ellen White
azonban azt mondta: „Olyan sok valótlan dolgot hallottunk, amelyeket a lélek megtérésével
kapcsolatban hirdetnek.” Nem Jones és Waggoner által bemutatott üzenet volt a nehézség
oka, mert „a szilárd hit senkit sem vezet fanatizmushoz vagy a haszontalan szolga tetteihez.
Sátán megtévesztő ereje készteti az embereket arra, hogy Jézus helyett önmagukra nézzenek.”
„Az embereket arra tanítják, hogy higgyenek abban, hogy ha az ember
bűnbánatot tart, akkor megbocsátást nyer, feltételezve, hogy a bűnbánat az út,
az ajtó a menny felé; hogy a bűnbánatnak jelentős értéke van a megbocsátás
megvásárlásában. Vajon az ember megbánhat bűnöket a saját ereje által? Nem
inkább, mint amennyire képes megbocsátani saját magának. […]
A hit általi megigazulásban létezik az a veszély, hogy valamilyen érdemet
tulajdonítani a hitnek. Amikor elfogadjátok Krisztus igazságát, mint egy fizetés
nélküli ajándékot, akkor fizetés nélkül igazultok meg Krisztus megváltása által,
[…] aki a megértést adta, aki megmozgatta a szívet, és aki először vonzotta az
elmét, hogy Krisztust lássad a Golgota keresztjén. A hit azt jelenti, Istenre bízni
az intellektuális erőnket, Istennek szentelni az elmét és az akaratot, és Krisztust
az egyetlen ajtóvá tenni, amelyen keresztül be lehet lépni a mennyek országába.
Amikor az emberek megtanulják, hogy saját cselekedetük érdemei által
nem szerezhetik meg az igazságot, és amikor teljes és határozott bizalommal
tekintenek Jézus Krisztusra, mint egyetlen reményükre, akkor már nem lesz
olyan sok én és olyan kevés Jézus. A lelkeket és a testeket beszennyezte a bűn,
a szív el van idegenedve Istentől, és mégis sokan küzdenek saját korlátozott
hatalmukkal azért, hogy jó cselekedeteik által megszerezzék az üdvösséget.
Ők azt hiszik, hogy Jézus teljesíteni fogja az üdvösség egy részét, és a többit
nekik kell megtenniük. Hitből kell látniuk Krisztus igazságát, mint az egyetlen
reményüket a jelen időre és az örökkévalóságra.”17
Ellen White ezeket a gondolatokat a Review egyik cikkében dolgozta ki, amely nem sokhttps://adventizmusmegrazasa.hu/
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kal a lelkészi értekezlet után jelent meg. Sokaknak „tévhitük volt a bűnbánat természetéről”.
Sokaknak az volt a benyomásuk, hogy az ember „csak akkor jöhet Krisztushoz, ha előbb
bűnbánatot tart, és hogy az a bűnbánat felkészíti őt a bűnök megbocsátására”. Csak azok
érezhetik a „Megváltó szükségét, akiknek alázatos és megtört a szívük. Vajon a bűnösnek
meg kell-e várnia, amíg bűnbánatot tart, hogy csak ezután jöjjön Jézushoz? Vajon a bűnbánatot akadállyá kell tenni a bűnös és az Üdvözítő közé?” [424] A bűnbánat egy olyan ajándék,
amelyet az embernek meg kell kapnia ugyanúgy, mint a megbocsátást. Krisztus az, aki „szüntelenül Magához vonzza az embereket, míg a Sátán szorgalmasan és minden elképzelhető
eszközzel arra törekszik, hogy elfordítsa az embereket Megváltójuktól.” Sátán pontosan ezt
próbálta megtenni azzal az üzenettel kapcsolatban, amelynek dicsősége beragyogja a földet:
„Testvéreink közül egyesek kifejezték félelmeiket, hogy túlságosan ragaszkodni fogunk a hit általi megigazulás témájához, de remélem és imádkozom,
hogy senki ne riadjon feleslegesen, mert nincs semmi veszély ennek a tannak a
bemutatásában, ahogyan a Szentírásban ki van fejezve. […] Egyesek a testvéreink közül nem fogadják el Isten üzenetét a témával kapcsolatban. Úgy tűnik,
aggódnak amiatt, nehogy valamelyik testvérünk eltávolodjon a régi és jó tanok
korábbi bemutatásának módjától. Azt kérdezzük: Vajon nincs itt az ideje, hogy
egy friss világosság jusson el az Isten népéhez, hogy nagyobb buzgalomra és
komolyságra vezesse őt? […] Sátán sötét árnyékát vetette közénk és Istenünk
közé, hogy ne lássuk Isten igaz jellemét. […]
Néhányan írtak nekem, azt kérdezvén, hogy a hit általi megigazulás üzenete
a harmadik angyal üzenete? Én pedig azt válaszoltam: «Ez igazán a harmadik
angyal üzenete.» A próféta kijelenti: «Ezek után egy másik angyalt láttam
leszállni a mennyből, akinek nagy hatalma volt, és dicsősége beragyogta a
földet.» A ragyogást, a dicsőséget és az erőt össze kell kapcsolni a harmadik
angyal üzenetével, és meggyőződés következik mindenütt, ahol ezt hirdetik
a Szentlélek megnyilvánulásával. Hogyan fogják megtudni testvéreink, hogy
mikor árad ki ez a világosság Isten népére? Eddig biztosan nem láttuk a világosságot, amely megfelel ennek a leírásnak. Istennek világossága van népe
számára, és mindazok, akik elfogadják, megértik a langyos állapotban maradás
bűnét; hallgatni fognak a hű Tanú tanácsára.”18
A hit általi megigazulás üzenete, amelyet Jones és Waggoner ismertettek, „igazán a
harmadik angyal üzenete volt”, amelyet a Jelenések 18. fejezetének angyala „ragyogásának,
dicsőségének és erejének” kísérnie kell, és világítania a földet az ő dicsőségével. Azonban hogyan tudják a testvérek majd felismerni ezt a világosságot, ha továbbra is „langyos állapotban
maradnak”? Olyan helyzetben voltak, hogy nem láthatták „a világosságot, amely megfelel
ennek a leírásnak”. Ennek eredményeként Ellen White ünnepélyesen kijelentette: „Én tudom ezt a dolgot, hogy gyülekezeteink meghalnak a Krisztusban való hit általi megigazulás
témájának és az ezzel összefüggő igazságok tanításának hiánya miatt.”19 [425]
A testvérek egyik legnagyobb aggodalma Jones és Waggonerrel kapcsolatban az volt, hogy
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a tanításukkal aláássák az erkölcsi törvényt, ezáltal eltávolítva a szombatot, a harmadik angyal
üzenetét és maga az egyház létezésének az okát. Ellen White azonban ugyanolyan biztos volt
abban, hogy Jones és Waggoner üzenete nem szünteti meg a törvényt, hanem inkább a
törvényt és az evangéliumot egyesítette oly módon, hogy ha megértik, „dicsőségével beragyogja a földet”.20* Ellen White gyakran emlegette ezt a létfontosságú egyesítést, mint amely
válasz az összes zűrzavarra és szélsőségre az egyházon kívül és belül egyaránt. Ellen White
korábban említett 36. Kéziratában erre a fontos kérdésre utalt. „Az odaadás, a kegyesség és
az ember megszentelődésének hiánya” nem Jones és Waggoner tanításának eredményeként
jelent meg, hanem a „Jézus Krisztus, a mi Igazságunk tagadása által”:
„Míg egyik osztály megrontja a hit általi megigazulást, és elhanyagolja
az Isten Igéjében meghatározott feltételeknek való megfelelést - «Ha engem
szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok» - mások ugyanolyan nagy
hibát követnek el, azt állítva, hogy hiszik és megtartják Isten parancsolatait, de saját magukat ellentétbe helyezik a Golgota keresztje által tükrözött
értékes fénysugarakkal, amelyek újak számukra. Az első kategóriába tartozók
nem látják azokat a csodálatos dolgokat, amelyek Isten törvényében rejlenek
mindazok számára, akik betöltik Igéjét. Mások semmiségekért kritizálnak,
miközben elhanyagolnak fontosabb dolgokat, Isten irgalmát és szeretetét. […]
Egyrészt a vallásos emberek elválasztották a törvényt és az evangéliumot,
míg mi másfelől szinte ugyanezt tettük egy másik szempontból. Mi nem mutattuk be az embereknek Krisztus igazságát és az Ő nagy megváltási tervének
teljes jelentőségét. Kint hagytuk Krisztust és páratlan szeretetét, miközben
elméleteket és érveléseket vezettünk be, valamint érvekkel teli prédikációkat
tartottunk.”21
Ellen White hasonló szavakat írt az 1890. május 27-ei Review cikkében. „Krisztus és a
törvény közötti kapcsolatot” „csak homályosan értették”. A testvérek tartózkodtak attól, hogy
„bemutassák a hit általi megigazulást”. Ellen White azonban hozzátette: „Amint Krisztus fel
van fedve a törvénnyel való valódi viszonyában, a tévhitek ezzel a fontos témával kapcsolatban megszűnnek. A törvény és az evangélium annyira összefonódik, hogy az igazságot nem
lehet úgy bemutatni, amint Jézusban van anélkül, hogy ezeket a témákat teljes összhangban
egyesítenék. A törvény Krisztus leplezett evangéliuma; Jézus evangéliuma sem több, sem
kevesebb, mint a definiált törvény, amely bemutatja annak tág elveit.”22 [426]
Ezek a gondolatok nemcsak nyilvánosan lettek megosztva, hanem utólag naplójában Ellen White reflektált jelentőségük felett: „A törvény és az evangélium kéz a kézben járnak. Az
egyik a másik kiegészítője. A törvény Krisztus evangéliumába vetett hit nélkül nem mentheti
meg annak áthágóját. A evangélium törvény nélkül hatástalan és tehetetlen. A törvény és
az evangélium egy tökéletes egészet alkotnak. […] A kettő egybeolvadva […] szeretetet és
hamisítatlan hitet eredményez.”23
Közvetlenül az 1891-es Generál Konferencia előtt írt egyik naplójegyzetében Ellen
White ismét kiemelte ezeket a fontos pontokat. Félelem támadt, hogy „veszélyes a hit általi
https://adventizmusmegrazasa.hu/
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megigazulás témáját túlságosan messzire vinni, és nem fektetni elég hangsúlyt a törvényre”.
Ellen White azonban nem látott „semmi okot a riadalomra”, ha a téma „nem az emberek
elképzelésein vagy véleményein alapult, hanem egy egyszerű «Így szól az Úr»” - on:
„Sok megjegyzés hangzott el, miszerint a tábori összejöveteleink előadói
ragaszkodtak a törvényhez, nem pedig Jézushoz. Ez az állítás nem teljesen igaz,
de vajon az embereknek nem volt okuk megjegyezni ezt? […] A lelkészeink
közül sokan a prédikációjukban olyan témákat mutattak be, amelyek érveken
alapultak, és alig említették a Megváltó megmentő erejét. […] Miért nincs
Ő bemutatva az embereknek, mint aki az Élet kenyere? Mert Ő nem lakik
sok olyan ember szívében, akik úgy gondolják, hogy kötelességük bemutatni
a törvényt. […]
A törvényt és az evangéliumot úgy kell hirdetni az embereknek, ahogy
az Igében fel van tárva, mert az összefonódott törvény és evangélium győzi
meg az embert a bűn tekintetében. Miközben elítéli a bűnt, Isten törvénye az
evangéliumhoz vezet, feltárva Jézus Krisztust. […] Ezeket a témákat egyetlen
prédikációban sem szabad elválasztani egymástól. […]
Sokan bemutatták Isten törvényének kötelező követelményeit, de képtelenek voltak meglátni a végét annak, ami megszűnt. Nem látták, hogy Jézus
Krisztus a törvény dicsősége. […] Sokan a testvéreink közül nem ismerik fel
azokat a csodálatos dolgokat, amelyek Isten törvényében láthatóak. […]
Sokak vallása inkább olyan, mint egy jégcsap - hideg, mint a jég. […] Nem
érinthetik meg mások szívét, mert saját szívüket nem töltötte be Krisztus szívéből áradó áldásos szeretet. […] Ragaszkodnak a szigorú kötelességhez, mintha
olyan urak lennének, akik vasjogarral vezetnek - egy kemény, hajthatatlan és
erős úr - aki nélkülözi Krisztus kellemes és meleg szeretetét és gyengéd irgalmát. Mások az ellenkező végletbe kerülnek, kiemelve a vallási érzelmeket, erős
buzgalmat tanúsítva különleges alkalmakkor. […] [427]
Sokan elkövetik azt a hibát, hogy megpróbálják részletesen meghatározni
a megigazulás és a megszentelődés közötti különbség érzékeny pontjait.24*
Gyakran saját ötleteiket és spekulációikat vezetik be e két kifejezés meghatározásába. Miért próbálnak részletesebbek lenni, mint a hit általi megigazulás létfontosságú témájának inspirációja? Miért próbálnak kidolgozni minden egyes
pontot, mintha a lélek üdvössége azon múlna, hogy mindenki pontosan a ti
megértésetekkel bírjon a témával kapcsolatban? […] Ti a szúnyogból elefántot
csináltok, és az elefántból szúnyogot.”25
Csak néhány héttel később Ellen White a Generál Konferencián szólt azokhoz, akik
„megengedik maguknak a szkepticizmust és a hitetlenséget”, és elutasítják az Isten által küldött üzenetet. „Amikor Isten kegyelméről, Jézusról és az Ő szeretetéről beszélünk, valamint
a Megváltóról, mint Aki képes megóvni a bűntől és végig megmenteni mindazokat, akik
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eljönnek Hozzá, sokan azt mondják: «Ó, attól tartok, hogy ugyanabba az irányba haladtok,
mint a megszentelődés prédikátorai. Attól tartok, hogy az Üdvhadsereg útját követitek».
Testvéreim, nem kell félnetek a Biblia világos tanításaitól! […] Ne engedjétek, hogy egyetlen
férfi, nő, tanács vagy párt rávegyen, hogy megakadályozzátok azt az értékes világosságot,
amelyet az Úr megengedett, hogy az égből ragyogjon Isten parancsolataival és Jézus bizonyságtételével kapcsolatban.”26*
A törvény és az evangélium szétválasztása mindig szélsőségekhez és hamis tanokhoz vezet.
A „vallásos” emberek vagy a „megszentelődés” követői, vagy dispenzacionalisták, elválasztották az evangéliumot a törvénytől, nem ismerve fel az „Isten törvényében lévő csodálatos
dolgokat”. Azonban az ő megértésük sem volt helyes az evangéliummal kapcsolatban. Ők
„nagy buzgalommal hirdették […] «Csak higgy Krisztusban, és üdvözülsz; de tedd félre
Isten törvényét»”, és ugyanolyan buzgón hirdették, hogy „szentek” és „bűn nélküliek”.27
„Másrészt” sok adventista „szinte ugyanezt tette egy másik szempontból”. Nem sikerült
megérteniük „Krisztus igazságának és a […] nagy megváltási tervének” teljes jelentőségét.
Továbbá nem értették a törvény terjedelmes voltát, mert különben „nem hitték volna, hogy
a saját érdemüknek valamilyen jelentős értéke van”.28 Mindkét szélsőségnek hamis elképzelése volt arról, hogy miből áll az igazi megszentelődés.
„A legértékesebb üzenet”, amelyet az Úr küldött Jones és Waggoner által nem a két végletnek a kombinációja volt, hanem az egymásba olvadt törvényről és evangéliumról szóló
igazság: „Még mindig sok világosság van, amely ragyogni fog Isten törvényéből és az igazság
evangéliumából. Ha valódi jellegében értik, és [428] ha Lélekben hirdetik, akkor ez az üzenet
dicsőségével beragyogja a földet.”29 Azok, akik hátat fordítottak az üzenetnek, gyakran vitatott koncepciókat mutattak be, egyesek perfekcionizmusnak, mások az antinomianizmusnak
tulajdonítva. Ennek ellenére az igazi üzenet mind a törvény, mind az evangélium világosabb
megértéséből állt, valamint nagy hatalmukból, amikor össze vannak olvadva. Ez egy teljes
üzenet volt, amelyet élő és igaz hit által kellett elsajátítani, amelynek elkerülhetetlenül a
szeretetből kellett munkálkodnia. Az üzenet nem vezetett sem a liberalizmushoz, sem a
legalizmushoz, sem az antinomianizmushoz, sem a perfekcionizmushoz.
A vétkesség téves tulajdonítása
Ellen White egyértelművé tette, hogy a zavar, amely az egyházba hatol, a menny által
küldött áldások elutasításának a következménye volt. Mások azonban nem voltak annyira
biztosak benne. Azon a héten, amikor Washburn írt Ellen White-nak, megkérdezve tőle,
hogy mi történik az egyházban, Dan Jones egy lelkipásztori értekezleten vett részt Kansas
City-ben, mintegy hatvan mérföldre a Kansas állambeli Ottawától északra, attól a helytől,
ahol egy évvel korábban újjáébredési összejöveteleket tartottak. Megállapította, hogy „az
állam legjobb lelkészei közül egyesek” egy „felhő alatt vannak és el vannak bátortalanodva”.
Dan Jones a csüggedés okát „a túlzó meglátásoknak tulajdonította, amelyeket a testvérek
[Jones és Waggoner] előadásaiban hallottak a hit általi megigazulásról”. A testvérek „azzal a
gondolattal maradtak, hogy az az álláspont lett elfogadva, miszerint oda kell eljutnunk, hogy
többé nem vétkezünk, és minden bűnt teljes egészében el kell hagyni”.30*
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Elég furcsa nemcsak az, hogy egyesek össze voltak keveredve a szeretetből munkálkodó
valódi hit valódi eredményeivel kapcsolatban, hanem mások „azzal a gondolattal maradtak,
hogy a hit általi megigazulás tana gyakorlatilag eltörli a törvényt”. Természetesen Dan Jones
kijelentette, hogy ő „elmagyarázta azt az álláspontot, amelyet a hit általi megigazulás témájában vallunk”, Covert testvér és Farnsworth testvér támogatásával, és ettől a testvérek „sokkal
jobban” érezték magukat.31 Amikor néhány nappal később jelentést tett R.C. Porternek,
Dan Jones még inkább megosztotta aggodalmait, és azt is, hogy kik voltak azok, akiket ő
vétkesnek tartott:
„Olyan pletyka terjeng - hogy mennyire bízhatunk benne, nem tudom -,
hogy White testvérnő bizonyságot fog mondani Smith és Butler testvér ellen,
és ez zavarja Captain [Eldridge] testvért. Remélem, hogy ez csak egy pletyka
lesz, és minden dolog hozzá fog járulni, hogy egy időre félre tegyük Minneapolist és a szövetségek témáját, amíg ezek el nem tűnnek az emberek fejéből. [429]
Abból, amit megfigyelhettem, a területen mindenütt nagy csüggedés
történt, különösen a lelkészek körében (ez ugyanolyan elterjedt lehet a laikus
testvérek körében, de eddig nem volt alkalmam ezt megállapítani), amely
kifejlődött a szombatiskolai tanulmány, valamint a szövetségekről és a Galata
törvényről folytatott megbeszélések eredményeként. A legjobb lelkészeink
közül néhányan úgy tűnik, nem tudják, mit higgyenek, és mindannyian össze
vannak törve. […] A csüggedés oka az volt, hogy új tanokat vezettek be, és
embereink bizonytalanná váltak a régi mérföldkövekkel kapcsolatban, és nem
tudták, mit kell hirdetniük, amikor terepre mennek. […] Ha elhagyják a régi
és elfogadott tanokat, és elfogadják az újakat, úgy gondolták, hogy eltűnik
már az a biztonság, hogy a most támogatott doktrínákat a jövőben nem vetik el, és helyettük más, új elméleteket fogadnak el. Én azt látom, hogy az
izgatás a szövetségek és a hit általi megigazulás témájával kapcsolatban nem
csökkentette intenzitását, ahogy átterjedt a terület különböző részeire, hanem
inkább megerősödött, és megkérdőjelezhető vonásokat öltött, egészen addig,
hogy most sokkal rosszabb fényben látják, mint amilyen valójában. Mennyire
szeretném, hogy a vezető testvéreink összejöjjenek, és tisztázhassák ezeket a
dolgokat egymás között, és ne mutassák be azokat a nyilvánosság előtt, ahol
a befolyás terjedni fog elbátortalanítva mindenütt a testvéreket, gyengítve a
kezüket abban a munkában, amelyet Isten rájuk bízott.”32
Ahelyett, hogy abban reménykedett volna, hogy a testvérek megbánják bűneiket, Dan
Jones abban reménykedett, hogy a Bizonyságtételek csendben maradnak. Azt szerette
volna, hogy összejöjjenek és tisztázzák a dolgokat anélkül, hogy felfogta volna, hogy az a
két különleges találkozó Battle Creek-ben ezt a célt szolgálta volna, ha akkor megnyílnak
a szívek a bizonyítékok befogadására. Dan Jones látása elég tiszta volt ahhoz, hogy lássa,
mindenütt problémák vannak a területen, de a sötétség, melyet az általa meggyújtott parázs
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fénye teremtett, elvakította a valódi üggyel kapcsolatban. Úgy érezte, hogy „markáns ellentét
van” a szombatiskola második negyedévi leckéi között (amelyeket J.H. Waggoner írt) és
azok között, amelyeket a télen használtak (amelyek E.J. Waggoner írásai): „A mostani leckék
[amelyeket J.H. Waggoner írt] tele vannak reménnyel, hittel és bátorsággal. Kimondhatatlanul örülök nekik, és tudom, hogy bennük eledel van minden tájon lévő népünk számára.
Mennyire sajnálatos, hogy a többieknek (amelyeket E.J. Waggoner írt) nem ugyanolyan
jellegük volt. […] Ebben a világban a jó és a rossz keverékét kapjuk, ahol általában a rossz
dominál. Arra a következtetésre jutottam, hogy még a hetednapi adventisták között is szükséges meghallgatnunk az apostol intését: «Mindent megvizsgáljatok, és ami jó, azt tartsátok
meg!»[…] Ha nem állja ki a próbát, ezeket a dolgokat el kell utasítani.”33 [430]
A nyár második feléig Dan Jones hajlandó volt elismerni E.W. Farnsworth-nak, hogy bár
mindenki azt állította, hogy hisz a hit általi megigazulásban, a valóságban sokan harcoltak
ellene. Ugyanakkor elég őszinte volt annak beismerésére is, hogy a féltékenység érzése annak
eredményeként halmozódott fel benne, hogy sok éhes embert látott, akik olyan különleges
üzenetet kaptak, amelyet korábban nem hallottak vagy értettek meg teljesen:
„Ugyanakkor ezen a témán is sokat gondolkodtam, és ugyanúgy rágódtam,
mint te. Újra és újra gondolkodtam, és arra a következtetésre jutottam, hogy
azok álláspontja, akik nem támogatták teljes mértékben a hit általi megigazulás
koncepcióját, miközben azt állították, hogy teljes mértékben hisznek benne,
gyakorlatilag az üzenettel szembeni pozíciót képviselték. Tudom, hogy senki
sem mondaná, hogy nem hisz a hit általi megigazulásban. Mindannyian hiszünk benne, és azt állítjuk, hogy teljes mértékben egyetértünk vele, de ahogy
mondod, nem éreztünk szimpátiát azok iránt, akik különlegességet csináltak a
téma bemutatásából, és szinte pusztító volt számunkra éhes embereket látni,
hogy elfogadják az üzenetet, ahogy nekik lett bemutatva. Szabadon vallom be,
hogy nem voltak korrekt érzéseim ezzel a helyzettel kapcsolatban.”34
Ennek ellenére, nem sokkal vallomása után Dan Jones kezdte mentegetni saját érzéseit és
tetteit. Ő „még nem volt felkészülve kimondani”, hogy „tévedett, és Dr. Waggoner korrekt
volt” a szövetségek témájában. „Amit a hit általi megigazulás és néhány más téma népszerűsítőinek viselkedésében a legjobban kritizáltam, az a lelkület volt, ahogyan ezt megtették. Én
nem hiszem el, hogy Krisztus lelkületében teszik meg. Mindig több kifogásom volt ezzel a
lelkülettel szemben, mint magával a témával szemben. Mégis, talán többet néztem ezekre az
emberekre, akik ezt a munkát végezték, és annak módjára, ahogyan végezték, mint magára
a munkára.35
Semmi eretnekség, semmi fanatizmus!
Sokan azok közül, akik ellenezték Jones és Waggoner üzenetét, ingadoztak ellenkezésük
okai között. Néha az üzenet tartalma állt a kifogásaik középpontjában, máskor pedig azzal
érveltek, hogy az üzenetvivők lelkülete az oka az ellenkezéseiknek. Ellen White mindkét
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kifogásra válaszolt. Egy cikkben, amelyet a Review-ban publikált röviddel az 1890-es lelkipásztori értekezlet után, Ellen White leírta az ellenkezők gondolkodásmódját. Mivel sokan
úgy tartották, hogy nem tudják elfogadni a bemutatott igazság üzenetét [431], a követek ellen
fordultak, hibákat próbálva találni kétségeik mentegetésére. Ellen White hozzájuk intézte
egyik legerősebb figyelmeztetését: A hangos kiáltást nem fogják megérteni, és a késői esőt
hamis világosságnak fogják nevezálljatok abban a helyzetben, ahol sokan álltak, haboz-

va Krisztus igazságától való függés és a saját igazságtól való függés között. Egyesek
annyira be lettek csapva, hogy elhitték, hogy saját érdemeiknek jelentős értékük van.
[…]
Mindenki eljut oda, hogy döntést hozzon Isten vagy Baál mellett. Isten
elküldte népének az igazságosság és az igazság bizonyságait, és ők arra kaptak
meghívást, hogy magasztalják Jézust és az Ő igazságát. Azok, akiket Isten üzenettel küldött, azok csak emberek, de mi az általuk hirdetett üzenet jellege?
Merni fogtok hátat fordítani, vagy könnyedén bánni a figyelmeztetésekkel,
mert Isten nem konzultált veletek, és nem kérdezte meg tőletek, hogy mi esne
jobban? Isten embereket hív, akik majd beszélnek, hangosan fognak kiáltani,
és nem fognak habozni. Isten hívta hírnökeit, hogy végezzék az Ő munkáját
erre az időre. Egyesek hátat fordítottak Krisztus igazsága üzenetének, hogy
kritizálják az embereket és tökéletlenségüket, mert nem olyan kedvességgel és
kifinomultsággal mondják az igazság üzenetét, mint amely kívánatos lenne.
Ők túl buzgók, túl kitartóak, túl kategorikusan beszélnek, és az üzenet, amely
gyógyulást, életet és vigasztalást hozhatna sok fáradt és megterhelt léleknek,
bizonyos mértékben ki van zárva. […] Krisztus feljegyezte az összes kemény,
büszke és megvető szót, amelyek szolgái ellen hangzottak el, mintha saját Maga
ellen szólták volna.
A harmadik angyal üzenetét nem fogják megérteni, a világosságot, amely
megvilágítja a földet dicsőségével, hamis világosságnak fogják nevezni azok,
akik nem hajlandók járni növekvő dicsőségében. Az elvégezhető munkát elvégezetlenül hagyják azok, akik hitetlenségük miatt elutasítják az igazságot.
Arra buzdítom azokat, akik ellenzik az igazság világosságát, álljanak félre Isten
népének útjából. […] Az isteni akkreditációval ellátott üzenetek el lettek
küldve Isten népéhez. […] Mi tudjuk, hogy Isten dolgozott közöttünk. Ne
gondoljátok, hogy megkaptátok az összes fénysugarat, és nincs nagyobb világosság, ami világunkba jöhet.”36
Pontosan három hónappal később Ellen White ismét világossá tette a zűrzavar okát,
amely az egyházba hatol. Nem a hírvivők üzenete vagy lelkülete volt, hanem azok lelkülete,
akik ellenkeztek:
„Az ellenkezés lelkülete, amely akkor nyilvánult meg, amikor Krisztus igazsága be lett mutatva, mint egyetlen reményünk, elszomorította Isten Lelkét,

