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Bevezetés 

 

 

Az adventtörténet tanulásánál elsődleges szempontnak azt a megbíza-

tást tekintjük, amelyet Isten hajdan az atyáknak adott Izraelben, gyer-

mekeik történelem, igazság- és életszemléletének helyes formálása ér-

dekében. Ez a megbízatás így hangzott:  

„Ha a te fiad megkérdez téged ezután, mondván: mire valók e bizony-

ságtételek és végzések, amelyeket az Úr, a mi Istenünk parancsolt nék-

tek; akkor ezt mondjad a te fiadnak: szolgái voltunk Egyiptomban a fá-

raónak, de kihozott minket az Úr Egyiptomból hatalmas kézzel. És tőn 

az Úr Egyiptomban nagy és veszedelmes jeleket a fáraón és az ő egész 

házanépén, a mi szemeink láttára. Minket pedig kihoza onnét, hogy 

bevigyen minket és nékünk adja azt a földet, amely felől megesküdött a 

mi atyáinknak. És megparancsolta nékünk az Úr, hogy cselekedjünk 

mind a rendelések szerint, hogy féljük az Urat, a mi Istenünket, hogy jó 

dolgunk legyen teljes életünkben, hogy megtartson minket az életben, 

mint e mai napon. És ez lesz nékünk igazságunk, ha vigyázunk arra, 

hogy megtartsuk mind e parancsolatokat az Úr előtt, a mi Istenünk 

előtt, amiképpen megparancsolta nékünk” (5Móz 6:20-25). 

A feladat nem csupán történelmi események elbeszélése és ismertetése 

volt, hanem azoknak a tapasztalati élményeknek a megörökítése, ame-

lyek egy-egy Istentől kapott rendeléshez, parancsolathoz, hitelvhez kö-

tődtek. A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy egy zsidó gyermek, akit 

megkérdeztek hite felől, nemcsak azt tudta elmondani, hogy így rendel-

te Isten, vagy később, hogy „így van megírva”, hanem az elődöktől nyert 

élethű tanítások és elbeszélések alapján maga is - gondolatban, hitben - 

átélte azokat a történelmi eseményeket. Ez által a történelem élővé és 

mozgóvá vált számára, amelyben - úgy érezte - az elődökhöz való viszo-

nya folytán neki is része van. 

Egy gyakorlati példával megvilágítva: amikor a pusztai vándorutat meg-

járt izraelita beszélt a szombatról, nemcsak azt tudta elmondani, hogy 

„hat napon teremtette Isten az eget és a földet... a hetedik napon pedig 

megnyugovék...”, hanem beszélhetett a Sínai-hegyi élményről, a terem-
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tés szombatjának csodálatos megerősítéséről is; elmondhatta azt, hogy 

számára a szombat nem csupán dogmatikai igazság, hanem olyan isteni 

rendelkezés, amelyet maga az Úr a manna hullatásának rendszeressé-

gével is hangsúlyozott népe előtt. S azok, akik hűségesek voltak a dog-

matikai igazság gyakorlásában, tapasztalhatták a manna által Isten cso-

dálatos gondviselését. 

Izrael történelemszemléletét tehát a tényleges történeti események mel-

lett a tapasztalati élmények is alakították. Az egyik az értelem számára 

jelentett meggyőződést, a másik a szívnek és az érzelemnek adott szent 

tüzet. Ez a cél vezet bennünket is az adventi reménység történetének 

megismertetésénél. Nem csupán történeti eseményeket vizsgálunk, ha-

nem azokat a körülményeket is, amelyek a történelmet alakították. Vizs-

gáljuk azoknak a sajátos tanításoknak a felismerését is, amelyek más 

egyházak tanításaitól eltérő értelmezést nyertek a mi dogmatikai rend-

szerünkben és prófécia-szemléletünkben; és vizsgáljuk azokat a tapasz-

talatokat, amelyek ezekhez a felismerésekhez kötődtek. 

Elfogadjuk azt, amit Alfred Vaucher mond: „A kereszténység nem csu-

pán történeti és doktrinális értékű dolog, hanem annak gyakorlati és 

tapasztalati értéke van.1 

Hangsúlyoznunk kell azonban azt, hogy a különböző bibliai igazságok 

felismerése és elfogadása nem egyéni, szubjektív indítékok alapján tör-

tént. A tapasztalatok csak megerősítették a felismeréseket; sőt maguk a 

felismerések - azok csodálatos útjai, módjai is - egyéni és közös tapasz-

talatokká váltak Isten hűséges gyermekei számára. 

Ha állítjuk Francois Lenormant-tal, hogy „az emberiség történelmében 

egy gondviselésszerű terv bontakozik ki, amely korszakokon át és a tár-

sadalmi rendszerek váltakozásán át is következetesen halad előre”2 - 

akkor ezt különösen figyelembe kell vennünk Isten népe történeténél. 