384

A késői eső visszatérése
és ennek az ellenkezésnek az eredménye szükségessé tette a téma kitartóbb és
határozottabb bemutatását. Ez egy mély tanulmányozásra vezetett, és egy sor
olyan [432] érv feltárására, amelyekről maga a hírvivő sem tudta, hogy olyan
alaposak, teljesek és meggyőzőek a hit általi megigazulás és Krisztus igazságának – mint egyetlen reményünk – tekintetében. […]
Nagyon szomorú voltam, amikor láttam, hogy azok, akiknek tiszta hanggal
kellett volna megszólaltatniuk a kürtöt […], hogy felkészítsék a népet, hogy
állva maradjon az Úr napján, azok sötétségben vannak, és mint valami őrszemek
zárták el az utat, így a rendellenesség, amelyet ezáltal teremtenek, zűrzavarhoz
és félreértéshez fog vezetni. Sátán úgy látja, hogy eljött az ideje, hogy csapást
mérjen. A fanatizmus és a hamis elképzelések lesznek túlsúlyban, és azok az
emberek, akiknek a világosságban kellett volna állniuk […] rossz oldalra álltak
át, szembeszállva az Istentől származó dolgokkal. […] Sokan úgy vélik, hogy
álláspontjuk téves [Jones és Waggoner álláspontja], és azt kiáltják: «Veszély,
fanatizmus», miközben nincs semmi eretnekség, semmi fanatizmus. […]
Az egyházak lábai előtt van egy botránykő, amelyet nem lehet könnyen
eltávolítani, és ha azok, akik részt vettek ebben a munkában, nem fogják felismerni, hol szomorították meg az Isten Lelkét, és nem vallják be hibáikat,
akkor a sötétség bizonyára egyre sűrűbben gyülekezik a lelkük körül. Meg
lesznek vakítva, és a világosságot sötétségnek és a sötétséget világosságnak
fogják nevezni, az igazságot hazugságnak és a hazugságot igazságnak; és nem
fogják megkülönböztetni a világosságot, amikor eljön, hanem harcolni fognak
ellene.”37

A nagy küzdelem című 1888 nyarán kinyomtatott könyvben Ellen White leírta a sötétséget, amely behatol a protestáns egyházakba, amelyek elutasították az első és a második angyal
üzeneteinek világosságát. Itt egyértelmű figyelmeztetés hangzott el: „A népekre, egyházakra
és egyénekre ereszkedő lelki sötétséget nem az isteni kegyelem önkényes visszavonása okozza
Isten részéről, hanem az, hogy az emberek elhanyagolják vagy elutasítják a világosságot.
Ott, ahol az isteni igazság üzenetét kigúnyolják, vagy figyelmen kívül hagyják, az egyházat sötétség fogja körülvenni; a hit és a szeretet meghidegül, és elidegenedés és széthúzás fog
a belsejében hatni. Az egyház tagjai érdeklődésüket és energiájukat a világi elkötelezettségre
összpontosítják, és a bűnösök megkeményednek megtéretlenségükben.”38
A sötétség, amely 1890-ben ráereszkedett a Hetednapi Adventista Egyház sok tagjára,
nem a Jones és Waggoner által hirdetett üzenet eredménye volt, sem az általuk megnyilvánult támadó lelkületé, hanem inkább az isteni igazság kigúnyolásának és semmibevételének
közvetlen eredménye volt. Nemcsak az „elidegenedés és a széthúzás” lépett be a munkába,
hanem, amint azt a következő fejezetben látni fogjuk, világi stratégiák kúsztak be,
elhomályosítva a világ számára hirdetendő víziót és üzenetet.
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Lábjegyzet

1. J.S. Washburn Ellen G. White-nak, 1890. ápr. 17; Manuscripts and Memories, 174. o.
2. Sajnos Washburn soha nem kapta meg Ellen White válaszát. Június elején, édesanyja
halála után Washburn nagyon „elbátortalanodott”. J.H. Durland arról számolt be, hogy
Washburn „azt mondta, úgy érezte, hogy mindent fel akar adni. […] Nyíltan beszélt a
Konferencia vezetésében lévő lelkipásztorok kedvezőtlen hatásáról a bizonyságtételekkel
kapcsolatban”. Szerencsére, miután Durland „majdnem fél napot” töltött vele, Washburn
„kezdett világosságot látni, […] és boldogan tért vissza a sátorba”. (J.H. Durland, O.A. Olsen, 1890. június 2.) Végül szeptemberben Washburn írt egy másik levelet Ellen White-nak.
Ugyanazon a napon válaszolt, elmagyarázva, hogy mi történt: A „Review and Herald [1890.
augusztus 19. és 26.] cikke válasz volt a leveledre. Magánlevélként írtam jóval azelőtt, hogy
megjelent volna a Review-ban, de amikor elolvastam néhány testvérnek, buzdítottak, hogy
tegyem közzé a magazinban, hogy mások is nyerjenek belőle, és én beleegyeztem.” Ellen
White beleegyezett, de „nem tudta megmagyarázni a késést”, mert „a cikk megjelenését nem
halasztották el”. Washburn nemcsak, hogy soha nem kapta meg a levelet, de még csak nem
is jelent meg a Review-ban egészen 1890. augusztus 19 és 26-ig, négy hónappal azután, hogy
Ellen White megírta. (Ellen G. White J.S. Washburn-nak, 36a Levél, 1890. szeptember 18.;
1888 Materials, 708. o.)
3. Ellen G. White: „The Righteousness of Christ”, Review and Herald, 1890. augusztus
19., 497. o. Az 1890. augusztus 19-ei cikk bevezető megjegyzése egyértelművé teszi, hogy ez
eredetileg egy személyes levél volt, amely Washburn kérdéseire válaszolt. Az 1890. augusztus
26-ai záró cikk nem ismétli meg ezeket az információkat, és ez a levél egyetlen része, amelyet
belefoglaltak Ellen G. White 1888 Materials című könyvébe, 695–696. o.
4. Ellen G. White: „The Righteousness of Christ”, (concluded)”, Review and Herald,
1890. augusztus 26., 513. o.; 1888 Materials, 695-696. o.
5. Ellen G. White, A nagy küzdelem, 427. o., ed. 1888, lásd még 391–432. o.
6. Ellen G. White, 26. Kézirat, 1888. október; 1888 Materials, 157. o.
7. Ellen G. White, Testimonies to Ministers, 92. o.
8. Ellen G. White, Krisztus példabeszédei, 407. o.; Testimonies to Ministers, 234. o.
9. Ellen White-nak nem ez volt az utolsó alkalma, amikor lenyűgözte a gondolat, hogy
a példabeszéd beteljesedik: „Látjuk, hogy az úgynevezett hívőket a tíz szűz jelképezi majd,
akik közül öt bölcs, öt pedig balga volt. Attól tartok, hogy ezt az átlagot látja az Úr azokkal
kapcsolatban, akik felkészületlenek lesznek. […] Akik még a minneapolisi összejövetel óta
abban a megtiszteltetésben részesültek, hogy hallgathatták Isten küldötteinek szavát, […]
megkapták a meghívást: «Gyertek, mert minden készen áll!» […] Azok, akik különböző
kifogásokat találtak, hogy elhanyagolják a meghívásra való válasz adását, sokat vesztettek. A
világosság a hit általi megigazulás és Krisztus tulajdonított igazsága tekintetében ragyogott.”
(Ellen White J.E. White-nak, 86. Levél, 1895. szeptember 26.; 1888 Materials, 1455–1456. o.)
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10. Ez ellentmond annak a gondolatnak, hogy az 1888-as üzenetet elfogadták, mert
sokan „elméleti szempontból” fogadták el, vagy egyetértettek vele (lásd 6. fejezet). Mi volt
a megoldás? „Az A.T. Jones és E.J. Waggoner által nekünk hirdetett üzenet nem más, mint
Isten üzenete a laodiceai egyháznak, és jaj mindenkinek, aki azt állítja, hogy hiszi az igazságot, és mégsem tükrözi másokra az Isten által adott fénysugarakat.” (Ellen G. White Uriah
Smith-nek, 24. Levél, 1892. szeptember 19.; 1888 Materials, 1052. o.)
11. Ellen G. White: „The Righteousness of Christ”, Review and Herald, 1890. augusztus
19., 497. o.
12. Ellen G. White: „The Righteousness of Christ”, (concluded)”, Review and Herald,
1890. augusztus 26., 513. o.; 1888 Materials, 696. o.
13. Ellen G. White, 22. Kézirat, „Diary Entries”, 1890. febr. 8.; 1888 Materials, 579. o.;
Dan Jones és E.W. Farnsworth, 1890. febr. 9., a Hetednapi Adventisták Generál Konferenciájának archívuma.
14. Ellen G. White, 9. Kézirat, 1890. február 3.; 1888 Materials, 537, 542. o.
15. Ellen G. White, 36. Kézirat, n.d., 1890; 1888 Materials, 811., 821-822. o. (Ugyanez
a kézirat közzé van téve a Faith and Works, 15-28. o. Azonban a bekezdések sorrendje különbözik az 1888 Materials című könyvben megtalálhatóktól, és ez egy kissé eltérő hangsúlyt
kölcsönöz neki). Sajnos a teológiai rossz helyzetet, amelyet Butler, Smith, Dan Jones és még
sokan mások népszerűsítettek, a The Way of Life című könyv foglalta össze, amelyet először
1876-ban James White rendelt meg. Miközben a lábbal tiport törvényt igyekeztek felmagasztalni, a teológiájuk központjává téve azt - ahogy az a festmény közepén lévő „nagy fán”
is látszik – figyelmetlenségből ők szinte lehetetlenné tették a hívők számára, hogy a szó teljes
értelmében a törvény megtartói legyenek, elterelve a figyelmüket Krisztusról. A második
festmény, melynek címe The Way of Life, amely James White revideálása alapján készült,
megfelelő módon illusztrálta azt az elemet, amelyet Isten, Jones és Waggoner üzenete - Christ
the Way of Life - által hozott a műbe. Lásd az 1. fejezet 40. és 41. oldalát, valamint a 32.
lábjegyzetet.
16. Uo., 810-816. o.
17. Uo., 810-816. o.
18. Ellen G. White: „Repentance the Gift of God”, Review and Herald, 1890. ápr. 1.,
193-194. o.
19. Ellen G. White: „Morning Talk”, 1890. febr. 6., Review and Herald, 1890. márc. 25.;
1888 Materials, 548. o.
20. Ellen G. White, 15. Kézirat, 1888. november; 1888 Materials, 166. o. Steve Wohlberg a The 1888 Message for the Year 2000 című könyvében nagyrészt az 1888-as üzenet
ezen aspektusára összpontosít, sok érdekes és hasznos gondolatot kiemelve (17–25, 28–105.
o.) Emlékeznünk kell azonban arra, hogy ez a szempont nem az üzenet teljes summája, és
önmagában sem elegendő a Minneapolisban és az azt követő években történt események
magyarázatához.
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21. Ellen White, 36. Kézirat, n.d., 1890; 1888 Materials, 822. o. és Faith and Works,
15-16. o.
22. Ellen G. White: „Living Channels of Light”, Review and Herald, 1890. május 27.;
1888 Materials, 674. o.
23. Ellen White, 53. Kézirat, „Diary Entries”, 1890. dec.; 1888 Materials, 783. o.
24. Ellen White naplójának e bekezdésének kontextusát az egész jegyzet világosságában
kell érteni. Ő azokról írt, akik attól tartottak, nehogy „a hit általi megigazulást egészen
túl messzire vigyék”, valamint azokról, akik „csak prédikáltak” és „érveken alapuló beszédeket tartottak”, és akik elkülönítették az evangéliumot a törvénytől a Galata levelében”.
Ez volt a kontextus, amelyben Ellen White kijelentette: „Sokan elkövetik azt a hibát, hogy
pontosan meghatározzák a különbség érzékeny pontjait.” George Knight ezt a szövegrészt
úgy értelmezte, hogy Ellen White „egy derogációt írt attól az állásponttól, hogy a hit általi
megigazulás teológiai megértése egészen fontos. […] Az 1888-as üzenet, ahogy Ellen White
látta, nem doktrinális.” (From 1888 to Apostasy, 69. o.) Ellen White azonban naplójegyzetében mindenütt pont az ellenkezőjét fejezte ki. A törvény és az evangélium egybeolvadva
adta a választ mindazokra a hamis elképzelésekre, amelyek a két nagy igazság elkülönítéséből
fakadtak. Ha „helyesen van megértve”, ez az üzenet az egész földet beragyogja dicsőségével.
(1888 Materials, 166. o.)
25. Ellen G. White, 21. Kézirat, 1891. február 27.; 1888 Materials, 890-898. o.
26. Ellen G. White: „Our Present Danger”, „Evening Talk”, 1891. március 24., General
Conference Daily Bulletin, 1891. április 13.; 1888 Materials, 904. o. W.A. Spicer, aki hosszú
ideje misszionárius, kiadó és adminisztratív vezető, megosztott egy tapasztalatot, amely világosságot hozott Ellen White megjegyzéseire az Üdvhadsereg modellel kapcsolatban: „A minneapolisi meghívás hangja elterjedt az ország egész területén, mindenütt, ahol munkásaink
dolgoztak. Angliában hallottam az üzenetet, ahol akkoriban voltam. [1888] […] Egy meghívás volt az egyetlen evangélium hirdetésére, amely valaha létezett. Bizonyos szempontból
azonban úgy tűnik, hogy a testvérek - jó testvérek - megbotlottak azon eszközökön, amelyek
révén a meghívás érkezett. Első alkalommal, amikor találkoztam egy régi laikus barátommal,
amikor hazatértem Európából, ezt mondta nekem: «Ah, nem szeretnél itt lenni! Most minden az Üdvhadsereg, dicsőség, halleluja, majd látni fogod». Azonban az európai szolgálat
néhány éve alatt, amikor megpróbáltam embereket megnyerni Krisztusnak, megtanultam,
hogy ne féljek kifejezni örömünket Krisztus üdvösségéért.” („The General Conference of
1888 - Blessings and Trails”, Review and Herald, 1944. március 9.; 6.,7. o.)
27. Ellen G. White, Faith and Works, 15–16. o. „Campmeeting at Williamsport, Pa.”,
Review and Herald, 1889. augusztus 13., 514. o.; „Hearing and Doing”, 1885. március 7.,
Sermons and Talks, vol. 1., 18. o.
28. Ellen G. White, Faith and Works, 15–16. o. „Living Channels of Light” Review and
Herald, 1890. május 27., 321. o.; 1888 Materials, 673. o.
29. Ellen G. White, 15. Kézirat, 1888. november; 1888 Materials, 166. o. hozzáadott
kiemelések. Lásd még a 9. fejezet 16. lábjegyzetét.
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30. Dan T. Jones O.A. Olsen-nek 1890. április 27., Hetednapi Adventisták Generál
Konferenciájának archívumai.
31. Uo.
32. Dan T. Jones R.C. Porter-nek, 1890. május 5., Hetednapi Adventisták Generál
Konferenciájának archívumai.
33. Uo.
34. Dan T. Jones E.W. Farnsworth-nak, 1890. szeptember 19., Hetednapi Adventisták
Generál Konferenciájának archívumai.
35. Uo.
36. Ellen G. White, „Living Channels of Light”, Review and Herald, 1890. május 27.,
321–322. o.; 1888 Materials, 673-674. o.
37. Ellen G. White O.A. Olsen-nek, 116. Levél, 1890. augusztus 27.; 1888 Materials,
703-704. o.
38. Ellen G. White, A nagy küzdelem, 377-378. o.
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17. fejezet

A vallásszabadság
„Ne tegyétek meg az első lépéseket ezen az úton, amely az inkvizícióhoz
vezet”
Ha Dan Jones keménynek tűnt a Waggoner által írt szombatiskola leckékkel kapcsolatban, még keményebben viszonyult A.T. Jones vallásszabadsággal kapcsolatos munkájához.
1887-ben a Generál Konferencia egy Vallásszabadsági Bizottságot nevezett ki e fontos munka közvetlen támogatására, és A.T. Jones-t választották meg elnöknek. Tekintettel az egyre
növekvő jogszabályokra, amelyek a vasárnapi törvények előmozdítására törekedtek, sürgőssé
vált a vallásszabadság témájának bemutatása. E.J. Waggoner kérésére a Generál Konferencia
kinevezte A.T. Jones-t küldöttként, hogy jelenjen meg a szenátus előtt, és szólaljon fel Blair
törvényjavaslata ellen.1 1889 júliusában a National Religious Liberty Association (NRLA)
vette át a Vallásszabadság Bizottságának a helyét, Captain Eldridge vette át A.T. Jones helyét
az elnökségben, Dan Jones pedig alelnök lett. Bár az American Sentinel és a NRLA hivatalosan még nem voltak kapcsolatban, az egyház hivatalos kiadványa lett a vallásszabadság
terén. A.T. Jones és E.J. Waggoner szerkesztősége alatt a Sentinel 1889-re több mint 260 000
példányszámot ért el, és fontos szerepet játszott az amerikai állampolgároknak a vasárnapi
törvény közelgő válságára való figyelmeztetésében.2 [438]
Mivel Jones és Waggoner annyi időt töltöttek keleten 1889-ben, C.P. Bollman Kaliforniában a Sentinel helyi adminisztrátora lett. Azonban nem mindenki értékelte a munkáját, sem
a Sentinel szerkesztőinek munkáját, amely által annyi mindent megtettek.
1888. december elején Ellen White kijelentette, hogy a Sentinel „Isten tervében volt,
hogy egyike legyen azoknak a hangoknak, amely hirdeti a vészjeleket, hogy az emberek hallhassák és felismerhessék a veszélyt, amelyben vannak, valamint, hogy megtegye a szükséges
munkát arra az időre”. Ellen White azonban elszomorodott, mert „sok mindent meg lehetett
volna tenni a Sentinel újságon keresztül, ha nem lettek volna ellenséges hatások [az egyház
belsejében] a kiadvány munkájának megakadályozása érdekében […] és a figyelmeztetések
hatásának megszüntetésére”.3
Az 1889-es Generál Konferencián az újonnan alakult szövetség, a NRLA, egy szabályzatot szavazott meg, amely még inkább törekedett a Sentinel munkájának akadályozására.
Habár a Sentinel hivatalosan nem volt a NRLA joghatósága alatt, számos adminisztratív
vezetője, köztük Dan Jones és Captain Eldridge, igyekeztek a teljes ellenőrzést megszerezni
a kiadvány tartalma felett.4
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Annak ellenére, hogy A.T. Jones nagyon sikeresen végezte munkáját a vallásszabadságért
- kétszer is felszólalva az Egyesült Államok Szenátusának Oktatási és Munkaügyi Bizottsága
előtt a Blair-törvény ellen - Dan Jones és sokan mások nem értékelték azt, amit „az ő extravagáns álláspontjainak” tartottak. Az egész az 1890-es évek elején került a csúcspontra,
nagyjából egy időben a legújabb vasárnapi jogszabályok Kongresszus elé terjesztésével.
Január második felében Dan Jones írt A.W. Alee-nek, amelyben azt tanácsolta, hogy
Jones és Waggoner, a „nemzet-ellenes reform bajnokai” ne kapjanak meghívást a missouri
lelkészi értekezletre. Ő nem „bízott túlságosan egyes módokban, ahogyan bemutatták a dolgokat. Ők megpróbálnak mindent irányítani, és nem fogják beismerni, hogy álláspontjuk
képezheti bármilyen kritika tárgyát is, bármilyen kicsi is legyen”. Dan Jones azt is állította,
hogy „bölcsebb embereink - Smith testvér, Littlejohn testvér, Corliss testvér, Gage testvér
és mások - nem értenek velük egyet sok állásponttal, amelyet képviselnek a nemzeti reform
kapcsán és bizonyos teológiai kérdésekben”. Emiatt úgy vélte, hogy Allee „nem szeretné
elhozni ezt a lelkületet a Missouri Konferenciára” az összes „bombasztikus elmélettel együtt,
amelyek soha nem hoztak és nem is fognak hozni semmiféle eredményt, sehol”.5 Dan Jones
hasonló érzéseket fejezett ki [439] mások felé a lelkipásztori értekezlet során.
C.H. Jones-nak, a Pacific Press adminisztrátorának elmondta, hogy „az a nyomásgyakorlási és haszonszerzési hajlam, amely annyira nyilvánvalónak tűnik úgy Dr. Waggonernél,
mint A.T. Jones-nál, annyira kellemetlenné teszi munkájukat néhány testvér számára itt
Battle Creek-ben, és mi azonnal megerősíthetjük, hogy ez így van.”6*
Az 1890-es évek elején a testvérek úgy döntöttek, hogy visszaköltöztetik a Sentinel újságot
a New York-i Pacific Press irodájába. Ezzel a Sentinel közelebb került a vallásszabadságért
folyó munka középpontjához, egy olyan helyre, ahol A.T. Jones szorosabban felügyelhette a
kiadvány megjelenését. Amikor C.P. Bollman, a Sentinel helyi szerkesztője eljött San Franciscóból, New York felé tartva néhány napra megállt Battle Creek-ben. Beszélni szeretett
volna Captain Eldridge-dzsel, a NRLA elnökével „arról a pozícióról, amelyet a Sentinel
újságnak kellene betöltenie a NRLA Szövetséggel kapcsolatban”. Eldridge távollétében
Dan Jones alelnök válaszolt Bollman kérdéseire. Közvetlenül beszélt vele „a Sentinel-ről és
annak extravagáns pozícióiról, valamint a felesleges emberekről, nyíltan közölve vele, hogy
ő sem fektetett az újságba”. Ezt követően A.T. Jones-t, William C. Jones-t és még néhány
embert meghívtak, hogy „újra megvitassák a témát”. Dan Jones megosztotta véleményeit,
és elmondta nekik, hogy „amíg nem történik változás a kiadvány hangvételében, addig ő
ellenezni fog bármilyen kapcsolatot a NRLA-val”. Bár nem tettek „ígéreteket”, Dan Jones
úgy következtetett, hogy „jelentős javulás” történt három hónappal azután, hogy a kiadványt New Yorkba költöztették. Azonban nem volt teljesen elégedett, és továbbra is folytatta
„magánlevelezését”, megpróbálva elérni a kiadvány további javulását: „Néhány, úgynevezett
logikai racionalitásnak a szőrszálhasogatása nevetséges, és nem lenne helye egy ilyen kiadványban.”7 [440]
William C. White-nak nem ez volt a véleménye. Ő írt A.T. Jones-nak, mondván, hogy
éppen „bizonyítékokat” kapott a Sentinel következő számához, és habozás nélkül kijelentethttps://adventizmusmegrazasa.hu/
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te: „Mindent megteszünk a Sentinel nagyobb terjesztése érdekében.” Bár úgy érezte, hogy a
kiadvány javult az „éles támadások és kemény szavak” tekintetében, mióta New Yorkba költöztek, ő nem ugyanabban a megvilágításban nézte a kiadványt, mint Dan Jones: „Kérlek,
tegyél meg mindent azért, hogy gyorsabban megszerezhess számunkra olyan traktátusokat,
amelyek a jelenlegi munkánkhoz szükségesek.”8
Ellen White abban az időben Battle Creek-ben volt, de a Sentinel-lel kapcsolatban nem
szólt semmit, viszont annak az ideje hamar közeledett. Csak az 1890-es évek végén fejezte
ki újra kimondottan erős támogatását A.T. Jones vallásszabadsággal kapcsolatos munkájáról
a Sentinel című újság cikkein keresztül. Bár Jones és Waggoner csak emberek voltak, és
emberi gyengeségnek voltak alávetve, Ellen White többször is figyelmeztette a testvéreket,
hogy ne próbáljanak hibákat keresni bennük azzal a céllal, hogy mentséget találjanak üzenetük elutasításához: „Ne vegyetek át minden kifogást, bármennyire kicsi is lenne, hogy
felnagyítsátok, amennyire csak lehetséges, és megtartsátok, hogy a jövőben használhassátok.
Senki sem mondta, hogy bármelyik ember kutatásaiban megtalálnánk a tökéletességet.”9
Szigorúsággal figyelmeztette a hitetlen testvéreket: „Tehát, szeretném, ha mindenki vigyázna,
hogy milyen álláspontot foglal el, nehogy körbevegyétek magatokat a hitetlenség felhőivel,
mert tökéletlenségeket láttok. Lehet, hogy hallotok egy szót, vagy láttok egy apró dolgot
megtörténni, majd ez alapján ítélitek meg az embereket. Látnotok kell, mit tesz Isten rajtuk
keresztül. Látnotok kell, hogy netalán Isten munkálkodik rajtuk keresztül, majd fel kell
ismernetek Isten Lelkét, amely megnyilvánul bennük. Ha az ellenállást választjátok, akkor
ugyanúgy fogtok cselekedni, mint a zsidók.”10
A teljesítmények önmagukért beszélnek
William C. Breckenridge, Kentucky állam képviselője 1890. január 6-án egy törvényt
javasolt, melynek rendeltetése „annak megelőzése volt, hogy az ember kényszeríthető legyen
a vasárnapi munkára” a Kolumbia Körzetben. A hetednapi adventisták azt állították, hogy
a törvény megtévesztő, mert senkit sem kényszerítettek vasárnapi munkára. A valódi cél az
volt, hogy az embereket vasárnap pihenésre kötelezzék. Úgy tűnt, hogy a törvény csak egy
kezdeti lépés a vallási törvénykezés útján a teljes vasárnapi törvény megfogalmazásáig.11 [441]
Az érzelmek fokozódtak a vasárnapi törvényért egy nagyon népszerűsített Konvención,
amelyet Washington DC-ben tartottak meg az év elején. Wilber F. Crafts tiszteletes, a vasárnapi nemzeti törvény támogatója, nagyon kritikusan beszélt a hetednapi adventistákról,
akik, szerinte hevesen harcoltak a törvény ellen, a „liberális óvintézkedések” ellenére. A második felszólaló úgy minősítette az adventistákat, hogy „a szűk elméjű bigottak jelentéktelen
szektája”, akik ateistákhoz, hitetlenekhez és szocialistákhoz csatlakoztak a törvény ellen.
A harmadik felszólaló „személyes támadást indított Alonzo Jones ellen […] a törvénnyel
szembeni erőfeszítései miatt”. Ez az érzelmi állapot végig folytatódott a törvény előzetes
meghallgatása során.12
Végül 1890. február 18-án a Házbizottság előtt meghallgatták a Breckenridge-féle törvényjavaslatot. A.T. Jones két másik hetednapi adventistával együtt megjelent a Bizottság
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előtt, és felszólaltak a törvény ellen. Jones nemcsak, hogy nagyon meggyőzően érvelt a
törvény alkotmányossága ellen, hanem Crafts tiszteletes egyik könyvéből használt érveket,
hogy bizonyítsa, hogy ilyen törvényre nincs szükség. „A meghallgatás után a kongresszusi bizottság tagjai kezet fogtak A.T. Jones-szal és az adventisták más képviselőivel, és „gratuláltak
nekik álláspontjuk erősségéért, míg a vasárnapi törvény szószólói «elosonva távoztak»”. Úgy
tűnt, hogy a Házbizottság meggyőződött arról, hogy az intézkedés vallási természetű volt, és
az megsérti az első módosítást, és Breckenridge törvényjavaslata legyőzetett.13
A meghallgatások után A.T. Jones Battle Creek-be való visszatérésekor beszédet mondott
a lelkészek áhítatos összejövetelén, 1890. március 20-án reggel. O.A. Olsen arról számolt
be, hogy „nagyon érdekes látni, hogy Isten gondviselése hogyan ment előttünk”. Az Úr
„mindent vezetett” úgy, hogy bizonyos emberek a megfelelő helyen és a megfelelő időben
voltak, és „a dolgok annyira pontosan és megfelelően illeszkedtek”, hogy nyilvánvaló volt,
hogy Ő vezet:
„Jones testvér azt mondta, hogy soha nem élte meg ilyen mértékben Isten
áldását, mint amikor a Házbizottság előtt beszélt az utolsó meghallgatás alkalmával. Azt mondta, hogy úgy tűnt neki, mintha a mondanivalóját a falra
írták volna, vagy felfüggesztették volna őelőtte a levegőben, és hogy nemcsak
ők maguk érezték az áldást, hanem mindenki, aki jelen volt, tudta értékelni és
megérteni, hogy ott a legkiemelkedőbb módon volt jelen Isten ereje. Mindezek
a dolgok biztató mutatók.”14* [442]
Dan Jones beszámolt arról, hogy „nagyon le volt nyűgözve, amikor hallotta [A.T. Jones-t]
beszélni, valamint attól, ahogyan ott Isten Lelke dolgozott értük.” Néha „beszéde során úgy
tűnt neki, hogy a mondatok és a szavak a szeme előtt vannak, ugyanolyan tisztán, mintha
leírták volna azokat, és ő mintha olvasta volna, mintha nagybetűvel elé tartották volna”.
Valóban, az Úr a megfelelő embert választotta erre a munkára, és Lelkével megáldotta őt.15*
Annak ellenére, hogy mindezek a bizonyítékok azt mutatták, hogy az Úr használja A.T.
Jones-t egy fontos munka elvégzésére, Dan Jones nem hagyta meggyőzni magát, és továbbra
is ugyanazon a véleményen volt. Amint befejezte az A.T. Jones washingtoni gondviseléses
tapasztalatáról szóló jelentését, panaszkodni kezdett a dolgok „nagyon rossz állapotáról”,
amely a Galata törvény és a szövetségek tárgyának Jones és Waggoner által történt bemutatásából származott.16
Ellen White jogosan szomorkodott a testvérek hozzáállása miatt, amelyet Jones és Waggonerrel szemben tanúsítottak. Azzal, hogy hátat fordítottak az összes bizonyítéknak, amelyek arra mutattak, hogy „Isten velük dolgozik”, és nem „ismerték fel az Isten Lelkét, amely
bennük nyilvánult meg”, a testvérek „úgy viselkedtek, mint a zsidók”.17 Ebben az időben
Ellen White a Pátriárkák és próféták című könyvben a következő szavakat írta: „Aligha lehet
az embereknek jobban megsérteni Istent, mint megvetni és elutasítani azokat a szolgákat,
akiket Ő használ megmentésükre.”18
Ellen White aggodalma azonban nem csak a vezető testvérekkel volt kapcsolatos. Aggódott
a „fiatalokért”, akiknek „látniuk kellett, hogy a pásztorok milyen lelkülettel tanulmányozták
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az Írásokat, hogy van-e tanítható lelkületük, és elég alázatosak-e ahhoz, hogy elfogadják a
bizonyítékokat, és világosságot kapjanak azoktól a hírvivőktől, akiket Isten kiválasztott.” Ez
arra késztette, hogy a következőképpen buzdítson: „A fiataloknak saját maguknak kellene
tanulmányozniuk a Szentírást […] A zsidók, mint nemzet, azért pusztultak el, mert a vezetőik, papjaik és véneik elterelték a figyelmüket a Biblia igazságáról. Ha meghallgatták volna
Jézus leckéit, és saját magukért kutatták volna a Szentírást, nem pusztultak volna el.”19 Ellen
White a Signs of Times című újságban írt, hangsúlyozva ezt a döntő kérdést:
„Amikor az Úr terve szerint kinyilatkoztatja világosságát, sokan nem
fogják tisztelni és nem fogják megérteni; csúfolni fogják Isten üzenetének
hordozóját, mint olyan embert, aki magasabbra helyezi magát azoknál, akik
kvalifikáltabbak mások tanítására. [443] Kezdetben a pápai hatóságok kigúnyolták a reformátorokat, és amikor ez nem csillapította a kutatási lelkületüket,
bebörtönözték őket. […] Nagyon vigyáznunk kellene arra, hogy ne tegyük
meg az első lépéseket ezen az úton, amely az inkvizícióhoz vezet. Isten igazsága
progresszív; mindig előre halad, erőről a még nagyobb erőre, a világosságtól egy
még nagyobb világossághoz. Sok okunk van arra, hogy higgyük, az Úr nagyobb
igazságot fog nekünk küldeni, mert egy nagy munka még várat magára. […]
Nagy a veszteség, mert lelkipásztoraink és embereink arra a következtetésre
jutottak, hogy mint nép bírjuk a teljes alapvető igazságot, de ez a következtetés
téves és összhangban van Sátán megtévesztéseivel, mert az igazság folyamatosan
felfedetik.
A legnagyobb gondot kell fordítani arra, hogy ne vessük meg Isten Lelkét,
közömbösen kezelve és kigúnyolva az üzenetvivőt és az üzeneteket, amelyeket
Isten küld népének, ezáltal elutasítva a világosságot, azért mert a szívünk nincs
összhangban Istennel.”20
Az 1890/91-es lelkészi iskola
Az 1890-es nyár közepe táján már elkészültek a tervek a második lelkipásztori értekezlet
megtartására, Battle Creek-ben. Az iskolának október 31-én, pénteken kellett kezdődnie, tizenhat hétre tervezték, és 1891. február 27-én, pénteken kellett befejeződnie, éppen néhány
nappal a Generál Konferencia ülésszakának kezdete előtt. O.A. Olsen és William C. White
beszéltek A.T. Jones-szal, és megkérték, hogy tanítson újra az iskolában E.J. Waggonerrel.
Miután C.H. Jones meghallotta ezeket a terveket, azt mondta, hogy „kissé meglepődött”,
hogy Jones-t és Waggonert „megválasztják, hogy minden ilyen iskolában tanítsanak, miközben teológiájukat annyira keményen kritizálták”. Sőt, a Pacific Press adminisztrátoraként
„pontosabbat akart tudni”, mert a tervek „anyagilag érinteni fogják őt”. Waggoner olyan
munkát végzett - mondja C.H. Jones – „amelyet csak kevés ember képes olyan jól elvégezni,
mint ő. Nemcsak a Sings újságért felelős, de ő a Young People’s Library szerkesztőségének
elnöke is, és ez eléggé fontos kiadvány. Következésképpen munkánk minden ágában a
hosszú itt-tartózkodása otthonossá tette őt, és szinte bárhol kihasználhatja ezt az előnyt”.
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Bármilyenek is lennének az elkészített tervek, „valakinek azonnal kommunikálnia kell Dr.
Waggonerrel. Nem várható el tőle, hogy mindent abbahagyjon, és egy pillanat alatt otthagyja otthonát.”21 [444]
Amikor Ellen White meghallotta a hírt, miszerint Waggonert „keletre fogják hívni, hogy
részt vegyen a lelkipásztori értekezleteken, és tanítson az iskolában”, bosszankodott: „Szeretném, ha Dr. Waggoner tanítana […] és hiszem, hogy az az ő helye, de nézzétek meg az itteni
siralmas helyzetet!” Ellen White már leírhatta a kaliforniai helyzetet, mint amely „minden
bizonnyal siralmas”. A Csendes-óceán partvidékén „nehéz volt ilyen nagy befolyású embert
találni”. Amikor „A.T. Jones keletre ment, majd Dr. Waggoner és Charlie Jones is, egyszerre
ez már túl sok veszteség volt”.22 Ellen White azonban azt mondta, hogy ne küldjék el R.A.
Underwood-ot, hogy elfoglalja azt a helyet. Ha „továbbra is A.T. Jones és E.J. Waggoner
elleni érzelmi háborúban van, tartsátok őt keleten, és ne engedjétek, hogy túl nagy területe
legyen az irigység, a féltékenység és a lázadás magjainak terjesztésére”.23
Szeptemberben Dan Jones konkrétabban kezdett beszélni a készülő értekezletről: „A
lelkészi iskolában való jó részvétel perspektívája meglehetősen kedvezőnek tűnik. Ott lévén
Prescott professzor, mint igazgató és a vezető tanárok egyike, Smith testvér, aki szintén
vezető tanár lesz, és Dr. Waggoner, aki kapcsolódni fog a buzgalmával és energiájával, úgy
gondolom, hogy az iskola valódi értéket fog képviselni mindazok számára, akik részt vesznek
majd benne.” Az egyik oka annak, hogy Dan Jones elfogadta Jones-t és Waggonert tanárként az iskolában, a „lelki gyengeség” érzésének tudható be. Úgy érezte, hogy a legutóbbi
lelkipásztori értekezlet óta, valamint annak módja miatt, ahogyan a dolgok kirobbantak, ő
„lelki szempontból teret veszített”. Azonban nem volt „kész kimondani”, hogy „tévedett,
és Dr. Waggoner helyesen cselekedett”. Dan Jones elég őszinte volt ahhoz, hogy felismerje
Isten Lelkének munkálkodását: „Tegnapelőtt A.T. Jones testvér egy rövid látogatást tett itt
a Csendes-óceán partja felé tartva. Tele van buzgalommal és energiával. Senki sem beszélhet
vele vagy hallgathatná őt anélkül, hogy ne lenne lenyűgözve attól a ténytől, hogy komoly, és
Isten Lelke van vele.”24
Mintegy hatvan lelkipásztor jelenlétében és „még mások, akik jönnek”, a lelkészi értekezlet megkezdte munkáját. W.W. Prescott, E.J. Waggoner és W.A. Colcord voltak a fő
előadók, Uriah Smith és mások követték őket. Az első hét után sokan úgy érezték, hogy az
összejövetelek pozitív hangvételűek voltak „mintha ott kezdtük volna, ahol abbahagytuk
tavaly tavasszal”. [445] Nagy remények fűződtek ahhoz, hogy ezen ülések után „egy haladás
fog történni nemcsak a bibliaismeretben és a tanulmányozás módjában, hanem a lelki tapasztalatban is”.25 Dan Jones aggodalma miatt, hogy az előző év helyzete megismétlődik,
Prescott egyetértett azzal, hogy „kijelöli” Waggonernek az oktatási területét ahelyett, hogy
hagyná, hogy ő maga válasszon. Prescottnak kellett tanítania a Galata törvényről szóló nehéz
tanfolyamot.26 Ellen White viszont aggódott, hogy Uriah Smith az iskolában tanít:
„Smith-t nevezték ki tanárnak, hogy formálja a diákok értelmét, pedig
ismert az a tény, hogy ő nem áll a világosságban; nem Isten rendelkezése szerint
munkálkodik. Elveti a hitetlenség magvait, amelyek kihajtanak, és olyan gyümölcsöt teremnek, amelyet egyesek learatnak […]
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Úgy vélem, hogy Butler, Farnsworth, Smith testvér és még sokan mások
álláspontja és munkája az, hogy megzavarják Isten népének hitét azáltal, amit
mondanak, és nem kellene mondaniuk, valamint azon dolgok által, amelyeket
nem mondanak, holott mondaniuk kellene. Ez az állapot - a hitetlenség, az
előítélet és a farizeizmus - olyan, hogy erjeszti az egyházat. […] Ők rendelkeztek minden bizonyítékkal, amely valaha is bemutatható volt Isten Lelke
gyümölcseinek megnyilvánulása által, amelyek kísérték az üzeneteket, de
becsukták a szemüket, hogy ne lássanak, és megkeményítették a szívüket, hogy
ne érezzenek. Isten Lelkét megszomorították, és olyan nehéz megértésük van,
hogy ezt nem tudják […]
Mindenfelé sok látszatmunkát végeznek. Az elmúlt években megtett erőfeszítések hajlamosak becsukni Izrael szemét, hogy ne lássa saját hibáit, és Isten
visszatartja Lelkét, így a sötétség beborítja őket, mint ahogy a zsidó népet is
beborította.”27
Ellen White aggodalma jogosnak bizonyult. Amikor G.I. Butler meghallotta, hogy W.W.
Prescott Waggoner „abszurd álláspontját” tanítja a Galatabeliekhez írt levéllel kapcsolatban,
Butler undorodva így válaszolt: „Magasságos ég, olyan messzire jutottunk, hogy fiataljaink
elméjébe ilyen dolgokat fognak belesulykolni?”28 Azonban a lelkészek többsége, akik részt
vettek az iskolában, másként gondolkodtak, hasznot húzva a tanulmányokból, és örvendezve
a gyakorlati munkában való alkalmazásnak. Úgy tűnik, hogy ez az általános összefoglalása a
lelkészértekezletnek. Azok, akik részt vettek az összejöveteleken, nagy áldásban részesültek,
míg a félrevonulók csak kritizáltak. [446]
November vége táján „csaknem százan” voltak jelen, „és még sokan ezután jöttek”. Az
összejövetelekről szóló beszámolók továbbra is nagyon pozitívak voltak: „A legnagyobb érdeklődés mutatkozik meg. A tanárok és a diákok nagyon örülnek Isten Lelkének. […] Látni
akarjuk, hogy népünk mindenütt nagy kortyokban iszik az üdvösség kútjából.”29
Még E.J. Waggoner is pozitívan nyilatkozott Ellen White-nak kevesebb, mint egy hónappal az értekezlet vége előtt: „Örült annak, hogy az összejöveteleken teljesen más légkör
uralkodott, mint a tavalyi lelkipásztori értekezleten.” Ellen White hálát tudott „mondani
Istennek ezért a bizonyságért”.30 A lelkipásztori értekezlet befejezése után O.A. Olsen arról
számolt be a Generál Konferenciának, hogy „lehetetlen megbecsülni azt a jót, amelyet ezen
iskolák megtettek. Isten áldása nagymértékben volt jelen”.31 Ismétlem, jó lenne, ha ez lenne
az összes dolog, amiről beszámolni lehetne ezekről az összejövetelekről, de a történelem nem
hazudik, ha hagyjuk beszélni.
Bár hálás volt a kapott áldásokért, Ellen White még mindig aggódott a lelkipásztori
munka általános állapota miatt. Egyesek, akik részt vettek az összejöveteleken, javaslatokat
fogalmaztak meg, és „hitetlen” kérdéseket tettek fel. „Számos nyilatkozat hangzott el lényeges
ismeret nélkül, és a megalapozott elvek alig növekedtek.”32 Sőt, néhány testvérünk a szolgálatból nem akart „részt venni az összejöveteleken”, és féltek az ott bemutatott dolgoktól.33 A
lelkipásztori értekezlet záró összejövetelén Ellen White „azokról a dolgokról beszélt, amelyek
mély benyomást tettek rá”:
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„Arra a félelemre utaltam, amelyet kifejeztek egyesek, akik nem a lelkipásztori értekezlet tagjai, és akik nem voltak jelen az iskola minden óráján – egy
olyan félelem, mely szerint fennáll annak a veszélye, hogy túlságosan hangsúlyozva van a hit általi megigazulás témája, és nincs időzve eléggé a törvény
felett. Az összejövetelek szemszögéből ítélve, amelyeken kiváltságom volt részt
venni, nem láttam okát a riadalomnak, és hivatva vagyok elmondani, hogy ezt
a félelmet azok táplálták, akik nem hallották az összes értékes leckét, ezért nincs
joguk ilyen következtetésre jutni. […]
Amikor az Igazság Napjától származó drága fénysugarak ragyogtak az
utunkon, egyesek szélesre tárták a szívük ajtaját, örömmel fogadva a mennyből
küldött világosságot. […] Másoknak isteni kenetre volt szükségük [447] a lelki
látásuk megjobbításához, hogy meg tudják különböztetni az igazság világosságát a hamis gondolatok sötétségétől. Vakságuk miatt egy olyan élményt
vesztettek el, amely drágább lett volna számukra, mint az arany és az ezüst.
Attól tartok, hogy egyesek soha nem fogják tudni pótolni, amit elvesztettek.”34
Ismét támadás alatt
A lelkipásztori értekezlet ideje alatt Ellen White elméjében más aggályok is felmerültek,
amelyeket vágyakozott megoldani. 1890. november elejétől volt néhány tapasztalata, melyek
megterhelték a kiadványokkal, különösen az American Sentinel kiadvánnyal kapcsolatban.
Október 8-án Ellen White távozott Battle Creek-ből William C. White-tal és titkárával, Sara
McEnterfer-rel együtt, majdnem három hónapig utazva és dolgozva a keleti államokban.
Tervek szerint Ellen White-nak fontos összejöveteleken kellett részt vennie a New England
Konferencián, az Atlantic Konferencián, a Virginia Konferencián és Pennsylvania államban.
Néhány heti munka után október 31-én, csütörtök este Ellen White a New York-i Salamanca-ba érkezett, súlyos náthától szenvedve a kemény télben való utazás miatt. A hét vége felé
olyan beteg és teljesen kimerült lett, hogy Sara McEnterfer arra biztatta, térjen haza Battle
Creek-be, hogy a szanatóriumban kezeljék. Egy hosszú nap után, november 3-án, hétfőn
Ellen White fáradtan, erőtlenül és lelkében bizonytalanul tért vissza szobájába. Pihenni
akart, imádkozni és eldönteni, hogy továbbra is részt vesz-e a tervezett összejöveteleken vagy
visszatér Battle Creek-be.35*
Ugyanezen a napon Battle Creek-ben, délután 5 órakor „a Tabernákulumban megtartották
a National Religious Liberty Association éves, második ülését, amelynek elnöke C. Eldridge
volt.” A huszonhat tag meghallgatta W.H. McKee titkárt, aki bemutatta az egyesület tavalyi
munkájának beszámolóját. [448] Egy részletes leírást mutattak be az egész elvégzett munkáról,
hogy ellenálljanak a Breckenridge törvénynek és Crafts tiszteletes befolyásának, továbbá
King úr megvédéséről Tennessee-ben és a vasárnapi törvény elleni kérvények terjesztéséről.
A jelentés tartalmazta az összes anyagot, amelyet a NRLA abban az évben terjesztett. Több
mint négymillió brosúrát és traktátust, tízezer kézikönyvet, harmincezer kérvény-formanyomtatványt és más hasonló anyagot osztottak szét. A jelentés alapos elolvasása azt mutatja,
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hogy bár 1889 decemberében harmincezer példányt terjesztettek az American Sentinel-ből,
a következő évben már csak tízezer példányt. Egy külön incidensben kijelentették, hogy a
NRLA-nak nem volt ideje „megrendelni az American Sentinel kiadását”, és ennek eredményeként terjesztés céljából „összeállították” a saját folyóiratukat. Azonban más oka is volt,
hogy a NRLA nem használta a Sentinel magazint; mert túl „szektás” álláspontot képviselt.36
Előzőleg, még abban az évben Dan Jones ellenkezést szított a Sentinel-lel szemben amiatt,
amit ő „éles támadásoknak” tartott. Egyre nagyobb volt az aggodalom, hogy a kiadvány túl
közvetlenül ír a hetednapi adventista sajátos doktrínákról. Ezt az aggodalmat nagyrészt az
okozta, hogy az 1890-es év során a NRLA vezetői közül sokan alkalmat találtak arra, hogy
az általuk támogatott vallásszabadság elveit bemutassák a szekuláris és a nem keresztény
nagyközönségnek. Számukra bölcs tervnek tűnt kihasználni ezeket a kedvező alkalmakat, és
világosan bemutatni a vallásszabadság elveit, kiváltképpen, ha el voltak választva a Szentírás
tanításaitól a szombat szentségével és Krisztus közeli visszatérésével kapcsolatban.37
A nem keresztény csoportok nyomást gyakoroltak a NRLA Végrehajtó Bizottságára,
hogy a szélesebb befolyás elérése érdekében vonjon be „nem odaszentelteket, sőt még hitetleneket is” a szövetség munkájába, a vasárnapi törvény bevezetése ellen.38 A NRLA-ban
sokan úgy vélték, hogy ez az az irány, amelyet követniük kell egy nagyobb munka elvégzése
érdekében.39*
Valójában C. Eldridge, a NRLA elnöke november 3-ai beszédében elmondta az egyesületnek, hogy „bölcs dolog volt megszervezni a National Religious Liberty Association-t, mert
az egyesület neve alatt a tagjai sokkal többet tehetnek a vallásszabadságért, mint bármely más
szektás név alatt”, vagyis (i.e.) hetednapi adventista.40 [449]
Másrészt A.T. Jones teljes egyet nem értésben volt ezzel. Bár tagja volt a NRLA végrehajtó
bizottságának, nem tudott részt venni ezen az éves ülésen, és ennek következtében nem tudta
kifejezni aggodalmát.41*
Azonban senki sem kételkedett álláspontjában. Az 1891-es Generál Konferencián nyíltan
kijelentette, hogy ő „hajlandó vállalni a hibát”, hogy a Sentinel-ben nem csak a „vallásszabadság érdekében” elhangzott beszédeket fogja nyomtatni. Tudta, hogy „a vallásszabadság
témája sokkal több dolgot foglal magában, mint pusztán vallásszabadságról beszélni”.
„A harmadik angyal üzenetén kívül nincs vallásszabadság ezen a világon és
ebben az időben. […] Ha meg akarjuk ismerni a vallásszabadság valódi elveit megfelelő módon megismerni és folyamatosan támogatni azokat - a harmadik
angyal üzenetéből kell megszereznünk azokat; Istentől kell megszereznünk
azon a módon, ahogyan a mostani világnak van hirdetve, és oda kell helyezni,
ahová tartoznak. […]
Vannak olyan emberek a Hetednapi Adventista Egyházon kívül, akik olyan
mértékben értik a vallásszabadság elveit, amennyire képesek megismerni azokat, de nem értik eléggé. A harmadik angyal üzenetének célja, hogy az egész
világ előtt támogassa a vallásszabadság valódi elveit. […] Az az igazság, hogy
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ha nem létezne a harmadik angyal üzenete, akkor mindannyian a vallási törvények mellett állnánk. Mindannyian mellette állnánk, mert olyan emberek
vagyunk, akik Isten Lelkének áldása és befolyása nélkül részt vettünk volna
ebben a munkában.”42
A.T. Jones álláspontja olyan kritikákat hozott számára, amely az egyesület közgyűlésének
vége felé, 1890. december 7-én jutott csúcspontjára, amikor kilenc új vezetőt választottak a
következő évre. Mivel A.T. Jones hiányzott az ülésről, eltávolították a Végrehajtó Bizottságból,
míg C. Eldridge-t, Dan Jones-t, W.A. Colcord-ot és A.F. Ballenger-t újraválasztották. A.T.
Jones-t és E.J. Waggonert újra kinevezték a Szerkesztőségi Bizottságba, de olyan döntéseket
szavaztak meg, amelyek korlátozták azt a lehetőséget, hogy kifejezzék álláspontjukat.43* Az
1889. évi Generál Konferencián az egyesület megszavazta, hogy „olyan eszköze legyen, amely
által elveit fenntartsa, reklámozzon és elősegítse munkáját”.44 Addig az American Sentinel volt
az egyház eszköze a vallásszabadság munkájában. Most megszavazták azt a döntést, miszerint
„az egyesület az International Tract Society-n keresztül terjeszti az irodalmát, és a NRLA-nak
elegendő anyagot kell biztosítania ebből az irodalmi kategóriából”. [450] Bár az American
Sentinel részét kellett, hogy képezze ennek az irodalomnak, az egyesület megszavazta „azt
a tervet, hogy a NRLA helyi tevékenysége a Home Missionary vallási szabadság rovatában
legyen publikálva, - egy folyóirat, amely periódikusan jelent meg Battle Creek-ben.
Az egyesület azt is megszavazta, hogy az American Sentinel minden héten elegendő és
jól szerkesztett anyagot kapjon, hogy három hasábot töltsön ki abban a folyóiratban „a
Végrehajtó Bizottság közvetítése által” - amelynek A.T. Jones már nem volt tagja - és nem a
Szerkesztőségi Bizottságon keresztül, amelynek mind A.T. Jones, mind E.J. Waggoner tagja
volt. Nyilvánvaló, hogy az egyesület igyekezett szisztematikusan ellenőrzést gyakorolni és
kizárni a Sentinel-t, mint vallásszabadsági kiadványt. Egy másik határozatban, amely a jövő
évre vonatkozó terveket tükrözte, az egyesület megszavazta, hogy tagjai „csatlakozzanak […]
más keresztény egyesületekhez az irodalomterjesztésben, havi gyűlések megtartásában és a
vallásszabadság érdekében tett minden erőfeszítésükben”.45* Bár ezek a tervek nem voltak
minden szempontból tévesek, nagy veszély állt előttük.

A salamancai látomás
A New York-i Salamancában 1890. november 3-a estéjén - a NRLA második évi ülésének
időpontjában, amelyre Battle Creek-ben került sor - Ellen White letérdelt az ágya mellé,
fáradtan, lelkében elbizonytalanodva és meggyengülve, hogy imádkozzon. Vajon folytassa
utazásait és részt vegyen a tervezett összejöveteleken, vagy visszatérjen Battle Creek-be?
„Mielőtt az ima első szavát elmondta volna, úgy érezte, hogy a szoba tele
van rózsaillattal. Felnézett, hogy megtudja, honnan származik az illat, és látta,
hogy a szobát szelíd, ezüstös fény árasztja el. Hirtelen eltűnt a fájdalma és a fáradtsága. A zavartság és a csüggedés eloszlott, és remény, vigasztalás és békesség
töltötte be a szívét. Majd a körülötte lévő dolgokkal elveszítve minden kapcsolatot egy látomásban sok dolgot tártak fel előtte a munkának a világ különböző
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részein való előrehaladásával kapcsolatban, valamint azokat a körülményeket,
amelyek hozzájárultak a munkához, vagy akadályozták azt. A sok feltárt dolog
közül néhány a Battle Creek-ben létező állapotokat mutatta meg. Ezek teljes és
feltűnő módon lettek bemutatva neki.”46 [451]
November 4-én, kedden reggel, amikor William C. White és A.T. Robinson meglátogatták Ellen White-t, hogy megtudják, mit döntött, felöltözve találták és jó állapotban. Elmesélte nekik az előző esti tapasztalatát, valamint az egész éjszaka alatt érzett békét és örömet.
Nem bírt aludni, de nem a betegség miatt, hanem azért, mert a szíve tele volt örömmel és
örvendezéssel. Most keleten kellett folytatnia a munkáját. Ellen White elmondta fiának és
A.T. Robinson-nak, hogy mit tártak fel neki az elmúlt éjszaka folyamán: „A látomásban úgy
tűnt, hogy Battle Creek-ben vagyok, és a hírvivő angyal megparancsolta: «Kövess engem»”.
Ellen White habozott, mert a jelenet eltűnt a fejéből, és nem emlékezett rá. Miután egy kis
időt töltött a két férfival, Ellen White még egyszer megpróbálta elmondani nekik, mit tártak
elé a Battle Creek-i munkával kapcsolatban, de ugyanúgy, mint korábban, nem emlékezett
rá.47
A november 4-ei naplójegyzetében Ellen White írt néhány szót: „Nagyon szerettem volna
leírni azokat a dolgokat, amelyeket tegnap este elém tártak. Az Úr volt […]”48 A mondat
befejezetlen maradt, talán azért, hogy majd valamikor később befejezi. Néhány héttel később
egy mennyei hírnök ismét meglátogatta, és megláttatta vele, hogy mi történik Battle Creek-ben. Naplójába írhatta azokat a dolgokat, amelyeket nem tudott személyesen elmondani
másoknak:
„Az éjszaka folyamán közösségben voltam Istennel. Útmutatóm elvitt a Battle Creek-i
bizottságokba, és van egy üzenetem, amelyet el kell mondanom, függetlenül attól, hogy
hallani akarjátok-e vagy sem, és függetlenül attól, hogy elfogadjátok-e vagy elutasítjátok.
Az embereknek tudniuk kell, hogy nem Isten rendelkezése szerint cselekszenek. Krisztust
kihagyták a bizottságaikból. A vezetők olyan módon alakították a munkát, melynek eredménye sok lélek elvesztése lesz. […] Sokan idegen országokból érkeznek ide, és azt hiszik,
hogy Battle Creek - az igazság publikációinak a helye - a menny közelében áll. Mennyire
csalódottnak érzik magukat, amikor meghallják, hogy ezen a helyen gúnyolják Isten üzenetét, és az Úr küldötteit nevetség tárgyává teszik, egyesek a felelősségteljes pozícióban lévők
közül”.49 [452]
Kilenc nappal később, és még mielőtt a NRLA éves összejövetelének jelentését publikálták volna a Review-ban, Ellen White újra írt a naplójába, és további részleteket közölt arról,
hogy mi tárult fel a látomásában. A világi emberek próbálták rávenni az adventistákat arra,
hogy tompítsák az üzenetüket, és hagyják ki az üzenet egyik meghatározóbb jellemzőjét:
„Azt mondják: «Miért hangsúlyozzátok annyira a hetednapi szombatot a
tanításaitokban? Ezzel úgy tűnik, hogy mindig támadást intéztek ellenünk; mi
pedig harmóniában lennénk veletek, ha nem beszélnétek olyan sokat erről a
pontról; távolítsátok el a hetednapi szombatot a Sentinel-ből, és mi a befolyásunkkal támogatni fogjuk a kiadványt.» Dolgozóink közül egyesek hajlottak a
stratégia elfogadására.
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Arra utasítanak, hogy figyelmeztesselek titeket, hogy megtévesztő véleményeket támogattok, egy hamis szerénységet és egy hamis óvatosságot, egy
hajlamot hitünk megvallásának elrejtésére. Éjjeli látomásban olyan dolgokat
láttattak velem, amelyek nagyon felzaklattak. Úgy tűnt, hogy egy bizottsági
ülésen voltam, ahol ezeket a témákat vitatták meg, és írásos dokumentumokat
mutattak be. Testvéreim, vajon engednünk kell, hogy a világ alakítsa azt az
üzenetet, amelyet Istentől kaptunk, hogy hirdessük? […]
A stratégiák kedvéért áruljunk el egy szent megbízást? Ha a világ meg van
tévesztve és becsapva, Isten törvényét megsértve, vajon nem kötelességünk
megmutatni neki a bűnét és a veszélyt, amelyben van? Hirdetnünk kell a harmadik angyal üzenetét.
Milyen más célja van a Sentinel-nek azon kívül, hogy az őrök hangja legyen a Sion falain azért, hogy riadót fújjon a veszélyről? Mi nem vagyunk
érdekeltek abban, hogy meghátráljunk és bocsánatot kérjünk a világtól, amiért
elmondjuk nekik az igazságot. Megvetnünk kellene az igazság elrejtését. […]
Érthetővé kell tennünk, hogy a hetednapi adventisták nem köthetnek egyetlen
kompromisszumot sem. Véleményünk és hitünk kifejezése során a legkisebb
habozásnak sem kell megmutatkoznia; a világnak joga van tudni, hogy mit
várhat el tőlünk, és ha kinyilvánítjuk még a határozatlanság látszatát is, a világ
tisztességtelennek fog tekinteni bennünket. […]”50

Néhány nappal azelőtt, hogy Ellen White visszatért volna Battle Creek-be, ezt írta a
naplójába: „Az elmém fájdalmasan fel volt zaklatva az éjszaka folyamán. Egy összejövetelen voltam Battle Creek-ben, ahol sok ajánlást hallottam, és láttam egy olyan lelkületet
megnyilvánulni, amely nem Istentől származott. Viharos szavak hangzottak el. Mennyire
fájt a szívem.”51 Miután visszatért Battle Creek-be, december 30-án, Ellen White azonnal
bekapcsolódott a lelkészi értekezlet utolsó néhány hetének aktivitásába. Visszatérése után
kiegészítette naplójegyzetét, amelyet 1890. november 21-én kezdett írni.52* [453]
„Éjjeli látomásban részt vettem néhány bizottsági ülésen, és befolyásos
embereket hallottam olyan szavakat ismételgetni, hogyha az American Sentinel cikkeiből eltávolítják a «hetednapi adventisták» megnevezést, és nem ír
semmit a szombatról, akkor a világ előkelő emberei gyámolításukba fogadják
azt. Az újság népszerűvé válik, és nagyobb munkát fog elvégezni. A kilátás
nagyon kellemesnek tűnt. Ezek az emberek nem tudták felfogni, miért nem
csatlakozhatunk a hitetlenekhez és a nem vallásosakhoz annak érdekében, hogy
az American Sentinel nagy sikert arasson. Láttam arcukat ragyogni, amikor el
kezdtek dolgozni egy olyan stratégián, hogy a Sentinel újságnak egy világi sikert
szerezzenek.
Ez a stratégia képezi az egymás utáni rossz lépések közül az elsőt. Az American Sentinel által vallott elvek nem más, mint maga a szombat alátámasztásának
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a summája és szubsztanciája, és amikor az emberek el kezdtek beszélni ezen
elvek megváltoztatásáról, olyan munkát végeznek, amely nem tartozik rájuk.
Uzzához hasonlóan megpróbálják megtartani az Istennek ládáját, amely
az Ő különleges felügyelete alatt áll. Vezetőm azt mondta e bizottságok
tagjainak: «Közületek ki érezte kezdettől fogva a munka terheit, és fogadta
el a felelősségeket nehéz helyzetekben? Ki viselte a mű terheit évek alatt, a
fennállásától fogva? Ki nyilvánított önmegtagadást és önfeláldozást? Az Úr
helyet adott bátor szolgáinak, akiknek hangját hallani lehetett, hirdetve a
figyelmeztetést. Isten tovább vitte az Ő munkáját, mielőtt bármelyikőtök részt
vett volna benne, és Ő helyet tud találni és találni is fog helyet az igazságnak,
amelyet ti el akartok nyomni. Az American Sentinel publikálta az igazságot erre
az időre. Figyeljetek arra, amit csináltok. Ha az Úr nem építi a házat, hiába
dolgoznak azon annak építői.»”53
Ellen White nem csak egy bizottsági ülésen figyelte meg a történteket; „néhány bizottsági
ülésen jelen volt”. Nyilvánvaló, hogy a NRLA éves ülésén több történt, mint amennyiről a
Review-ban beszámoltak. Ellen White vezető angyala volt az, aki feltette azokat az átható kérdéseket azoknak, akik bírálták az Úr „bátor szolgáit”. E.J. Waggoner és A.T. Jones „viselték a
vallásszabadság munkájának terhét” „az évek során, annak létezése óta”. Ők „önmegtagadást
és önfeláldozást” nyilvánítottak ki, míg Dan Jones és mások kigúnyolták a munkájukat.
Ellen White vezető angyala nem mondott egy feddő szót sem Jones és Waggoner ellen,
hanem egyszerűen kijelentette, hogy Isten talál egy helyet annak az „igazságnak”, amelyet az
American Sentinel publikált.
Néhány nap múlva Ellen White több szót írt naplójába arról, hogy mit tártak fel előtte. Ő „Battle Creek-ben volt, és egy bizottsági ülésen összegyűlt lelkészek voltak és felelős
emberek a Review szerkesztőségétől. [454] Vélemények születtek, és egy kedvességtől mentes
lelkületben ragaszkodtak hozzá, hogy fogadják el azokat, ami meglepetéssel, aggodalommal
és zavartsággal töltött el. […] Ők el akartak fogadni bölcsnek tűnő terveket, de Sátán szította
ezeket az intézkedéseket.”54 Nem csoda, hogy súlyos terhet viselt azért, ami történt.
Az 1891-es Generál Konferencia
1891. március 5-én a Michigan állambeli Battle Creek-ben a Tabernákulumba hívták
össze a Hetednapi Adventisták Generál Konferenciájának huszonkilencedik ülését. A 102
hivatalos küldött huszonkilenc konferenciát és négy misszió területet képviselt. Amikor
megkezdődött a Konferencia, Ellen White-t megkérték, hogy a hét minden napján reggel
fél hatkor beszéljen a dolgozóknak. Március 7-re is beosztották, hogy az első szombaton, a
14:30-kor kezdődő istentiszteleten beszédet tartson. Amikor négyezer munkás és hívő előtt
állt, a pillanat komolysága lenyűgözte a szívét. Úgy tűnt, hogy új jelentőséggel tárulkozik fel
előtte mindaz, ami a Konferencia előtti hónapokban az elméjében rögződött. Beszéde egy
erős felhívás volt a hetednapi adventistákhoz, hogy határozottan támogassák hitük megkülönböztető vonásait. Majd azt mondta:
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„Miközben a New York-i Salamanca-ban voltam, fontos dolgokat tártak fel
előttem. Egy éjszakai látomásban úgy tűnt, hogy itt voltam Battle Creek-ben,
és a hírnök angyal megparancsolta: «Kövess engem»”. Ellen White habozott; a
jelenet eltűnt. Nem emlékezett rá. A folytatásban beszélt arról, hogyan kellene
erősen támogatnunk hitünk megkülönböztető vonásait. Utána ezt mondta:
„El kell mondanom nektek a látomást, amelyet Salamanca-ban kaptam, mert
abban a látomásban fontos dolgokat tártak fel előttem. A látomásban úgy tűnt,
hogy Battle Creek-ben vagyok. A Review and Herald Kiadó székhelyére vittek,
és a hírnök angyal megparancsolta: «Kövess engem»”. Ismét habozott; minden
eltűnt a fejéből. Folytatta a prédikációt, és aznap délután harmadszor próbált
emlékezni erre a látomásra, de az Úr nem engedte meg, hogy elmondja. Végül
azt mondta: „Erről később többet fogok mondani”. Befejezte közel egyórás
prédikációját, és az összejövetel véget ért. Mindenki észrevette, hogy képtelen
volt emlékezni a látomásra.55

Később, ugyanazon a délutánon a lelkészek összejövetelt tartottak a Tabernákulum keleti
melléképületében. Ellen White jelen volt, és mélyebb odaszentelődésért esedezett. [455]
A különleges összejövetel végén O.A. Olsen testvér megkérdezte tőle, hogy részt vesz-e
másnap reggel a lelkészek összejövetelén. Azt válaszolta, hogy ő megtette a maga részét, és
ezt a felelősséget ráhagyja. Következésképpen azt tervezték, hogy Olsen és Prescott vezetik
az összejövetelt.56
Azon a szombati estén, március 7-én, naplemente után, miután Ellen White elvonult a
szobájába, a Review and Herald székhelyének kápolnájában egy zárt ajtós összejövetelt tartottak. 30-40 ember vett részt, akik a National Religious Liberty Association-t képviselték,
néhányan pedig a Pacific Press Kiadót, amely publikálta az American Sentinel-t. Az ülést Dan
Jones, a NRLA alelnöke nyitotta meg és elnökölte. Nagyon határozott módon jelentette ki,
hogy a továbbiakban az Egyesület nem használhatja az American Sentinel újságot az Egyesület hivatalos kiadványaként, ha nem változtatja meg hozzáállását bizonyos aspektusokkal
kapcsolatban, amelyeket egyházunk koncepcióinak, vitathatóbb jellemzőinek neveztek. A.T.
Jones válaszul kijelentette, hogy mindaddig, amíg valami köze lesz a kiadvány szerkesztéséhez, a javasolt változtatásra nem kerülhet sor. A gyűlés nagyon heves vitába torkollott azok
között, akik ellentétes álláspontot foglaltak el ebben a témában. Ekkor valaki bezárta az ajtót,
és azt javasolta, hogy ne nyissák ki, amíg az ügy nem tisztázódik.
A megbeszélés során egy adott pillanatban A.F. Ballenger, a NRLA Végrehajtó Bizottságának egyik tagja felállt, és a Sentinel legújabb számát tartotta kezében megnevezve bizonyos
cikkeket, amelyeket ki kellett volna hagyni.57* A.T. Jones és C.P. Bowman voltak azok, akik
közvetlen cikkeket publikáltak a szombatról és a második eljövetelről, valamint a vallásszabadsághoz való viszonyukról. A NRLA-ból sokan kitartóan ellenkeztek, mondván, hogy a
cikkek túl „durvák”. Azt akarták, hogy a Sentinel-ben ne legyen semmi szektás dolog, ami
a Szentírásra hivatkozik, hanem azt akarták, hogy a kiadvány támogassa a polgári és vallási
szabadság kiterjedt elveit, gondosan elkerülve az egyházhoz való mindenféle hovatartozást.
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Azt állították, hogy a kiadványt az állam és az egyház befolyásos emberei olvassák és
hagyják jóvá, és megbántani az érzékenységüket azzal, hogy erős kijelentéseket tesznek a
hetedik nap szombatjáról és a világ végéről öngyilkosság lenne az American Sentinel és a
NRLA érdekei számára.
Az összejövetel órákon át folytatódott nyilvánvaló nehézségben, a NRLA képviselők
kijelentésével, akik azt mondták, hogy ha a Pacific Press nem ért egyet követeléseikkel, és
nem mond le a kiadványban szereplő durva cikkekről, valamint a „hetednapi adventista”
és a „szombat” kifejezésekről, ők nem fogják használni a továbbiakban hivatalos kiadványként. Ez a kiadvány megsemmisülését jelentette. Végül nem sokkal hajnali három óra előtt
egy szavazásra került sor.58* A többség megszavazta, hogy lemondanak a Sentinel-ről, és
létrehoznak az egyesületnek egy másik kiadványt a vallásszabadságért. Az ajtót kinyitották,
és az emberek visszatértek a szobájukba aludni, csak néhány óra lévén a reggeli 5:30-as
összejövetelig.59
Csak elképzelni tudjuk, mit érzett A.T. Jones, amikor kiment azon a hűvös reggelen, és a
szállására indult. A vallásszabadság valódi munkája, amelyért keményen küzdött, úgy tűnt,
vereségre ítéltetett. Akiknek támogatnia kellett volna őt, megvetéssel és gúnnyal kezelték
szorgalmas munkáját. Csak kérdéseket vethetünk fel, vajon milyen imákat mondott aznap
kora reggel. Vajon aludt azon az éjszakán, amikor jelen kellett legyen az 5:30-as összejövetelen? Isten, aki nem szunnyad, és nem alszik, teljesen tisztában volt a történtekkel. Jól ismerte
azokat a sordöntő időket, melyekben a földön élők éltek. Tudta, hogy elérkezett a késői eső
ideje, és hogy az Általa küldött üzenet megvilágítja a földet dicsőségével.
Amint az összejövetel véget ért, egy angyal küldetett, hogy felébressze Ellen White-t; itt
volt az ideje, hogy elmondja, mit láttattak meg vele Salamanca-ban, négy hónappal ezelőtt.
Ellen White felkelt az ágyból, az asztalához ment, és elővette a naplót, amelyben a feltárt
dolgok jelentését írta. Amikor a látomás jelenetei világosan eszébe jutottak, részletesebben
megírta azt, amit korábban többedszerre sem tudott elmondani.
Néhány órával később, amikor William C. White és két másik testvér a kora reggeli
összejövetelre igyekezve elhaladt Ellen White háza mellett, észrevették, hogy égnek a lámpák.
Tudva, hogy édesanyja nem tervezte, hogy részt vesz a kora reggeli összejövetelen, Willi[457]
am C. White bement, hogy megkérdezze, jól van-e. Édesanyja az írással volt elfoglalva. Azt
mondta neki, hogy Isten angyala három óra körül ébresztette fel, és megparancsolta, hogy
menjen el a lelkészek összejövetelére, hogy közöljön néhány dolgot, amit Salamanca-ban
tártak fel neki. Azt mondta, hogy sietve kelt fel, és körülbelül két órája ír.60*
A lelkészek összejövetelén épp a nyitó imát mondták, amikor Ellen White bement
kezében egy halom kézirattal. Nyilvánvalóan meglepődve Olsen testvér azt mondta: „Örülünk, hogy látunk, White testvérnő. Üzeneted van számunkra ma reggel?” „Valóban, van”
válaszolta, miközben előre ment. Majd ott kezdte, ahol előző nap abbahagyta. Elmondta
a testvéreknek, hogyan lett felébresztve aznap reggel, és arra lett késztetve, hogy ossza meg
azokat a dolgokat, amelyeket négy hónappal előtte tártak fel neki a salamanca-i tartózkodása
alatt. Azt mondta, látta, hogy ő maga egy „üzenetet mond el egy összejövetelen, amely a
Generál Konferenciának tűnt.”61
[456]
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„Isten Lelke arra késztetett, hogy sok mindent közöljek, hogy a legkitartóbb
felhívásokat intézzem, mert azt az igazságot ihlették nekem, hogy azok, akik
a mű középpontjában vannak, egy nagy veszély előtt állnak. […] A szavakat
komolyan kellett elmondania. «Közöld azokat a szavakat, amelyeket elmondok
neked, hogy megakadályozzam őket olyan dolgok megtételében, amelyek
elválasztják Istent a kiadótól, és feláldozzák azokat a tiszta és szent elveket,
amelyeket meg kell őrizni. […]» Sok mindent feltártak nekem. Azok a szemek, amelyek egykor sírtak a megtéretlen Jeruzsálem felett - a megtéretlenség,
valamint Isten és a Megváltó Jézus Krisztus ismeretének hiánya miatt - most a
Battle Creek-i munka nagy központjára összpontosultak. […]
A hitetlenek stílusában a viccelődő lelkület és az éles kritika tetszik az
ördögnek, de nem az Úrnak. Isten Lelke nem vezette a gyűléseteket. Téves
állítások hangzottak el a hírvivőkről és az általuk hirdetett üzenetekről. Hogy
meritek ezt megtenni? […] Nem kellene bízni azok ítéletében, akik ezt teszik;
semmilyen fontosságot nem szabadna tulajdonítani tanácsuknak vagy döntéseiknek. […] Vádolni a munkásokat és azok munkáját, akiket Isten használ,
annyi, mint Jézus Krisztust vádolni a szentjeinek személyében. […] A Minneapolisban uralkodó előítéletek és vélemények semmiképpen nem tűntek el.
Az ott elvetett magok készek kihajtani és arányos aratást fognak hozni, mert
a gyökerek megmaradtak. A hajtást levágták, de a gyökerek nem haltak meg,
és szentségtelen gyümölcsöket teremnek, hogy megmérgezzék azok elméjét,
és megvakítsák azok megértését, akikkel társultok, a hírvivők és az Isten által
küldött üzenet tekintetében.”62*[458]

Azoknak, akik bírálták A.T. Jones-t a Sentinel-ben végzett munkája miatt, téves ítéletük
volt. Közülük sokan bevallották bűneiket egy évvel korábban, az 1890-es lelkészi értekezleten, de bűnbánatuk nem volt őszinte; csak a „hajtást” vágták le, és hagyták, hogy a gyökerek
újra kihajtsanak. Ellen White folytatta, és kimondottan egy összejövetelről beszélt, amelyen
részt vett:
„Jelen voltam az egyik bizottsági üléseteken. Valaki nagyon határozottan és
magabiztosan állt fel, és kiadványt tartott a kezében. Tisztán el tudtam olvasni
a címet - American Sentinel. Kritikákat mondott a benne megjelent cikkekre. Kijelentette, hogy egyes dolgokat ki kell venni belőle, másokat meg kell
változtatni. Durva szavak hangzottak el, és kemény, nem keresztény lelkület
uralkodott. Vezetőm szavakat adott, hogy elmondjam azoknak, akik jelen
voltak, és visszatartás nélkül vádaskodtak. Összefoglalva mondom el a küldött
feddést: A bizottságban veszekedés lelkülete uralkodott. Az Úr nem elnökölte
üléseiket, az elméjük és szívük nem volt Isten Lelkének vezető hatása alatt.
Hagyjátok, hogy a hitünk ellenségei legyenek azok, akik bujtatnak és állítják
össze a terveket […] Az Úr által nekem adott világosságot tiszteletben kellene
tartani mind annak biztonsága, mind Isten egyháza biztonsága érdekében. […]
https://adventizmusmegrazasa.hu/
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Egyenes utakat kell kijelölnötök lábaitoknak, nehogy letérjetek az útról.
[…] Tudom, hogy egy munkát kell elvégezni népéért, mert különben sokan
felkészületlenek lesznek arra, hogy befogadják a mennyből küldött angyal
világosságát, aki dicsőségével betölti az egész földet. Ne gondoljátok, hogy
amikor eljön a késői eső, becses edények lesztek, hogy elfogadjátok az áldás
kiáradását - magának az Istennek dicsőségét - ha hiúságban magasztaltátok
lelketeket, romlott szavakat ejtve, és titokban táplálva a keserűség gyökereit,
amelyeket Minneapolisba hoztatok, és amelyeket műveltetek, és azóta gondosan megöntöztetek.”63
A folytatásban Ellen White elmondta a testvéreknek, hogy feltárták előtte, hogy a Sentinel-t sokan olvassák, és kedvezően fogadták. A kiadvány elnyerte az emberek bizalmát,
akiknek köszönhető volt az igazság teljes világossága. Ahelyett, hogy csökkent volna az
előfizetők száma, ezek a cikkek növelni tudták az újság megrendelését és terjedését. Ellen
White ünnepélyesen kérdezte: „Vajon embereinknek ki kell-e venniük a szombat üzenetét a
Sentinel-ből, és hallgatniuk kell a világi emberek tanácsára, megakadályozva, hogy a Sentinel
elvigye ezt a fontos igazságot a világnak?”64 Hosszú beszéde során Ellen White néhányszor
megemlítette Izraelt és a lázadást, amely Isten ítéleteihez vezetett. [459] Különösen Illés tapasztalatát említette, az általa elszenvedett megpróbáltatásokat és az általa hirdetett üzenetet.
Ezt a világos összehasonlítást nemcsak saját tapasztalataival fogalmazta meg, hanem Jones és
Waggoner tapasztalataival is, akikkel rosszul bántak a vallásszabadság terén elvégzett munkájukért a Sentinel kiadványon keresztül:
„Amikor a keresztény teljes alázattal jár az Úrral, szűknek, bigottnak és szélsőségesnek nevezik. Ha buzgó, a világ fanatikusnak fogja nevezni. Ha írásokon
és beszédeken keresztül határozottan hirdeti az igazságot, és Illés lelkületében
és erejében halad, hogy az Úr napját hirdesse, a világ ingerlőnek nevezi, és
azt mondja, hogy mindent elítél, kivéve azokat, amiben ő hisz. Amikor a
keresztény mindaz, amit a kegyelem képes csinálni belőle, a világ nem képes
megérteni. […]
Nézzük meg Illés helyzetét! […] A király Illést vádolta: «Te vagy az Izrael megháborítója?» (1Kir 18:17) Vajon elárulja szent megbízatását, mert
Izrael megrontotta hitét, és lemondott az Isten iránti engedelmességről? Vajon
könnyű dolgokat jövendöl, hogy megbékítse a királyt, megszerezve kegyét?
[…] Nem, nem! Illés olyan ember, aki az igazságot hirdeti, pontosan azt az
igazságot, amelyet megkíván az alkalom. […] Illés így válaszolt: «Nem én háborítottam meg az Izraelt, hanem te és a te atyád háza azzal, hogy elhagytátok
az Úrnak parancsolatait, és a Baál után jártatok.» (1Kir 18:18) Pontosan ezen
az úton fognak járni azok az emberek, akik most a központban vannak. […]
Egy figyelmeztetést kell mondanom ennek a csoportnak, amely összegyűlt itt
a Generál Konferencián. Fennáll annak a veszélye, hogy intézményeink olyan
terveket, eszközöket és utakat készítenek elő, amelyek nem a sikert, hanem a
vereséget jelentik. […]
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Istentől való eltávolodás történt, és még nem tétetett buzgó munkálkodás
a bűnbánatért és az első szeretethez való visszatérésért. […] Közülünk egy
szomorú nagy emberszámnak Baál lesz a célja, a hite és a vallása, mert Isten
útja helyett a saját útjukat választják. Az igazi vallás, a Biblia egyetlen vallása - a
bűnök bocsánatába vetett hit, Krisztus igazsága és a Bárány vére - nemcsak figyelmen kívül lett hagyva és megtámadva, csúfolva és kritizálva, hanem gyanút
és féltékenységeket kreáltak, amely fanatizmushoz és ateizmushoz vezet.”65

A reggeli lelkészek összejövetele, amely általában 6:30-kor ért véget, szinte délig tartott.
Miután Ellen White befejezte lektúráját és beszédét, leült, és a teremre csend borult. Sokan,
akik előző este nem voltak ott az összejövetelen, elképedve álltak. Olsen testvér mélyen
összezavarodott, mert semmit sem tudott az előző esti összejövetelről.66 Annyira meglepődött, és az Ellen White által bemutatott dolgok annyira [460] ésszerűtlennek tűntek, hogy
túlságosan össze volt zavarva, hogy jelentésüket megértse. Végül a csendet A.F. Ballenger
hangja törte meg, aki sírt. Az American Sentinel aktuális számát tartotta a kezében, és a címlap cikkére mutatva azt mondta: „Tegnap este ott voltam az összejövetelen, és én vagyok az
az ember, aki a megjegyzéseket tette a kiadványban szereplő cikkekkel kapcsolatban. […] Ez
az a szombatról szóló cikk, amelyre White testvérnő hivatkozott, és én vagyok az az ember,
aki azt mondta, hogy ilyen durva cikkeknek nem szabadna megjelenniük a Sentinel-ben”.67
Ballenger folytatta hibájának bevallását „Sajnálattal mondom, hogy rossz oldalon álltam, de
élek azzal a lehetőséggel, hogy átálljak a jó oldalra.”68
Ellen White, aki először látta a Sentinel aktuális számát - ugyanazt, amit csak álmában
látott -, állt, értetlen kifejezéssel az arcán. Ballenger testvérhez fordult, és csodálkozva felkiáltott: „Tegnap este! Az összejövetel tegnap este volt?” Azok az emberek, akik előző este
részt vettek az összejövetelen, egyesével álltak fel, és bevallották a részüket a történtekben.
Még azok is hálabizonyságokat mondtak, akik megvédték a Sentinel-t . C.H. Jones kijelentette, hogy Ellen White minden részletében helyesen írta le az összejövetelt. Annyira hálás
volt a kapott világosságért, mert a helyzet nagyon komollyá vált. A reggeli összejövetel egy
bizonyos pontján Dan Jones, aki előző este elnökölt, és a Sentinel megsemmisítését akarta,
felállt és bevallotta: „White testvérnő, azt hittem, hogy igazam van. Most már tudom, hogy
tévedtem.” A.T. Jones, aki látta, hogy a Sentinel látszólagos vereséget szenved, alázattal és
önfeledten mondta: „Mindenesetre most igaza van”.69* A Szentlélek hatalommal nyilvánult
meg, és egy teljesen más lelkület érkezett az összejövetelre.
A reggeli összejövetelhez vezető eseménysor miatt Ellen White később kijelentette, hogy
„azt a kifogást, miszerint «valaki mondta neki», nem lehetett használni. Senkinek sem volt
lehetősége látni engem, vagy beszélgetni velem az esti összejövetel és a reggeli összejövetel
között, amelyiken részt vettem.”70 Ennek eredményeként Isten munkája, nemcsak hogy
mentesült egy ideig egy komoly tévedés elkövetésétől, de ez a tapasztalat egy vitathatatlan
bizonyítékot szolgált mindenkinek a Prófétaság Lelke megbízható voltával és integritásával
kapcsolatban:
„A látomás elmondása mély és ünnepélyes benyomást tett a hetednapi
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A vallásszabadság

407

adventista lelkészek nagy csoportjára, akik jelen voltak azon a reggeli összejövetelen. [461] Amikor meghallották őket - akik a bizottsági ülésen a választott
rossz útjuk miatt feddésben részesültek - bevallani mindazt, amit Ellen White
mondott róluk, hogy igaz volt minden részletében, akkor megértették, hogy az
isteni ihletés pecsétje felkerült a látomásra és a bizonyságra. Azon összejövetel
ereje és ünnepélyessége olyan benyomást tett a jelenlévőkre, amelyet egyhamar
nem felejtettek el.”71
Azonban maga a történet, amely sokak számára minden kétséget kizáróan bebizonyította,
hogy Isten ihleti és vezeti Ellen White-t, egyúttal azt a meggyőződést is elhozta számukra,
hogy nem szabadulhatnak meg az állandó jelenlévő és tekintéllyel teli bizonyságaitól. Három
hét múlva a Külmisszió Bizottsága megszavazta, hogy Ausztráliába küldjék Ellen White-t,
munkatársait és William C. White-t.72* Évekkel később Ellen White világosan kijelentette,
hogy az Úr nem volt benne Amerikából való távozásukban. Azonban a mű központjából erős
befolyások kívánták rávenni őket a távozásra. Mint mindig, az Úr nem erőltette akaratát,
hanem megengedte az embereknek, hogy saját útjukat válasszák:
„Az Úr nem volt benne az Amerikából való távozásunkban. Nem tárta fel,
hogy az Ő akarata, hogy elhagyjuk Battle Creek-et. Az Úr nem tervezte ezt,
hanem hagyta, hogy mindannyian képzeletetek szerint cselekedjetek. Az Úr
azt szerette volna, ha William C. White, az anyja és munkatársai Amerikában
maradnak. Szükség volt ránk a mű központjában, és ha lelki szemeitek látták
volna a valós helyzetet, soha nem értettetek volna egyet a megtett cselekedetekkel. Az Úr azonban mindenki szívébe lát. Olyan hatalmas vágy létezett, hogy
mi távozzunk onnét, hogy az Úr hagyta, hogy ez megtörténjen. Azok, akik
elfáradtak a hirdetett bizonyságokban, azok nélkül hagyattak, akik hirdetik
azokat. Battle Creek-ből való távozásunk célja az volt, hogy lehetővé tegye az
emberek számára, hogy saját akaratukat teljesítsék, és a saját útjukat kövessék,
amelyet az Úr útjánál magasabb rendűnek tartottak.
Az eredmény előttetek van. Ha a helyes pozícióban maradtatok volna, akkor nem így döntöttetek volna. Az Úr más eszközök által munkálkodott volna
Ausztráliáért, és egy erős befolyást lehetett volna fenntartani Battle Creek-ben,
a mű nagy központjában. Vállvetve álltunk volna, egészséges befolyást teremtve, amely minden konferenciánkon érezhető lett volna. Nem az Úr tervezte ezt.
Nem látok semmilyen fénysugarat az Amerikából való távozásban. De amikor
az Úr bemutatta nekem ezt a helyzetet, ahogy valójában volt, nem mondtam el
senkinek, mert tudtam, hogy senki sem fogja megérteni a helyzetet, és annak
minden következményét. Amikor elmentünk, sokan megkönnyebbültek, de az
Úrnak nem tetszett, mert Ő azt mondta, hogy a Battle Creek-ben lévő gépezet
élére álljunk. [462]
Az ilyen nagy felelősségek megkövetelik Isten folyamatos tanácsát, hogy a
megfelelő módon teljesülhessenek. Ezt a tanácsot azonban nem tekintik szük-

A késői eső visszatérése

408

ségesnek. Az a tény, hogy Battle Creek emberei úgy érezték, hogy el tudnak
engedni minket abban az időben, az emberi tervek eredménye volt, nem pedig
az Úr tervei.”73
Egy hónappal a Generál Konferencia ülésszaka után a Review újra nyomtatott egy igehirdetést, amelyet Ellen White mondott a munkások összejövetelén 1887 szeptemberében.
Monumentális szavai áthatnak napjainkban is: „A késői esőnek áradnia kell Isten népére.
Egy hatalmas angyal száll le a mennyből, és az egész földet megvilágítja dicsőségével. Készen
állunk arra, hogy részt vegyünk a harmadik angyal dicsőséges munkájában? Készen állnak-e
edényeink a menny harmatának befogadására? Van-e bűn és tisztátalanság a szívünkben? Ha
igen, akkor tisztítsuk meg lelkünk templomát, és készüljünk fel a késői eső kiáradására. Az
Úr orcájától jövő felüdülés soha nem jön tisztátalan szívekbe. Isten segítsen meghalnunk az
énnek, hogy Krisztus, a dicsőségnek ama reménysége formálódhasson bennünk!”74 Folytatni
fogjuk tanulmányunkat A késői eső visszatérése 2. kötetben.
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7. Dan T. Jones J.H. Morrison-hoz, 1890. március 17., Hetednapi Adventisták Generál
Konferenciájának archívumai.
8. William C. White A.T. Jones-hoz, 1890. február 14.
9. Ellen G. White: „Morning Talk”, 1890. febr. 6., Review and Herald, 1890. márc. 25.;
1888 Materials, 548. o.
10. Ellen White, 2. Kézirat, „Sermon”, 1890. március 9.; 1888 Materials, 608-609. o.
11. Eric Syme, A History of SDA Church-State Relations, 35. o.
12. Uo., 35-36. o.
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13. Eric Syme, A History of SDA Church-State Relations, 34–36. o. William A. Blakely,
American State Papers Bearing on Sunday Legislation (1911), 367-370. o.; J.O. Corliss, „The
Hearing on the Sunday Rest Bill”, Review and Herald, 1890. február 25., 124-125. o., és
„The Second Annual Session of the National Religious Liberty Association”, Review and
Herald, 1890. december 16., 779. o.; A.T. Jones, „Arguments on the Breckinridge Sunday
Bill”, Sentinel Library, No. 28, 1890. április 28.
14. O.A. Olsen G.C. Tenney-nek, 1890. március 20., másolat George R. Knight
személyes gyűjteményéből. A.T. Jones Házbizottság előtti beszéde megtalálható a The Sentinel Library, 1890. április, 25–51. o. Ezt a periodikus folyóiratot havonta kétszer, majd
negyedévente a Pacific Press készítette 1889 és 1894 között, amely a vallásszabadságról szóló
cikksorozatot tartalmazta. Az 1891. májusi szám 126 oldalon felsorolta az összes akkoriban
létező vasárnapi törvényt Amerika 45 államában és területén. Ezek értékes források lehetnek,
amelyeket manapság újra kellene nyomtatni.
15. Sanford Edwards a következő megjegyzést tette: „A.T. Jones: Magas, furcsa férfi,
akinek telepes vonásai voltak; autodidakta, tenorhangja volt csodálatos beszédajándékkal, a
történelem és a Biblia kiváló ismerője. Nyilvános előadóként abban az időben nem volt vele
egyenrangú az egyházban. Képes volt idézni teljes fejezeteket a Róma és a Galata, a Zsidók
és a Jelenések könyvéből oly módon, hogy új meglátást adott a Biblia szépségéről. Egy prédikáció végén egy csodálatos himnuszt idézett: „There’s a Wideness in God’s Mercy”. Ez volt
a legszebb prédikáció, amit valaha hallottam. A közönség (1500 ember) annyira mélyen le
volt nyűgözve, hogy az emberek két órán át álltak, vallomásokat tettek és újra-odaszentelő
fogadásokat mondtak. Ez nem tömegmozdulás volt, hanem egyéni megmozdulás. Isten nagy
erővel beszélt Jones-on keresztül azokban a napokban”. (Sanford P.S. Edwards, Emmett K.
Vande Vere-nek, 1956. április 27., idézve: Windows [Nashville, Tenn.: Southern Pub. Assn.,
1975], 209-210. o.)
16. Dan T. Jones, R.A. Underwood, 1890. március 21., a Hetednapi Adventisták Generál Konferenciájának archívuma.
17. Ellen G. White, 2. Kézirat, „Sermon”, 1890. március 9.; 1888 Materials, 609. o.
18. Ellen G. White, Pátriárkák és próféták, 402. o.
19. Ellen G. White, Az evangélium szolgái, 1893-as kiadás, 128–129. o, átvéve az 1890-ig
rendelkezésre álló írásokból.
20. Ellen G. White, „Candid Investigation Necessary to an Understanding of the Truth”,
Signs of the Times, 1890. május 26., 305-306. o.
21. C.H. Jones O.A. Olsen-nek, 1890. augusztus 13., Hetednapi Adventisták Generál
Konferenciájának archívumai.
22. Ellen G. White O.A. Olsen-nek, 46. Levél, 1890. máj. 8.; 1888 Materials, 645-648. o.
23. Ellen G. White William C. White-nak, 103. Levél, 1890. augusztus 19.; 1888 Materials, 688. o.
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24. Dan T. Jones E.W. Farnsworth-nak, 1890. szeptember 19., Hetednapi Adventisták
Generál Konferenciájának archívumai.
25. O.A. Olsen, „The Opening of the Minister’s School”, Review and Herald, 1890.
november 4., 688. o. Lásd még: „The Week of Prayer”, 1890. december 2., 745-746. o.
26. Gilbert M. Valentine, „W.W. Prescott - SDA Educator”, 127. o. Valójában Prescott
csak az első három fejezetet mutatta be, majd hagyta, hogy a többit Waggoner mutassa be.
Dan T. Jones R.C. Porter-nek, 1890. október 23., Hetednapi Adventisták Generál Konferenciájának archívumai.
27. Ellen G. White O.A. Olsen-nek, 20. Levél, 1890. okt. 7.; 1888 Materials, 714-716. o.
A kiemelések tőlem.
28. G.I. Butler Dan Jones-nak, 1891. február 16.; Gilbert M. Valentine, „W.W. Prescott SDA Educator”, 127. o.
29. O.A. Olsen, „The Week of Prayer”, Review and Herald, 1890. dec. 2., 746. o.
30. Ellen White, 40. Kézirat, „Diary Entries”, 1891. január 13.; 1888 Materials, 876. o.
31. O.A. Olsen, „Ministers School” General Conference Daily Bulletin, 1891. március 6.,
4. o.
32. Ellen White, 40. Kézirat, „Diary Entries”, 1891. jan. 14.; 1888 Materials, 879. o.
33. Ellen G. White, 40. Kézirat, „Salamanca Vision”, 1890, 1891. március; 1888 Materials, 929. o.
34. Ellen G. White, 21. Kézirat., 1891. február 27.; 1888 Materials, 890., 895. o.
35. Ellen White utazásai és a salamancai tapasztalat részletes beszámolói olvashatóak:
Robert W. Olson, „Manuscript Releases No. 1033, The Salamanca Vision and the 1890
Diary”, Ellen G. White Estate, Shelf Document, 1983; A.L. White in, T.H. Jemison, A
Prophet Among You (Mountain View, CA: Pacific Press, 1955), 471-480. o.; A.L. White,
The Lonely Years, 463-483. o.; C.C. Crisler, Life Sketches of Ellen White, 309-318. o. A Life
Sketches című könyv 1915-ös kiadásának „Előszavában”, amelyet Ellen White halála után
publikáltak, a következő kijelentés található: „A negyvenkettedik fejezet 255. oldalától C.C.
Crisler folytatja Ellen White életének történetét, aki fia, William C. White és D.E. Robinson
segítségével egészítette ki a könyvet.” (6. o.)
36. „The Second Annual Session of the National Religious Liberty Association”, Review
and Herald, 1890. december 16., 779–780. o.
37. C.C. Crisler, Life Sketches of Ellen White, 312. o.
38. „General Conference Proceedings”, General Conference Daily Bulletin, 1891. március
22., 192. o.
39. Az 1891-es Generál Konferencián Dan Jones tagadta, hogy így lett volna. Nyilatkozata azonban ellentmond minden más bizonyítéknak, beleértve Ellen White bizonyságát is.
(Uo.)
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40. „The Second Annual Session of the National Religious Liberty Association”, Review
and Herald, 1890. december 16., 780. o.
41. „Editorial Note”, Review and Herald, 1890. december 23., 800. o. Abban az időben
Jones Kaliforniában tartózkodott, és decemberben utazott át Battle Creek-en, mielőtt kelet
felé vette volna az irányt.
42. A.T. Jones, „Religious Liberty”, General Conference Daily Bulletin, 1891. március 15.,
105. o.
43. Egy adott bizottság tagjának lenni néha csak szimbolikus elem volt. Az 1889-es és az
1891-es Generál Konferencia ülésén megszavazták, hogy E.J. Waggoner és A.T. Jones tagjai
legyenek a General Conference Book Committee-nek, tizenegy másik taggal együtt. (1889
General Conference Daily Bulletin, 124. o.; 1891 General Conference Daily Bulletin, 219.
o.) 1891 szeptemberében E.J. Waggoner levelet írt O.A. Olsen-nek, amelyben nem adott
hangot személyes elégedetlenségének, hanem csupán aggodalmát fejezte ki a munka javáért.
Olvasott egy jelentést, miszerint tudta nélkül a „Book Committee” megszavazta, hogy a
Review and Herald adja ki G.I. Butler a színes bőrű embereknek szóló könyvét. Waggoner
azonban azt mondta: „A bizottság tagjaként szeretném látni a kéziratot.” Úgy érezte, „egészen
biztosan, hogy elegendő ok létezik, hogy annak a könyvnek is ugyanolyan nagy szüksége van
vizsgálatra, mint bármely más könyvnek. Ha vizsgálat nélkül teszik közzé - kivéve azt, hogy
csak egy háromfős bizottság vizsgálta meg -, biztos vagyok benne, hogy elégedetlenségek
lesznek. […] Minden tagnak joga van megvizsgálni a bizottságnak megfelelő módon küldött
kéziratokat.” (E.J. Waggoner, O.A. Olsen, 1891. szeptember 15.) Tekintettel arra, hogy a
tizenhárom tag közül csak három szavazott a könyvre, egyértelmű, hogy Jones és Waggoner
nem volt közöttük. Hasonló módon, mint ahogyan Butler könyvét hagyták jóvá, - hogy
Jones és Waggoner nem vizsgálhatták meg - Jones és Waggoner egyes kéziratát a bizottság
minden vizsgálat nélkül elutasította. (lásd: O.A. Tait William C. White-nak, 1895. október
7.; Manuscripts and Memories, 294. o.)
44. „National Religious Liberty Association”, General Conference Daily Bulletin, 1889.
november 5., 148. o.
45. „The Second Annual Session of the National Religious Liberty Association”, Review
and Herald, 1890. december 16., 781. o. Érdekes megjegyezni, hogy William C. White-t
megválasztották a Association’s Plans and Future Labor Committee-ba, és neve szerepel a
Review-ban, mint aki támogatta mindazokat a határozatokat, amelyeket megszavaztak november 3 és 7 között. Azonban ő nem volt jelen ezeken a találkozókon Battle Creek-ben,
mert édesanyjával volt a New York-i Salamancában.
46. C.C. Crisler: Life Sketches of Ellen White, 310. o., Hozzáadott kiemelések.
47. A.L. White, T.H. Jemison, A Prophet Among You, 474. o.
48. Ellen G. White, 44. Kézirat, „Diary”, 1890. november 4., „Manuscript Releases No.
1033, The Salamanca Vision and the 1890 Diary” 20. o.
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49. Ellen G. White, 6. Kézirat, 1890. november 25., „Manuscript Releases No. 1033,
The Salamanca Vision and the 1890 Diary”, 31–32. o.
50. Ellen G. White, 16. Kézirat, 1890. december 4., „Manuscript Releases No. 1033,
The Salamanca Vision and the 1890 Diary”, 37. o.
51. Ellen G. White, 53. Kézirat, 1890. december 25., „Manuscript Releases No. 1033,
The Salamanca Vision and the 1890 Diary”, 52. o.
52. Nyilvánvalónak tűnik, hogy az 1890-es 29. Kéziratban és a 44. Kéziratban lévő
megjegyzéseket Ellen White a Battle Creek-be való visszatérése után írta. Lásd Robert W.
Olson „Manuscript Releases No. 1033, The Salamanca Vision and the 1890 Diary”, 58.
oldal. Olson azt sugallja, hogy Ellen White megjegyzései „úgy tűnik, két látomás leírását
tartalmazzák, nem csak egyet”.
53. Ellen G. White, 29. Kézirat, 1890., „Manuscript Releases No. 1033, The Salamanca
Vision and the 1890 Diary”, 59-60., o.
54. Ellen G. White, 44. Kézirat, „Diary”, 1890. november 4., „Manuscript Releases No.
1033, The Salamanca Vision and the 1890 Diary”, 61. o.
55. A.L. White in T.H. Jemison, A Prophet Among You, 476. o.
56. Ha másképp nem rendelkezik, ezen fejezet többi részletei a következőkből származnak: Robert W. Olson, kompilátor, „Manuscript Releases No. 1033, The Salamanca Vision
and the 1890 Diary”; C.C. Crisler Life Sketches of Ellen White, 309-318., o. A.L. White in
T.H. Jemison, A Prophet Among You, 471–480. o.; A.L. White, The Lonely Years, 463–483. o.
57. A Sentinel 1891. március 5-ei számának címlapján lévő cikket A.T. Jones írta, melynek
címe: „What Does the Bible Teach about the Sabbath?” Ez a cikk hasonló volt sok máshoz,
amelyet A.T. Jones írt, és amelyet Dan Jones olyan hevesen bírált. A cikk maga Craft úr - a
vasárnapi törvény leghíresebb támogatója - írásaiból kívánta bizonyítani, hogy a szombatnak
vallási, nem pedig polgári jellege van. Ezért A.T. Jones így következtetett: „A földön egyetlen
kormánynak sem lehet joga arra, hogy bármilyen módon foglalkozzon a szombattal.” Az
American Sabbath Union pedig „tudja, hogy a kiállásuk egy «polgári» szombat mellett, egy
csalás”. (1. o.)
58. O.A. Olsen, „The Salamanca Vision”, 1914. augusztus 19.; „Manuscript Releases
No. 1033, The Salamanca Vision and the 1890 Diary” 77. o. C. Eldridge kijelentette: „Három óráig maradtunk abban a szobában, a szavazás megtörtént, és csak utána nyitották ki az
ajtót.” Lásd a 60. lábjegyzetet.
59. Hivatkozásért lásd az 56. lábjegyzetet.
60. C.C. Crisler, Life Sketches of Ellen G. White 315. o., William C. White úgy találta
Ellen White-t, hogy „nagyon foglalkozott az írással. Majd elmondta neki, hogy Isten angyala
felébresztette három óra körül. Lásd az 58. lábjegyzetet. Pontos volt Isten?
61. Uo., 315-316., o.
62. Ellen G. White, 40. Kézirat, 1890., 1888 Materials, 917., 941–942. o. Robert Olhttps://adventizmusmegrazasa.hu/
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son, az Ellen G. White Estates korábbi igazgatója azt sugallja, hogy a 40. Kéziratnak legalább
egy része - amelyet Ellen White naplójában találtak – 1891. március 8-án, vasárnap kora
reggel lett megírva. Kétségtelen, hogy Ellen White olvasott abból a naplóból a vasárnap
reggeli összejövetelen. („Manuscript Releases No. 1033, The Salamanca Vision and the 1890
Diary”, 63. o.)
63. Uo., 942-943., 946. o.
64. Ellen G. White, 59. Kézirat, 1905. május 20., „Manuscript Releases No. 1033, The
Salamanca Vision and the 1890 Diary” 69. o.
65. Ellen G. White, 40. Kézirat, 1890., 1888 Materials, 928., 944–945., 948. o.
66. Ez egyike azon sok alkalomnak, amely azt bizonyítja, hogy O.A. Olsen nem volt
tudatában a Jones és Waggoner elleni mély ellenérzésekről és gyűlöletről. Ez az esemény
végül Ellen White-t arra a kijelentésre késztette: „Olsen testvér úgy viselkedett, mint Áron.”
(1888 Materials, 1608. o.)
67. O.A. Johnson William C. White-nak, „The Testimony of Six Witnesses”, 1922.
május 19., és E.K. Steele, A.L. White-nak, „The Salamanca Vision”, 1946. augusztus 11.,
„Manuscript Releases No. 1033, The Salamanca Vision and the 1890 Diary” 85., 83. o.
68. C.C. Crisler, Life Sketches of Ellen G. White 317. o.
69. A.T. Robinson: „Personal Experiences in Connection with the work of Sister White”, 1906 előtt írt anyag, „Manuscript Releases No. 1033, The Salamanca Vision and the
1890 Diary”, 75. o. A.T. Robinson jelentése, mint szemtanúé, jelentősen eltér A.T. Jones
személyiségének sok modern leírásától. Meg kell jegyezni, hogy Ellen White és mennyei
hírvivője az 1890-1891 közötti konfrontáció során soha nem mondott egyetlen feddő szót
sem A.T. Jones-ról és a Sentinel-ről; és nem álltak Dan Jones és társai mellé. George Knight
azonban nemcsak, hogy Dan Jones mellé állt ebben a konfrontációban, hanem két egész
fejezetet is írt, megpróbálva jellemezni, hogy A.T. Jones „agresszív”, „brutális”, „radikális”
és „szélsőséges” volt a vallásszabadsággal kapcsolatos álláspontjában. Knight kijelenti, hogy
Jones „folyamatosan támogatott egy szélsőséges doktrinális pólust [elméleti, nem praktikus, fanatikus és dogmatikus]. Az elméje nem rendelkezett túl sok rugalmas értelmezési
képességgel”. Ő „a minneapolisi lelkülettel volt átitatva”, és ezt a problémát úgy vélte, hogy
„lehetetlen túlhaladni”. (From 1888 to Apostasy, 75-88., 117-131. o.) Nem nehéz megérteni,
annak módját, ahogyan Knight olyan messzire jutott Jones hiteltelenítésében, ha megértjük,
amit Jones életrajzának megírása után nyíltan kijelentett: „Úgy vélem, nem sikerült hatékonyan kommunikálnom. Mindent megtettem annak bizonyítására, hogy Jones elejétől a
végéig téves volt. Az 1880-as évek második felében és az 1890-es évek első felében ezt a tényt
bebizonyította a keménysége és a képtelensége, hogy keresztény kedvességet mutasson. […]
Nyelvezetének szélsőséges használata, amely úgy tűnik, egyeseket a szent test agitációjához
vezetett, a szélsőségessége a vallásszabadság szinte minden területén […] stb. A gondolatot,
amelyet megpróbáltam közölni, az volt, hogy Jones «hős» időszakában, jellemvonásának
komoly hibái miatt hátrányos helyzetbe került, annak ellenére, hogy támogatást kapott Ellen
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White-tól.” („A Spark in the Dark: A Reply to a Sermonette Masquerading as a Critique,
George Knight answers Dennis Hokama”, Adventist Currents, 1988. április, 43. o.) Ellen
White támogatása azonban nemcsak azt sugallta, hogy Jones-nak üzenete volt, hanem a
mennyei útmutató azt mondta: „Az igazságot erre az időre az American Sentinel publikálta.”
(Ellen G. White, 29. Kézirat, 1890. „Manuscript Releases No. 1033, The Salamanca Vision
and the 1890 Diary” 60. o.)
70. Ellen G. White, 59. Kézirat, 1905. május 20., „Manuscript Releases No. 1033, The
Salamanca Vision and the 1890 Diary”, 70. o.
71. O.A. Johnson William C. White-nak: „The Testimony of Six Witnesses”, 1922. május 19., „Manuscript Releases No. 1033, The Salamanca Vision and the 1890 Diary” 86. o.
72. „Proceedings of the Board of Foreign Missions”, General Conference Daily Bulletin,
1891. április 13., 256. o. A Generál Konferencia ülésére március 5. és 25. között került
sor, valamint az ülés befejezését követő tíz napon át tartott összejövetelek sorozatával. (Uo.,
252. o.) A reggeli összejövetel, amelyen Ellen White a salamancai vízióját mutatta be, 1891.
március 8-án, vasárnap volt.
73. Ellen G. White O.A. Olsen-nek, 127. Levél, 1896. december 1., 1888 Materials
1622-1624. o.
74. Ellen G. White: „What Shall We do that We Might Work the Works of God”, Review
and Herald, 1890. április 21., 241. o.
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A. Függelék
Az 1888-as üzenet lényege
Az 1888-as üzenet gyönyörű aspektusait, amelyeket az Úr több mint 120 évvel ezelőtt
küldött, a legjobban Ellen White 1895-ben tett nyilatkozata írja le a Testimonies to Ministers
című könyvben:
„Az Úr az Ő nagy irgalmában a legértékesebb üzenetet küldte népének Waggoner és
Jones testvérek által. Ennek az üzenetnek az volt a célja, hogy felhívja az emberek figyelmét
a felemeltetett Megváltóra, mint az egész világ bűneiért való áldozatra. Az üzenet bemutatta
a hit általi megigazulást az isteni Kezesben, és hívta az embereket, hogy fogadják el Krisztus
igazságát, amely az Isten összes parancsolatai iránti engedelmességben nyilvánul meg. Sokan
szem elől tévesztették Jézust. Nekik arra volt szükségük, hogy tekintetüket az isteni Személyre
szegezzék, az Ő érdemeire és az emberi család iránti változatlan szeretetére. Minden hatalom
Neki adatott, hogy gazdag ajándékokat osszon az embereknek, megosztva a tehetetlen emberrel igazságának felbecsülhetetlen értékű ajándékát. Ezt az üzenetet parancsolta nekünk
Isten, hogy hirdessük a világnak. Ez a harmadik angyal üzenete, amelyet hangos szóval kell
hirdetni, és a Szentlélek nagy mértékű kiáradásának kell kísérnie.
A felemeltetett Megváltót úgy kell bemutatni […] aki trónon ül, hogy megossza a szövetség értékes áldásait […] Krisztus közbenjár az egyházért a mennyei udvarokban […]
Méltatlanságunk ellenére folyamatosan emlékeznünk kell arra, hogy van Valaki, aki képes
eltávolítani a bűnt, és megmenteni a bűnöst […]
Isten egy bizonyságot adott a szolgáinak, amely úgy mutatta be az igazságot, mint
Jézusban van. Ez a harmadik angyal üzenete, egyértelmű és világos mondatokban […]
Ez a bizonyság […] a törvényt és az evangéliumot mutatja be, tökéletes egésszé egyesítve
őket. (Lásd Róma 5. fejezetét, és az 1János 3:9 versétől a fejezet végéig.) A Szentírás ezen
értékes részei minden szívbe be lesznek írva, amely megnyílik, hogy befogadja őket.
A Úr a következőt tervezte: az üzenet, amelyet Ő a szolgáinak adott, munkálkodni fog
minden ember szívében és elméjében. Szeretni az Istent mindenekfelett, és másokat úgy,
mint önmagukat, képezi az egyháztagok állandó élete […] [475]
Ha elhanyagoljátok ezt a nagy üdvösséget, amely évek óta szemetek elé volt tartva,
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ha megvetitek a Krisztus vére általi megigazulásnak és a Szentlélek megtisztító ereje általi
megszentelődésnek dicsőséges felajánlását, végül nem lesz bűnökért való áldozat, csak az
ítéletnek és az égő haragnak biztos és rettenetes várása. […]
Arra buzdítalak most benneteket, hogy alázkodjatok meg, és szüntessétek meg a világossággal és a bizonyítékokkal szembeni ellenségeskedéseteket.”1
Legalább tíz olyan igazság található ebben a kijelentésben, amely az 1888-as üzenetet „a
legértékesebb üzenetté” teszi. Röviden összefoglaljuk ezt a tíz igazságot:
(1) Amint azt korábban említettük, Jones és Waggoner bemutatták az igazságot „mint
Jézusban van.” Minden igazság annak a helyes megértéséből származott, hogy ki volt Ő, és
mit akart teljesíteni földre jövetelekor. Ebben az igazságban egy mélyebb megértés foglaltatott arról a magasságról, ahonnan Krisztus lejött, és arról a mélységről, amelyre leereszkedett,
hogy megmentse az emberiséget. Sok adventista úttörőnek ariánus gyökerei voltak, és úgy
értették, hogy Krisztus egy teremtett lény, vagy mint akinek kezdete van. Még Uriah Smith
is azt írta 1865-ben, hogy Krisztus volt „az első teremtett lény”.2 Jones és Waggoner azonban
Krisztus isteni mivoltát magasztalta fel. Ők úgy értették Krisztust, mint Aki „önmagában
létezik”, „önmagában van élete”, „természeténél fogva birtokolja az Istenség minden tulajdonságát”. Az 1888-as Generál Konferencián Waggoner egyértelműen kijelentette: „Hiszünk
Krisztus Isteniségében. Ő Isten.”3
Amikor a Jones és Waggoner által küldött üzenetről beszélt, Ellen White kijelentette:
„Isten népének üzenetek küldettek, amelyek az isteni akkreditációt viselik magukon. […]
Jézusban az Istenség teljessége egész szépségében be lett köztünk mutatva, hogy csodálattal
töltse be mindazokat, akiknek szíve nem volt elzárva az előítéletek miatt.”4 A „legértékesebb üzenet” közismert nyilatkozatában Ellen White azt mondta: „Ennek az üzenetnek az
volt a célja, hogy kiemelje hangsúlyosabban a világ előtt a felemeltetett Megváltót. […] Az
embereknek […] arra volt szükségük, hogy tekintetüket az isteni Személyre szegezzék, az Ő
érdemeire.”5 Amikor azonban felmagasztalták Krisztust, Jones és Waggoner nem mentek át
a másik végletbe, mondván, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek „egy és ugyanaz a személy”,
aki nem tett mást, csak szerepeket cserélt a megváltási terv teljesítésében. Néhány kivételtől
eltekintve ők következetesen hittek és bemutatták az Istenségről szóló igazságot ugyanolyan
terminusokban, mint ahogyan a Biblia és Ellen White mutatja be. [476]
Krisztus isteni természetéről szóló megértésük szorosan össze volt kötve Krisztus emberi természetéről szóló megértésükkel. Krisztus leereszkedett egészen a mi szintünkre, és
Magára vette „a bűn testének hasonlatosságát”. A bűn nélküli természetét a bűnös emberi
természetünkbe öltöztette, és mégis bűn nélkül volt. Jones és Waggoner számára Krisztus
„ugyanolyan állapotban volt, mint azok az emberek, akikért meghalt. […] Én nem sugallom
azt az elképzelést, hogy Krisztus bűnös volt. […] Ha Krisztus nem tétetett volna mindenestől
fogva hasonlatosnak az atyafiakhoz, akkor bűn nélküli Élete nem jelentene semmi bátorítást
számunkra.”6
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Ellen White számára ez az üzenet azt jelentette, hogy „bemutatni Krisztust, mint olyan
Megváltót, aki nincs messze, hanem közel van”.7 Az üzenet „hangsúlyosabban mutatta be
a világ előtt a felemeltetett Megváltót”8 mind isteni, mind emberi természetében úgy, mint
még soha addig.9 Bemutatta „az emberi természetet, amelyben az Istenség lakozott, Isten
kinyilatkoztatását az emberi természetben, Isten ajándékát a világunknak. […] Isten az emberi testben - Isten a megpróbált és megkísértett természetünkben”.10 Nem mindenki örült
ennek a tanításnak. Ellen White olyan leveleket kapott, amelyekben „kijelentették, hogy
Krisztusnak nem lehetett olyan természete, mint az embernek, mert ha igen, akkor hasonló
kísértésekbe esett volna”. Ellen White azt válaszolta: „Ha nem emberi természete volt, akkor
Ő nem lehetett a mi példaképünk […], Őt nem lehetett megkísérteni az emberhez hasonlóan […] nem lehetett a mi segítségünk.”11
(2) Következésképpen Isten kezdeményezte és továbbra is kezdeményezi az üdvösséget. Ő
a jó Pásztor, aki keresi elveszett juhait, még akkor is, ha a juhok nem keresték Őt. Szüntelenül megtérésre vonz minden embert. Isten agape szeretete különbözik az ember szeretetétől,
mert szeretete változatlan, nem feltételeken alapul, és jót akar tenni ellenségeivel. Waggoner
azt írta: „Isten nem várja, hogy a bűnösök megbocsátást kívánjanak, hogy majd csak akkor
tegyen erőfeszítést megváltásuk érdekében.”12 „Ő nem csak hív, hanem vonz is minket. Senki
sem jöhet Hozzá vonzás nélkül, és ily módon Krisztus felmagasztaltatik, hogy mindenkit
Istenhez vonzzon.”13
Jones kijelentette, hogy „Isten Lelke soha nem elégedett az emberekkel kapcsolatban,
amíg nem lát minket megdicsőülve az Ő jobbján. […] Ő erre hív minket, és nekünk oda kell
mennünk, ahová vezet. […] Itt van a mennyei Pásztor, aki vezet minket.”14
Ellen White így írta le az üzenet ezen részét: „[Az üzenet] hívja az embereket, hogy elfogadják Krisztus igazságát. […] Nekik arra volt szükségük, hogy tekintetüket szegezzék […]
az emberi család iránti változatlan Szeretetére.”15[477] „Azonban az elveszett juh példázatában
Krisztus azt tanítja, hogy üdvösségünk nem azon múlik, hogy mi keressük Istent, hanem
azon, hogy Ő keres minket.”16 „Soha senki nem jöhet Krisztushoz, csak azok, akik válaszolnak az Atya szeretetének hívására. Isten azonban minden szívet Magához vonz, és csak azok
nem lesznek hajlandóak Krisztushoz jönni, akik ellenállnak ennek a vonzásnak.”17
(3) Azáltal, hogy Krisztus az emberek szintjére ereszkedett, Ő lett a második Ádám, és
egy művet vitt véghez minden ember számára anélkül, hogy az ember ezt választotta volna.
Krisztus nem áldoztatott meg a világért annak megalapítása óta, hanem a világnak adatott. Ő
elszenvedte a második halált minden emberért, és ez a tény a felmentő ítéletét eredményezte,
teljesítve az igazságosság követelményeit. Krisztusban az emberi faj el van fogadva. Következésképpen Krisztus szó szerint megmentette a világot az idő előtti pusztulástól, és minden
embert az örök üdvösségre választott. Ő minden embernek életet adott, és napvilágra hozta
a halhatatlanságot. Ő minden embernek adta a hitnek mértékét, amely az igazi mérce, mely
által a megváltási terv célja mérettetik meg, és felméri azt, hogy mennyire messze ment
Isten, hogy megmentse a bűnös emberiséget, és annak lehetetlenségét, hogy bárki megváltsa
önmagát.
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Jones kijelentette, hogy: „Isten a világ minden lelkét választotta; Ő Krisztusban választotta
a világ megalapítása előtt, predesztinálta arra, hogy az Ő örökbefogadott gyermekei legyenek,
és elfogadta őket a Szerelmesben.”18
Ahogy Waggoner kifejezte magát: „Ebben a hitben minden ember részesül, ugyanúgy
mint ahogy Krisztus is minden emberért adta Önmagát. Következésképpen tegyétek fel a
kérdést: mi akadályozhatja, hogy minden ember üdvözüljön? A válasz: «semmi», kivéve,
hogyha nem őrzik meg a hitet. Ha mindenki megtartaná mindazt, amit Istentől kap, mindenki üdvözülne.” „Itt nincs semmi kivétel. Amint a kárhozat minden emberre elhatott,
azonképpen az életnek megigazulása is minden emberre elhatott. Krisztus minden emberért
megízlelte a halált.”19
Ellen White üzenetüknek ezt a részét úgy jellemezte, hogy „hangsúlyosabban a világ elé
hozza a felemeltetett Megváltót, a világ bűneiért elszenvedett áldozatát. […] (Lásd Róma 5.
fejezetét és 1János 3:9-től a fejezet végéig)”20 Ily módon Krisztus halála egy tényleges művet
végzett minden emberért úgy átmeneti, mint örökkévaló szempontból21 az ember választása
nélkül, de a nagy Ajándék teljességét nem értheti vagy tapasztalhatja meg teljesen egy pozitív szilárd válasz nélkül. Ahelyett, hogy törölné az emberiség szabad választását, Krisztus
keresztje az, [478] amely választási lehetőséget biztosít az embereknek. Krisztus keresztje az,
amely követeli vagy vonzza a választ mindenki részéről: „Mit fogtok tenni az Ajándékkal,
amelyet nektek adtam?” Minden ember örök sorsa ettől a választól, ettől a választástól függ.
„Az egész világegyetemben csak két kategória létezik - azok, akik hisznek Krisztusban, és
akiknek hite arra készteti őket, hogy megtartsák Isten parancsolatait; és azok, akik nem
hisznek Benne és engedetlenek.”22 „Mindig két kategória volt, és mindig is kettő lesz […]
azok, akik hisznek Jézusban; és azok, akik elutasítják Őt […] és nem hajlandók hinni az
igazságot.”23 „Következésképpen mindenki a saját szavai alapján lesz elítélve vagy felmentve,
és Isten igazsága megmutatkozik.”24
(4) Tehát Isten senkit sem fog kényszeríteni, hogy belépjen a mennybe. Ő kifizette az
árat azért, hogy az emberiség visszakapja a választási szabadságát. A bűnösnek kitartóan kell
ellenállnia az Ő szeretetének az elveszéshez. Waggoner egyértelművé tette: „Isten minden
emberért véghezvitte a megváltást és megajándékozta vele, de a többség elpazarolja és eldobja
magától. Az ítélet nyilvánvalóvá teszi majd, hogy minden ember teljes üdvösséget kapott, és
az elveszettek szándékosan eldobták az öröklési jogként kapott tulajdont.”25 „Isten minden
ember lelkébe elültette a jónak és a rossznak bizonyos tudását, és bizonyos természetes vágyakat a jó cselekvésére, és valahányszor az ember a bűnnek szenteli magát, csak úgy teheti
meg, hogy ellenáll a Lélek késztetéseinek.”26 „Az Ő halála mindenki számára megbocsátást és
életet szerzett. Semmi nem akadályozhatja meg őket, hogy elfogadják az üdvösséget, kivéve
a megromlott akaratuk. Az embereknek önmagukat kell kivenni Isten kezéből ahhoz, hogy
elvesszenek.”27
Jones egyetértett, mondván: „Isten teljes kegyelme ingyen adatik mindenkinek, mindenki számára üdvösséget biztosítva. […] Miután mindent odaadott, Ő megtette a részét,
annak ellenére, hogy az emberek elutasíthatják.”28 „Az Úr senkit sem fog kényszeríteni, hogy
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elfogadja Őt. […] Senki sem fogja elszenvedni a második halált, kivéve, ha inkább a bűnt
választotta az igazság helyett, a halált az élet helyett.”29
Ellen White ebben az időszakban az írásaiban így fejezte ki magát: „A bűnös ellenállhat
ennek a szeretetnek, megtagadhatja Krisztus vonzását, de ha nem áll ellent, akkor Jézus
magához vonzza.”30 „Az üdvösség áldásai minden lélek számára elérhetőek. Csak a saját
döntése akadályozhatja meg az embert abban, hogy részesévé váljon az ígéretnek Krisztusban
az evangélium által.”31[479] Amikor a „legértékesebb üzenetről” beszélt, Ellen White pontosan
kijelentette: „Most buzdítalak benneteket, hogy alázzátok meg magatokat, és szüntessétek
meg a világossággal és a bizonyítékokkal szembeni makacs ellenállásotokat.”32 „Jézus az egész
világért halt meg, de makacs hitetlenségükben az emberek elutasítják, hogy az isteni képre
legyenek megformálva.”33 „Krisztus átfogó áldozatot hozott mindenkiért! Azáltal, hogy
odaadta önmagát, Krisztus teljesítette az igazságosság követelményeit. […] Azok, akik elutasítják az élet ajándékát, kifogások nélkül maradnak [Ján 3:16].”34 „Isten haragja nemcsak az
elkövetett bűnök miatt hirdettetik ki az emberekkel szemben, hanem azért, mert úgy döntöttek, hogy ellenkezésükben továbbra is folytatják azokat.”35 Mivel Krisztus már megfizette
a büntetést minden ember bűnéért, a folyamatos hitetlenség az egyetlen ok, amiért valakit
el lehet végül ítélni. Az engedetlenség egy elkerülhetetlen következményt képez - annak
elutasítását, hogy értékelje a kereszten Krisztus által végrehajtott megváltását és az általa
alkalmazott engesztelést Nagy Főpap minőségében, aki meg akar tisztítani minket minden
bűntől. Ilyen értelemben a bűn az Ő kegyelmével szembeni folyamatos ellenállás eredménye,
amely mindig a törvény megsértéséhez vezet.
(5) Az egyetlen lehetséges válasz a hit válasza; az igaz hit, amely a szeretet által munkálkodik. Ez azonban több mint egy egyszerű egyetértés a doktrinális igazságokkal; hanem az Isten
szeretete (agape) magasságának és mélységének megértése az emberi faj iránt. „Kijelenthetitek, hogy Jézusban van hitetek, miközben csak az üdvösség árának a megértésével bírtok.”36
Amikor az emberek a keresztre tekintenek, megértik a törvényt és az evangéliumot – az igazságot és a kegyelmet - tökéletesen egymásba fonódva. A szív megtelik a megkövetelt áldozat
mérhetetlenségével a megsértett törvény miatt, amely Isten jellemének átiratát képezi. Az,
ami Krisztushoz vezet bennünket több, mint a törvény betűje, inkább a törvény lelkülete,
mint ahogy megnyilatkozik Krisztus életében és halálában, amely elhozza a meggyőződést
a bűn tekintetében, valamint a megbocsátás és a helyreállítás vágyát. „Az Ő szeretete választ
kér […], és az életünk bizonyítja a körülöttünk élőknek, hogy Isten Lelke hatalma alatt
vagyunk.” Amilyen mértékben megértjük a nagy áldozatot - „a láncnak a hosszát, amelyet
a mennyből eresztettek le, hogy kihúzzanak a szakadékból” -, ugyanolyan mértékben értjük
meg, meddig ér Isten szent törvénye.37 „Isten keresi a bennünk lévő hit kezét, irányítva, hogy
erősen kapaszkodjon Krisztus Isteniségében, hogy elérjük a jellemtökéletességet.”38 Kívánni
fogjuk azt a [480] teljes igazságot, amely csak Krisztusban található meg.
Így a hit általi megigazulás sokkal több, mint egy megértés, és a felmentő ítéletről szóló
jogi nyilatkozat megértése és elfogadása; a hit általi megigazulás megváltoztatja a szívet. A
bűnös elfogadja az engesztelést, ami az Istennel való megbékélés. Mivel lehetetlen igazán
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megbékélve lenni Vele, és ugyanakkor nem megbékélve Szent Törvényével, ez azt jelenti,
hogy az igazi hit általi megigazulás képessé teszi a hívőt, hogy megtartsa Isten összes parancsolatát. „Ebben áll az Atya szeretete, hogy adta az Ő Fiát, hogy meghaljon az elesett
emberért, hogy az ember megtarthassa Jehova törvényét. Jézus a mi világunkban áll az isteni
természetére emberi természetet öltve, az embernek pedig Krisztus igazságában kell felöltözve lennie. Utána Krisztus igazsága által az ember ártatlanul állhat Isten előtt.”39
Waggoner így fogalmazott: „Jézus Krisztusba vetett hit által üdvözülünk, de Krisztus
megment minket bűneinkből, nem bűneinkben.”40 „A legerősebb bizonyítékunk van arra
nézve, hogy Isten parancsolatainak megtartása és Jézus hite elválaszthatatlanul össze vannak
kapcsolva. Senki sem tarthatja meg Isten parancsolatait anélkül, hogy ne lenne hite Jézusban,
és soha senkinek sem lesz igazi hite Jézusban, ha erre nem a megszegett törvény kifejezései
vezetik, és egy őszinte vágyakozás, hogy bírja a betöltött törvény igazságát Őbenne. […]
Senki sem engedelmeskedhet, hacsak nem veti alá magát a Szentlélek késztetéseinek, és
ha nem jön Krisztushoz.”41 „Isten nem jutalomként adja az igazságot az embernek, mert
bizonyos tanokban hisz; az evangélium valami egészen más. Az evangélium abból a tényből
áll, hogy csak Krisztus az igazi hit célja, és ez valóságosan a szívébe hozza Krisztus életét,
következésképpen az igazságot kell elhoznia.”42
Jones hasonló kijelentést tett: „A hit «Isten ajándéka» (Ef 2:8), és ez mindenkinek adatik,
amint a Szentírás világosan kijelenti a Róma 12:3 versben. A hitnek mércéje, amelyet «Isten
adott minden embernek» az a tőke, amellyel Isten felruházza, és amellyel kezd «minden
ember, aki a világra jön». Minden embertől elvárják, hogy befektesse ezt a tőkét - hogy
művelje azt - a lelke megmentése érdekében.”43 „Akartok olyanok lenni, mint Jézus? Akkor
fogadjátok el az Ő kegyelmét, amelyet ingyen adott ilyen nagy mértékben. Akkor fogadjátok
el a kegyelmet, amelyet Ő ingyen adott, oly bőséges mértékben. Fogadjátok el abban a mértékben, ahogy Ő adta, nem olyan mértékben, amelyben gondoljátok, hogy megérdemlitek.
Vessétek alá magatokat ennek a kegyelemnek, […] A kegyelem Jézushoz hasonlóvá tesz
[481]
titeket.”44
Ellen White leírta a „legértékesebb üzenet” e részét, kijelentve: „Az üzenet bemutatta a
hit általi megigazulást Abban, aki az ember Kezese, és hívta az embereket, hogy fogadják
el Krisztus igazságát, amely az Isten összes parancsolata iránti engedelmességben nyilvánul
meg.”45 „A szívnek szüksége van a mennyei Vendég jelenlétére - Krisztus a lélekben kell, hogy
maradjon. Krisztusban kell maradnunk, és Krisztusnak bennünk kell maradnia hit által.”46
„Engedjétek Krisztusnak, az isteni Életnek, hogy bennetek lakozzon, és rajtatok keresztül
mutassa meg a mennyből való szeretetet, amely reményt ébreszt a reménytelenben, és a
menny békéjét hozza a bűntől sújtott szívbe.”47
(6) Ez a csodálatos mű az új szövetség alkalmazásával valósul meg, melyben az Úr valóságban a hívő szívébe írja az Ő törvényét. Az engedelmesség szeretve van, a bűn pedig gyűlölve. A régi és az új szövetség elsősorban nem az időre, hanem a lelkiállapotra vonatkozik.
Ábrahámnak a hite tette lehetővé, hogy az új szövetség alatt éljen, míg napjainkban a
keresztények sokasága a régi szövetség alatt él. Az új szövetség Isten ígéretében áll, hogy
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beírja törvényét a szívünkbe, és Krisztusban örök üdvösséget ad ingyen ajándékként. A régi
szövetség az ember hiábavaló ígéretéből áll, hogy hűséges és engedelmes lesz, ami rabságot
szül (Gal 4:24). Tehát az új szövetség alatt az üdvösség Isten ígéretébe vetett hit által jön,
hogy képessé tesz minket az engedelmességre, nem pedig azáltal, hogy megígérjük Istennek,
hogy engedelmeskedni fogunk, mert nem engedelmeskedhetünk. Az új szövetségnek ezen
igazsága lényeges eleme volt az 1888-as üzenetnek, és ugyanakkor a Galata törvénnyel kapcsolatos vita középpontja volt.
Waggoner így fejezte ki magát: „Ez a két szövetség napjainkban létezik. A két szövetség
nem az időre vonatkozik, hanem a lelkiállapotra. […] Következésképpen a Sínai szövetség a
«törvény rabságában» tartja mindazokat, akik ragaszkodnak hozzá, míg a mennyei szövetség
szabadságot ad; nem a törvénytől való szabadságot, hanem a be nem tartásától való szabadságot. […] A két szövetség közötti különbséget a következőképpen lehetne összefoglalni: A
Sínai szövetségben csak a törvénnyel van dolgunk, míg a mennyei szövetségben a törvény
Krisztusban van.”48
Jones koncepciója ugyanez volt: „Az első [régi] szövetség az emberek ígéretein alapult, és
kizárólag az emberek erőfeszítéseitől függött. A második [új] szövetség [482] kizárólag Isten
ígéretében áll, és Isten erejétől és munkájától függ.”49
Ellen White támogatta Jones-t és Waggonert a szövetségről szóló koncepcióban, és
ugyanazokat a jó híreket hirdette: „Minden hatalom Neki adatott, hogy gazdag ajándékokat
oszthasson az embereknek, megosztva a tehetetlen emberrel igazságának értékes ajándékát.
[…] A felemeltetett Megváltót úgy kell bemutatni […] aki trónon ül, hogy megossza a
szövetség értékes áldásait.”50 „A «régi szövetség» kifejezése a következő volt: Engedelmeskedj
és élj! […] «Az új szövetség» a «jobb ígéretek» alapján jött létre - a bűnöknek bocsánatán és Isten kegyelmének ígéretén, amely megújítja a szívet, és összhangba hozza Isten
törvényének elveivel.”51 „Ígéreteitek és döntéseitek olyanok, mint a homokkötelek. Nem
tudjátok uralni gondolataitokat, impulzusaitokat és érzéseiteket. A megszegett ígéretek és
kötelezettségvállalások ismerete gyengíti a saját őszinteségetekbe vetett bizalmatokat, és azt
érezteti veletek, hogy Isten nem fogadhat el benneteket. […] Meg kell értenetek az akarat
valódi erejét.”52
(7) Isten ígéreteinek érvényessége abban mutatkozik meg, hogy Megváltónk „elítélte a
bűnt a testben”, és az emberi faj számára legyőzte a bűn problémáját. Ez azt jelenti, hogy
semmivé tette a bűnt. A kereszt fényében az ördög senkit sem kényszeríthet a bűnre. Krisztusnak köszönhetően most már senkinek sincs oka arra, hogy tovább éljen a bűn szörnyű
„uralma” alatt. Az igazság hit által van elfogadva; a bűn hitetlenség által van elfogadva. A
bűnös függőségek elveszítik erejüket, ha az embernek van hite „Jézusban” (Jel 14:12).
Waggoner így fogalmazott: „Megtenni ezt a dolgot, ahogy a Biblia parancsolja, folyamatosan és intelligens módon Krisztusra gondolni, úgy amint Ő van, tökéletes kereszténnyé
változtat.”53 Jones azt is világossá tette: „Krisztus megnyitott és megszentelt egy utat, amely
által Őbenne minden hívő képes egész élete során és ezen a világon szent, ártatlan, tiszta és a
bűnösöktől elkülönített életet élni, következésképpen Krisztus mellett felmagasztaltatik fel-
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jebb a mennynél. […] A tökéletesség, a jellemtökéletesség a keresztény ember célja - a bűnös
testben elért tökéletesség ezen a világon. Krisztus emberi testben érte el a mi világunkban, és
így megnyitott és megszentelt egy utat, amely által Őbenne minden hívő elérheti azt.”54 [483]
Ellen White támogatta Jones-t és Waggonert ebben a tanításban: „Isten megnyilvánult
testben, hogy elítélje a bűnt a testben. […] Senki sem mondhatja, hogy reménytelenül alá
van vetve a bűn és Sátán rabságának. Krisztus magára vállalta az emberi faj felelősségeit. […]
Bizonyítja, hogy az Ő tulajdonított igazsága által a hűséges lélek megtartja Isten parancsolatait.”55 Amikor a legértékesebb üzenetről beszélt, Ellen White kijelentette: „Krisztus vérének
hatékonyságát frissességgel és erővel mutatták be az embereknek, hogy hitük az Ő érdemeire
alapulhasson. […] Méltatlanságunk ellenére folyamatosan emlékeznünk kell arra, hogy van
Valaki, aki képes eltávolítani a bűnt és megmenteni a bűnöst. […] Azok, akik elfogadták az
üzenetet, nagymértékű áldásban részesültek, mert látták az Igazság Napjának fényes sugarait,
valamint az életet és a reményt, amely feltámadt a szívükben.”56
(8) Következésképpen vágyakozni látni a bűn és a szenvedés végét, nem önző indítékokon
alapszik. Az időnek utolsó éveiben egy magasabb motiváció lesz jelen az egyházban, mint
az elmúlt évszázadokban. Krisztus érdekelt abban, hogy megkapja jutalmát, és megtalálja
nyugalmát a bűn végső felszámolása által. Ez az új motiváció meghaladja az elveszéstől való
félelmet, vagy az üdvösség jutalmának reményét; az engedelmesség egy öröm. A magasabb
motiváció a Szentírás csúcspontja által van jelképezve - Krisztus menyasszonya készül. Ez a
munka akkor zajlik, amikor a hívők valóban értékelik Isten minden ember iránt megnyilvánult szeretetét (agape). Ez arra kényszeríti őket, hogy Őérte éljenek, és így megtörténhet a
„Bárány menyegzője” (Jel 19:7).
Waggoner Isten jellemének végleges igazolásáról a következőképpen beszélt: „A jelenben
Sátán igazságtalansággal, közömbösséggel, sőt kegyetlenséggel vádolja Istent. Emberek ezrei
ismételgették ezt a vádat. Az ítélet azonban ki fogja jelenti Isten igazságát. Isten jelleme és
az ember jelleme ítélet alá vannak vetve. Az ítéletben Isten és az ember minden cselekedetét,
amelyet a teremtés óta megtettek, mindenki meg fogja érteni, annak minden következményének perspektívájából. Amikor minden dolog ebben a tökéletes világosságban láttatik
meg, még Isten ellenségei is igazat fognak adni Neki.”57
Jones erről az önzetlen végső tapasztalatról a következőképpen írt: „Jézus eljön, hogy
magához vegye népét. Eljön, hogy elébe állítsa egyházát dicsőségben, [484] amelyen nincs
«szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami afféle», «szent és feddhetetlen». Eljön, hogy lássa saját
Magát tökéletes mértékben visszatükrözve minden szentjében. Következésképpen, mielőtt Ő
eljön, népének ebben az állapotban kell lennie. […] A tökéletesség ezen állapota, Jézus teljes
képének kifejlődése minden hívőben, Isten titkának beteljesedését jelenti, amely a bennetek
lévő Krisztus, a dicsőségnek ama reménysége. Ezen beteljesedés a szentély megtisztításával
valósul meg.”58
Ellen White gyakran fejezte ki ezt a témát írásaiban: „Nem a büntetéstől való félelem
vagy az örök jutalom reménye készteti Krisztus tanítványait arra, hogy kövessék Őt. A
Megváltó páratlan szeretetére tekintenek, amely a földi Zarándoklata során megláttatott,
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a betlehemi jászoltól a golgotai keresztig, és ez a látvány vonzza, érzékenyíti és aláveti a
lelket. A szeretet megjelenik azok szívében, akik Őrá tekintenek. Ők meghallják a hangját,
és követik Őt.”59 „Krisztus kimondhatatlan vágyakozással várja, hogy megnyilvánuljon
egyházában. Amikor Krisztus jelleme tökéletesen reprodukálódik népében, akkor Ő eljön,
hogy követelje őket, mint ami az Övé. Minden kereszténynek megvan az a kiváltsága, hogy
ne csak várja, hanem siettesse is Urunk Jézus Krisztus eljövetelét.”60 „Kevesen gondolkodtak
el azon, milyen szenvedést okozott a bűn a Teremtőjüknek. Az egész menny szenvedett
Krisztussal haláltusájában, de ez a szenvedés nem kezdődött és nem fejeződött be az emberi
természetben való Megnyilvánulásával. A kereszt egy felfedés az eltompult érzékeink számára
arról fájdalomról, amit a bűn már első megjelenésétől kezdve okozott Isten szívében.”61 Ellen
White a következőket írta arról az „értékes üzenetről”: „Pontosan ezt a munkát tervezi az Úr,
hogy véghezviszi minden ember szívében és elméjében, azt az üzenetet, amelyet szolgájának
adott. Az egyház tagjainak szüntelen élete, szeretni Istent mindenekfelett és embertársaikat,
mint saját magukat.”62
(9) Az 1888-as üzenet különösen azért értékes, mert egyesíti a hit általi megigazulás
bibliai igazságát a mennyei szentély megtisztításának egyedülálló bibliai gondolatával. Ez az
igazi hit általi megigazulás. Ez a munka egyszerre történik az Isten földön élő népe szívének
teljes megtisztításának a munkájával, és a nagy Főpap elvégzi mindazok javára, akik megengedik Neki, hogy megtegye. Ez a bibliai igazság, amelynek felfedésére vár a világ. Ebből áll „a
harmadik angyal üzenete a maga lényegében”,63 amelynek központja Krisztus munkájában
van, a szentek szentjében, 1844 óta.64 [485] Az üzenet az igazság lényeges elemét képezi, amely
folytatólag beragyogja a földet a Jelenések 14. és 18. fejezetben leírt „örökkévaló evangélium”
végső és teljes dicsőséges hirdetésével.
Waggoner ezen álláspontját közvetlenül az 1888-as Generál Konferencia után fejezte ki,
kijelentetve: „Vajon lesz valaha a földön olyan nép, amely el fogja érni a jellem tökéletességének ezt az állapotát? Bizony, hogy lesz. [Sof 3:13] Amikor az Úr eljön, lesz egy csoport,
amely «teljesnek találtatik Benne», nem rendelkezve a saját igazságával, hanem Isten tökéletes igazságával, amely Jézus Krisztus hite által jön. A harmadik angyal üzenetének éppen
az a feladata, hogy tökéletességre vigye ezt a munkát az emberek szívében, és elkészítsen egy
ilyen csoportot. Következésképpen ez az üzenet nem egy száraz elméletek tömege, hanem
az élet gyakorlati valósága.”65 Évekkel később Waggoner még mindig erről a nagyon fontos
üzenetről írt: „Azt a tényt, hogy Istennek van egy szentélye a mennyben, és hogy Krisztus
ott pap, egyetlen Szentírást olvasó ember sem kérdőjelezheti meg. […] Következésképpen a
szentély megtisztítása - egy olyan munka, amelyet a Szentírás úgy mutat be, hogy közvetlenül
az Úr eljövetele előtt zajlik – megegyezik Isten népének a földön való teljes megtisztításával
és felkészülésével, hogy az Úr eljövetelekor a mennybe költözzön.”66
Jones hasonló sürgető hangnemben írta: „Az Isten nekünk küldött megigazulásról szóló
különleges üzenetének célja az, hogy felkészítsen bennünket arra a megdicsőülésre, amelyre az Úr eljövetelekor kerül sor. Ebben az üzenetben Isten a lehető legerősebb jelét adja,
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hogy megmutassa, hogy a következő esemény az Úr eljövetele.”67 Évekkel később ugyanezt
hangsúlyozta: „Ha én prédikálok az emberek életében lévő bűn megszűnéséről, és ha a bűnök megszűnéséről prédikálok, a hamisság eltörléséről, és az ember életébe az örök igazság
elhozataláról, azonban ezeket a dolgokat mégsem a szentély és annak megtisztításának kontextusában prédikálom, akkor az üzenet nem a harmadik angyal üzenete. Az a nagy nap nem
tud eljönni, ameddig a szentély nincs megtisztítva. A szentély mindaddig nem tisztítható
meg, amíg a vétek nem ér véget a te és az én életemben, amíg az életedben és az enyémben
nem ér véget a bűn, és az elkövetett bűnökért nem történik engesztelés; és utána, ó, utána
mindennek helyére örök igazság hozatik, hogy támogasson minket a kitartásban az igazság
útján.”68 [486]
Ellen White az 1844-ben történt dolgokról beszélt, rámutatva a harmadik angyal üzenete
és a szentély megtisztítása közötti kapcsolatra: „Azok, akik elutasították az első üzenetet, nem
részesülhettek a másodikban, és nem részesültek az éjféli kiáltásban, amelynek arra kellett
felkészítenie őket, hogy hit által lépjenek be Jézussal a mennyei szentélyben lévő szentek
szentjébe. A két előző üzenet elutasítása miatt nem láthatták a harmadik angyal üzenetének
világosságát, amely mutatja az utat a szentek szentjéhez.”69 1888-ban Ellen White látta,
hogy Krisztus még mindig a szentélyben van, igyekezve felkészíteni egy népet az Ő második
eljövetelére. Jones és Waggoner el lettek küldve egy üzenettel pontosan erre a célra: „Krisztus
most a mennyei szentélyben van. Mit csinál Ő? Engesztelést végez értünk, megtisztítva a
szentélyt népe bűneitől. Következésképpen hit által nekünk is be kell lépnünk Vele együtt a
szentélybe. […] A harmadik angyal üzenetének végső munkáját egy olyan erő fogja kísérni,
amely az Igazság Napjának sugarait elküldi az élet minden útjára és minden útelágazásába.”70
1890-ben Ellen White néhány cikket írt ezen üzenet és a szentély megtisztítása közötti kapcsolatról: „Az engesztelés napján élünk, és összhangban kell dolgoznunk azzal a szolgálattal,
amelyet Krisztus végez, hogy megtisztítsa a szentélyt népe minden bűnétől. Ne álljon ellen az
Úrnak az Ő munkájában senki sem, aki azt akarja, hogy menyegzői ruhában találtasson.”71 A
„legértékesebb üzenetről” Ellen White azt írta: „Krisztus a mennyei udvarokban közbenjár az
egyházért. […] Amint a pap a meleg vért hintette a kegyelem trónjára […] ugyanúgy miközben megvalljuk bűneinket és bemutatjuk Krisztus engesztelő vérének hatékonyságát, imáink
felemelkednek a mennybe. […] Isten egy bizonyságot adott szolgáinak, amely bemutatta az
igazságot úgy, amint Jézusban van, amely a harmadik angyal üzenete, egyértelmű és világos
mondatokban.”72
(10) Mivel Krisztus már megfizette a büntetést minden ember bűnéért, és folyamatosan
bűnbánatra vonzza az embereket, az egyetlen ok, amiért valakit el lehet végül ítélni, nem
más, mint a folyamatos hitetlenség, - annak elutasítása, hogy értékelje Krisztus kereszten
szerzett megváltását és az Általa szolgált engesztelést a nagy Főpap minőségében. Következésképpen, ha az ember megérti és hiszi, hogy mennyire jók valójában az üdvösség hírei,
akkor gyakorlatilag könnyebb üdvözülni, mint elveszni. [487] Krisztus igája könnyű és az Ő
terhe nem nehéz, az ellenkezés pedig egy nehéz út, amely a pusztulásba süllyed. A világosság
erősebb, mint a sötétség, a kegyelem erősebb, mint a bűn, és a Szentlélek erősebb, mint a
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földi természet, amikor a szívet átadják Krisztusnak. Ellenállni azonban a Szentlélek meg�győzésének az evangéliummal kapcsolatban olyan, mint az „ösztöke ellen rugódozni”. Azok,
akik nem hajlandók hinni, látni fogják, hogy könnyebb követniük természetes hajlamaikat
a gonosz megtételére. Az igaz evangélium felszínre hozza ezt a hitetlenséget, és hatékony
bűnbánathoz vezet, amely felkészíti a hívőt, hogy visszatérjen Krisztushoz, ha az ember Őt
választja. Minden nehézség az evangélium iránti hitetlenségnek az eredménye, és annak a
ténynek, hogy „Isten igyekszik megfogni hitünk kezét, irányítva, hogy erősen támaszkodjon
Krisztus isteni természetére, hogy elérjük a jellem tökéletességét.”73 Krisztus erősebben fogja
a kezünket, mint amennyire képesek vagyunk mi megfogni Kezét.
Jones így fogalmazta meg ezt a gondolatot: „Amikor a kegyelem uralkodik, könnyebb a
jót tenni, mint a rosszat. Ez az összehasonlítás (Róm 5:21) […] Ugyanígy szó szerint igaz,
hogy a kegyelem uralma alatt könnyebb a jót cselekedni, mint a rosszat, mint ahogy az is
igaz, hogy a bűn uralma alatt könnyebb a rosszat, mint a jót cselekedni.”74 „A bűnből való
megváltás minden bizonnyal azon ténytől függ, hogy a kegyelemben több erő van, mint
a bűnben. […] Mivel az ember természetszerűen valamelyik hatalom rabszolgája - a bűn
hatalma abszolút, amikor az uralkodik. Amíg ez a hatalom gyakorolja az irányítást, addig
nem csak nehéz, de lehetetlen is, hogy az ember megtegye azt a jót, amelyről tudja, hogy
meg kellene tennie. Ha azonban egy nagyobb hatalom gyakorolja az irányítást, vajon nem
elég világos, hogy ugyanolyan könnyű lesz a nagyobb hatalom akaratát szolgálni, amikor
uralkodik, mint amilyen volt a másik hatalom akaratát szolgálni, amikor az uralkodott?”75
Waggoner egyetértett ezzel, mondván: „Sokan azt gondolják, hogy lehetetlen hinniük. Ez
súlyos hiba. A hit ugyanolyan könnyű és természetes, mint a légzés. Ez minden ember közös
öröksége, és ebben a tekintetben mindenki egyenlő. Az emberek megtapasztalják, hogy csak
akkor nehéz hinniük, amikor maguk körül építik a büszkeségnek gátját (Zsolt 73:6) […]
A kérdés a következő: Milyen mértékben adott Isten hitet minden embernek? […] A hit,
amelyet Ő ad, Jézus hite. Jézus hite, maga Jézus ajándékaként van felajánlva, Krisztus pedig
a maga teljességében minden embernek adatik.”76 „Nem kell megpróbálnunk hozzáadni
valamit az Írásokhoz, mondván, hogy Isten jósága hajlik arra, hogy megtérésre vezesse az
embereket. A Biblia kijelenti, hogy Isten jósága megtérésre vezeti az embereket. […] Miért
nem térnek meg mindnyájan? [488] Mert megvetik Isten jóságát és hosszútűrését, és elhagyják
az Úr irgalommal teljes vezetését. Aki azonban nem áll ellen az Úrnak, azt minden bizonnyal
megtérésre és üdvösségre vezeti.”77
Ellen White így fogalmazta meg ugyanezt a gondolatot: „Ötven éven át viseltem Krisztus
igáját, és bevallhatom, hogy igája könnyű és terhe nem nehéz. Soha nem találtam nehéznek
az iga viselését, kivéve azokat az eseteket, amikor megalkottam a saját igámat, és félretettem
Krisztus igáját.”78 „Mondjátok el az embereknek világos és reményteli nyelvezeten, hogyan
tudnak megszabadulni a szégyen öröklésétől, amely az általunk megérdemelt részt képezi.
Azonban Krisztus nevében mondom, ne mutassatok be olyan gondolatokat, amelyek elbátortalanítják, és arra késztetik őket, hogy a mennybe vezető út nagyon nehéznek tűnjön.”79
„Az élet útja szűk, és a kapu keskeny. Ha kapaszkodtok a bűnbe, amely zavar titeket, akkor
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tapasztalni fogjátok, hogy ez az út túl keskeny ahhoz, hogy rajta járjatok. […] Ne azt a következtetést vonjátok le, hogy a mennybe vezető út nehéz, és a lefele vezető út könnyű. Az egész
út során, amely a halálhoz vezet, vannak fájdalmak, büntetések, nehézségek, csalódások,
vannak figyelmeztetések, amelyek figyelmeztetnek, hogy ne menjünk tovább. Isten szeretete nehézzé tette, hogy az engedetlenek és makacsok elpusztítsák önmagukat.”80 „Krisztus
nagyobb erővel fogja meg a kezünket, mint amennyire képesek vagyunk mi megfogni az Ő
kezét.”81
Amikor azokról beszélt, akik elutasították „a legértékesebb üzenetet”, Ellen White így
figyelmeztetett: „Ha elutasítjátok a Krisztus által küldött üzenetvivőket, akkor Krisztust utasítjátok el. Ha elhanyagoljátok ezt a nagy üdvösséget, amely évek óta be lett mutatva nektek,
ha megvetitek a Krisztus vére általi megigazulásnak és a Szentlélek megtisztító ereje általi
megszentelődésnek dicsőséges felajánlását, akkor nem marad már bűnökért való áldozat,
csak az ítéletnek és az égő haragnak biztos és rettenetes várása.”82
Természetesen az 1888-as üzenetnek voltak más aspektusai is, amelyek befolyásolták
az egyház munkáját az elkövetkező években, mint például a vallásszabadság, az oktatás, az
orvosi munka és az egészségügyi reform, de ennek az üzenetnek a veleje, mint ahogy Ellen
White is felismerte, a hit általi megigazulás volt. Mint korábban említettük, sok más könyv
is foglalkozik specifikusabban az üzenet szempontjaival. Az üzenetnek sok aspektusával
közelebbről fogunk foglalkozni a Return of the Late Rain 2. kötetében.83*
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B. Függelék
Minden ember Megváltója
Az elmúlt néhány évben az egyik nagy figyelmet keltett téma Krisztus áldozatával volt
kapcsolatos, hogy mit valósított meg a múltban és valósít meg napjainkban. Gyakran a vita
nagy része Róma 5. fejezetén alapszik, különösen a 18. versen. Mit valósított meg Krisztus halála minden ember számára? 1895-ben Ellen White megírta jól ismert kijelentését a
„legértékesebb üzenetről”, amely a Hetednapi Adventista Egyháznak küldetett Waggoner és
Jones testvérek által. Ellen White jellemezte az üzenetet, mint amit hirdetni kell a világnak,
„a Szentlélek nagymértékű kiáradásának kíséretében”. Továbbá néhány bekezdéssel később
Ellen White így beszélt az üzenetről: „Bemutatja a törvényt és az evangéliumot tökéletes
egésszé ötvözve azokat (lásd Róma 5. fejezetét és 1János 3:9–24). Ezek az értékes bibliaversek
minden olyan nyitott szívbe be lesznek írva, melyek nyitottak azok befogadására.”1
Róma 5. fejezete egyike volt azoknak a fejezeteknek, amelyekről Waggoner, Jones és
Prescott prédikáltak és írtak Ellen White 1895. május 1-ei nyilatkozata előtt a Testimonies to
Ministers című könyvből.2 A Szentírásnak ezen része az evangélium velejét képezi - mi volt
Ádám bűnének hatása az egész emberi fajra, és mit valósított meg Krisztus áldozata az egész
emberi fajért. Az 1János 3. fejezete a gyakorlati istenfélelemről ír - a cselekvő szeretetről, a
törvény megtartásáról – amely nyilvánvalóvá válik a testvérek kölcsönös szeretete által. Ellen
White szerint ez a két bibliaszakasz a törvényt és az evangéliumot mutatja be, tökéletes
egészben egyesítve. Isten azt mondta, hogy minden szívbe beírja ezeket a bibliaverseket,
amelyek nyitottak azok befogadására.
A Római levél 5. fejezete két aspektusra terjed ki: Mit tett Ádám bűne és Krisztus áldozata minden emberért, választásunktól függetlenül, és mit foglal magában a választásunk.
Következésképpen Róma 5. fejezetében található igazságok nem érvénytelenítik a hit általi
megigazulást, hanem megmagyarázzák annak alapját. [493] Krisztus halála valóságosan tett
valamit minden emberért, mind ideiglenes, mind örök perspektívából, de az ember konkrét
válasza nélkül a nagy Ajándéknak teljessége nem lesz egészen megértve vagy megtapasztalva.
Krisztus keresztje azonban egy választ kér, vagy vonz minden embert: „Mit fogtok tenni azzal
az ajándékkal, amelyet nektek adtam?” E válasz alapján dől el minden ember örök sorsa.
Sajnos a „többség elpazarolja” az örök élet öröklésének a jogát, és „eldobják” maguktól.3
Ahogy Ádám bűne az „ítélet kihirdetését” hozta minden emberre,4 „hasonlóképpen” az
Ő keresztjén Krisztus, a második Ádám, egy „felmentő ítéletet” hozott „minden emberre”
(Róma 5:12-18)5. Ez az ideiglenes vagy kollektív „az életnek megigazulása”, amely minden
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embernek adatott (Róma 5:18). Következésképpen, az emberek szabadon születnek az Ádám
elítélésétől, és megkapják a választás lehetőségét.
Azonban „maga az evangélium esszenciája a helyreállítás” a bűnből, nem pedig a bűnben
való megszabadulásnak a ténye.6 Amikor Krisztus és Sátán közötti nagy küzdelem fényében
ez a tény megértést nyer, az ember csak akkor kezdi felismerni a megváltási terv nagyságát.
Amikor szemtől szembe kerül a Golgotai áldozattal, az ember kezdi „felismerni a megváltás
értékét […] megérteni, mibe is kerül az.”7 Az igaz hit olyan szívből származik, amely „értékeli
az üdvösség árát”.8 A hit általi megigazulás, amely Krisztus akaratával szembeni átadásból
származik, több mint a múltbeli bűnök törvényes megbocsátása - a törvény a szívbe van írva,
így a bűnös képes nem vétkezni, és meg is szűnik vétkezni. Ez a hit általi megigazulás célja, és
mégsem valósulhatott volna meg soha, ha Krisztus nem lép közbe, megfizetve a bűnös tartozását, (az Ádámét, és a miénket is) a világ megalapítása óta. Következésképpen a megigazulás
és a megszentelődés hit által, mint egy egész képezi az igazi hit általi megigazulást.
A megváltási terv két aspektusa végig be van mutatva a Bibliában, de legvilágosabban
a Róma 5. fejezetében – „az élethez való jog megadásának” az ajándéka minden embernek
felajánlva, és a hit általi megigazulás ajándéka mindazoknak felajánlva, akik hisznek. Ellen
White szintén bemutatja ezt a két szempontot végig az írásai során, de világos megértésének
kudarca és a kiegyensúlyozott koncepció hiánya tévedésekhez és teológiai végletbe vezethet.
Az üdvösség egyik aspektusa nem érvényteleníti a másikat, és ha el vannak választva egymástól, veszélyesek lehetnek. Amikor Krisztus minden emberért hozott áldozata elszigetelt
módon van bemutatva, olcsó kegyelemhez vezethet. Másrészt, amikor a bűnös hit által adott
válasza anélkül van bemutatva [494], hogy mit tett már Isten minden emberért, akkor el lehet
jutni egy olyan legalizmusig, amely nélkülözi az Isten és az ember iránti igazi szeretetet.
Mindkét probléma egy langyos laodiceai egyházat alkot. Amíg nem látjuk és nem értjük meg
(ítéljük meg) az Isten szeretetét az „Egy meghalt mindenkiért, akkor mindazok meghaltak”
szavak szemszögéből, addig nem leszünk „szorongatva” szeretni Istent mindenekfelett és
felebarátunkat, mint önmagunkat (2Kor 5:14 Károli rev.)
Az alábbiakban felsoroljuk Ellen White néhány kijelentését, amelyekben különféle szavakat használ, hogy leírja, mit tett Krisztus, vagy mi Ő minden ember számára.9 Ennek az
összeállításnak célja bemutatni Ellen White csak néhány kijelentését a megváltás ezen aspektusáról. Az összeállítás célja azonban nem az, hogy érvénytelenítse más állításait, amelyek az
ember válaszáról szólnak.
Például, amikor általános, kollektív értelemben beszél, Ellen White kijelenti: „Az emberi
faj el van fogadva a Szerelmesben.”10 Másutt azonban Ellen White megfelelő kijelentéseket
tesz az ember hit általi válaszáról, mondván: „Azok, akik Krisztus cselekedeteit cselekszik,
el vannak fogadva a Szerelmesben”.11 Mindkét állítás ihletett és igaz. Egyiket sem kell
érvénytelenítenünk. „Amint az értünk hozott áldozat teljes volt, ugyanúgy a bűn okozta
tisztátalanságból való helyreállításnak is teljesnek kell lennie.”12
Ellen White gyakran ugyanabba a kijelentésbe foglalja bele a megváltási tervnek mind
a két aspektusát: „Krisztus egy átfogó áldozatot hozott, mindenkiért! Amikor áldozatként
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felajánlotta magát, Krisztus teljesítette az igazságosság követelményeit. […]” Itt láthatjuk
a kollektív aspektust, de Ellen White így folytatja: „...és «Mimódon menekedünk meg mi,
hogyha nem törődünk ily nagy üdvösséggel?» Azok, akik elutasítják az élet ajándékát, mentség nélkül maradnak […] [Ján 3:16]”.13 Így Ellen White gyönyörűen mutatja be együtt
mindkét aspektust. Egy másik példa: „Jézus kifizette értünk a váltságdíjat. A váltságdíj a
miénk, [az egész világé], de azért vagyunk itt, hogy próbára legyünk téve, hogy meglátszódjon, méltónak bizonyulunk-e az örök életre.”14 Még egy példa: „Isten Fia elszenvedte a
bűn büntetését, kibékítve a világot Önmagával. Az, Aki nem ismert bűnt, a bűn áldozatává
vált, hogy az elesett és bűnös lények bűnbánat és bevallás által kapjanak megbocsátást.”15
Ismétlem. Azt látjuk, hogy itt a megváltási terv mindkét aspektusa együtt van bemutatva.
Másutt Ellen White csak az egyik aspektusról írt, de egyetlen állítást sem, akár önálló, akár
gyűjtemény formában, nem kellene használni a megváltási terv helytelenítésére vagy téves
bemutatására a maga teljességében. [495]
Arra bátorítanám az olvasót, hogy keresse meg a következő kijelentéseket, és nézze meg,
milyen világosan vannak bemutatva a megváltási terv komplementáris aspektusai. Mivel
mi gyakran csak egy aspektust keresünk és látunk - akár a hit által megigazulást, akár az
ember válaszát, ezért az alábbiakban Ellen White kijelentéseinek csak egy részét soroltam fel,
amelyek kifejezik a kollektív aspektust - azt, amelyen a hit általi megigazulás alapul - annak
érdekében, hogy jobban felhívja a figyelmet erre az aspektusra.
„Ő megváltotta Ádám szégyenletes bukását, és megmentette a világot.”16
„A világ Megváltója bűnné lett az emberi fajért.”17
„Ő megfizette a váltságdíjat az egész világért.”18
„A zsidók az áldozatokban Krisztus jelképét látták, akinek vére kiontatott a világ megváltásáért.”19
„A világ megváltója értékeli az emberi lélek értékét azon az áron keresztül, amelyet a
Golgotán fizetett érte.”20
„A teljes áldozati rendszer a Megváltó halálának jövendölése volt, hogy megváltsa a
világot.”21
„Sátán tudja, hogy Krisztus megfizette a váltságdíjat az egész világért, és határozott
abban, hogy kiragadjon Krisztus kezéből minden olyan lelket, amelyet befolyásolni tud.”22
„Ő az egész emberiség Teremtője. Minden ember egy családhoz tartozik a teremtés
által, és mindnyájan egyek vagyunk a megváltás által.”23
„Ő aláírta az emberi faj szabadon bocsátásának dokumentumait.”24
„Krisztus, az emberi faj Kezese, szakadatlan tevékenységben van.”25
„A felháborodással kiejtett szavak: «Mire való ez a tékozlás?» elevenen Krisztus elé hozta a
legnagyobb áldozatot, amelyet valaha hoztak - Ő maga ajándékként felajánlva, mint engesztelő áldozat egy elveszett világért.”26
„A kereszten Krisztus a Megváltó, engesztelést végzett az emberi fajért.”27 [496]
„Krisztus, a nagy Antitípus, úgy áldozat is, mint Főpap is […] a világ bűneiért.”28
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„Mielőtt Krisztus a világra jött, bőséges bizonyítékot adatott arról, hogy Isten szerette az
emberi fajt. Azonban Krisztus odaajándékozása által egy emberi fajért, amely annyira
érdemek nélküli, bebizonyosodott, hogy Isten szeretete meghalad minden kétséget.”29
„Ápolnunk kellene a keresztény kedvességet és a gyengéd együttérzést még a legdurvább
és faragatlan ember iránt is […] aki mindazonáltal a kegyelem alattvalója és értékes az Úr
szemében.”30
„Igen, Krisztus életét adta a világ életéért.”31
„Így Krisztus, Magából való létezést adott az emberiségnek.”32
„Hosszú emberi karjával Isten Fia körülölelte az egész emberi családot, míg az isteni
karjával a Végtelen trónját fogta meg.” 33
„Az elveszett juh által Krisztus nemcsak a bűnöst ábrázolja, mint egyént, hanem az
egész világot, amely hitehagyott lett és a bűn megrontotta […] ez a kis elesett világ - az
elveszett juh - sokkal drágább az Ő szemében, mint a kilencvenkilenc, amely nem tévedt el a
nyájtól. Krisztus, a mennyei udvarok szeretett Parancsnoka, magas pozíciójából leereszkedett,
félretette az Atya mellett birtokolt dicsőségét, hogy megmentse ezt az elveszett világot.”34
„Az emberért elszenvedett halála által, Jézus, Isten erkölcsi értékének szintjére emelte
az emberiséget.”35
„Krisztus győzelme által az emberi faj felemeltetett az erkölcsi érték szempontjából,
nem azért, amit az ember tett, hanem azért a nagy műért, amely érte végeztetett Isten Fia
által.”36
„Helyettesítő és Kezes minőségében, emberi természetben, isteni hatalom által, Krisztus
előnyös talajra helyezte az embert.”37
„Az emberi faj el van fogadva a Szerelmesben.”38 [497]
„Amikor a haláltusájában, gyötrelmeiben a Megváltó felkiáltott: „Elvégeztetett”, Ő vis�szavetette a világot abba az állapotba, hogy elfogadja Isten kegyét.”39
„Akik Ábrahám utódainak vallották magukat, megpróbálták úgy beállítani Izrael népét,
mintha az örök élet ajándéka csak a néhány választotthoz tartozna. Ők szerették volna, hogy
az üdvösség előnyei saját nemzetükre korlátozódjanak. De az Úr az emberiség minden
tagjának adta isteni jóindulatát.”40
„«Ez amaz én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm». Milyen sokan hagyták figyelmen
kívül ezt a kapcsolatot, és fontos igazságai nem mozgatta meg szívüket! Sokan úgy
gondolták, hogy ennek nincs köze az emberiséghez, de mindegyikük számára rendkívül fontos. A menny elfogadta Jézust az emberi faj Képviselőjeként. Minden bűnünk és
gyengeségünk ellenére nem űzetünk el méltatlanokként; el vagyunk fogadva a Szerelmesben.”41
„Krisztus vallása felemeli a befogadóját egy magasabb gondolkodási és cselekvési platformra, miközben Isten szeretetének tárgyaként mutatja be az egész emberi fajt, amelyet
Fia áldozata által váltott meg.”42
„Minden áldás, akár átmeneti vagy lelki, az Ő vére által megváltva érkezik hozzánk.”43
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„Minden ember ezen a végtelen áron váltatott meg. […] Isten megfizette a váltságdíjat
minden ember akaratáért, érzéséért, elméjéért és lelkéért. Akár hívők, akár hitetlenek, minden ember az Úr tulajdonát képezi.”44
„Jézus kifizette értünk a váltságdíjat. A váltságdíj a miénk.”45
„Isten Fia elszenvedte a bűn büntetését, kibékítette a világot önmagával.”46
„Az Ő missziója az Atya törvényének felmagasztaltatása volt, hogy tiszteletre méltóvá
tegye azt, és hogy betöltse annak követelményeit, saját életével megfizetve a büntetést annak
áthágásáért. Ily módon Ő véghezvitte a megbékélést Isten és ember között.”47
„Krisztus nem azért jött, hogy megvallja saját bűneit, hanem mint a bűnös
Helyettesítőjeként Neki lett tulajdonítva a bűnösség. Nem azért jött, hogy Önmagáért
végezzen bűnbánatot, hanem a bűnös helyett.”48 [498]
„Az Ő jellem tökéletessége az ember elé került. Krisztus magára vette a törvény átkát.”49
„Miután megtette a szükséges lépéseket a bűnbánat, megtérés és hit által az emberi faj
helyett, Krisztus elment Jánoshoz, hogy általa megkeresztelkedjék a Jordánban.”50
„Ő a bűnös emberi család Védelmezőjévé hirdeti ki Magát.”51
„Krisztus kifizette a mérhetetlen összeget a bűn vétkének megsemmisítéséért, és haldokló
lelkére gyűjtötte ezt a hatalmas felelősséget, magára vállalva az egész világ bűneit.”52
„Neki el kellett viselnie az elesett emberiség bűnét. Arra, Aki bűnt nem ismert, mindan�nyiunk gonoszsága tétetett.”53
„Amikor az egész világ elítélés alatt állt, Krisztus magára vette a bűnös vétkét. Elviselte
Isten haragját a gonosz iránt, és elszenvedve a bűn büntetését, megváltotta a bűnöst.”54
„Krisztus bűnné lett az elesett emberi faj számára, és magára vette a bűnös elítélését,
Isten törvényének megsértése miatt. Krisztus az emberi család élén állt, mint Képviselője.
Magára vette a világ bűneit. A földi természet hasonlatosságában elítélte a bűnt a testben.”55
„A megigazulás az elítélés ellentéte.”56
„Az igazságosság megköveteli, hogy a bűn ne legyen egyszerűen megbocsátva, hanem
végrehajtassék a halálbüntetés. Az Ő Fiának odaajándékozása által Isten mindkét követelménynek eleget tett. Amikor meghalt az ember helyett, Krisztus elviselte a büntetést és
felajánlotta a megbocsátást.”57
„Ő volt az ember Kezese, az Isten nagykövete - a garancia arra, hogy az ember teljesíteni fogja a törvény követelményeit, az embernek tulajdonítva az Ő igazságát, és Isten
képviselője volt, kinyilatkoztatva jellemét az elesett emberi faj számára.”58
„Krisztus emberi természetben teljesítette a törvény követelményeit.”59 [499]
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