Ezért Isten népe történetének eseményei nem egymástól független, vé-

letlenszerű jelenségek, hanem meghatározott próféciai keretben helyez-

kednek el. 

                                                 
1  Alfred Vaucher: L’ Historie du Salut (Az üdvösség története) 
2  Francios Lenormant: Manuel d'histoire ancienne de l'Orient jusqu'aux guerres 

Médiques, Paris, 1868. 
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A történetíró összegyűjti és leírja a megtörtént eseményeket. A történe-

lem eseményeit azonban emberi életek hozzák létre. S hogy a prófé-

ciákban előre meghatározott keretet egy nép hogyan tölti ki, és ezáltal 

az adott helyzetben milyen a történelme, azt képviselőinek élete, jelle-

me, munkája, célkitűzése, szemlélete, önmagához és másokhoz való vi-

szonyulása határozza meg. 

Amikor egyházunk történetét vizsgáljuk, sohasem választhatjuk el azt az 

üdvösségtörténettől, mert Isten népének története a korszakok folyamán 

mindenkor egy-egy láncszeme volt a nagy üdvösségtörténetnek. Ebből e-

redően sohasem szabad ennek a történetnek mennyei összetevőjéről sem 

elfeledkezni. A mennyben született és a menny által munkált üdvösség-

terv nélkül nem volna egyháztörténelem sem! De hogy jól megértsük, és ér-

tékelésében megfelelően kezeljük saját történetünket, jól kell ismernünk 

Isten megváltási tervét, amely az üdvösség történetében realizálódik. 

A népek története változó. Isten népe történelmében csak az emberek vál-

toznak. Ez a történet egyetlen folyamat, amelynek mind a rész-esemé-

nyei, mind a végső célja és kiteljesedése is készen van Isten üdvösségter-

vében. Üzenetünk ugyanaz marad. Csak annyiban változik, hogy mindig 

jelenvaló színt ölt; s az emberek annyira válnak hasznos vagy gátló esz-

közzé, amennyiben lépést tartanak az üzenet időszerűvé váló szakaszával, 

s amennyire beleilleszkednek Isten teljesedés felé haladó üdvtervébe.  

Aki ezt megértette és világosan látja, annak számára nincs más út, mint 

Krisztus és az egyház; és ez a kettő egy (Augustinus). E tanulmány átvé-

telénél tanítók és tanulók egyaránt tartsák szem előtt a következőket: 

1. Feladatunk olyan adventista emberekké válni, akik az elődök munká-

ját továbbviszik, akik hűek Istenhez, az ügyhöz, amelyet képviselnek, s 

akik a társadalomban is a reájuk bízott feladatoknak eleget téve dicsőí-

tik Istent. 

„A régi zászlóvivők tudták, mit jelent imában küzdeni Istennel, és hogy 

miként lehet részesülni Lelke kiárasztásának örömében. Ők már meg-

haltak, s vajon kik azok, akik helyüket betöltik? Mi a helyzet a felnövek-

vő generáció tagjaival? Megtértek-e Istenhez?”3  

                                                 
3  E. G. White: Szemelvények I. kötet, 115. o.  
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Olyan kérdés ez, amelyre életünkkel kell válaszolni. A történelem kérdé-

seket is vet fel bennünk. Ezekre a kérdésekre választ kaphatunk a prófé-

ciákban, mert „a prófécia nem más, mint Isten válaszadása az ember 

aggódó kérdéseire”.4  

2. Korábbi történetünkből tapasztalt isteni vezetésből eredően éljen 

bennünk a teljes bizonyosság és reménység a jövőnkkel kapcsolatban: 

„Nem kell félnünk a jövőtől, kivéve, ha megfeledkezünk arról az útról, 

amelyen az Úr vezetett minket, és ha elfeledjük tanítását, amelyet el-

múlt történelmünkben adott nékünk”5  

3. A történelemben az tud eligazodni, aki együtt vizsgálja a múltat, a 

jelent, és a jövőt. A jelent pedig az érti, aki az adott pillanatban felismeri 

a történelem eseményeiben a próféciák és Isten megváltási tervének 

találkozási pontjait, valamint a részére meghatározott helyet és felada-

tot. Ha valamikor szüksége volt Isten népének világos prófétai látásra, 

akkor a Jézus eljövetele előtti időkben a lelki eltévedés veszélye nélkül 

ez a képesség nem hiányozhat. 

4. És végül: sem az egyház történetét, sem pedig a világtörténelmet nem 

lehet külön-külön tanulmányozva megérteni. Együtt kell azokat vizsgál-

ni, és jóllehet ennek a jegyzetnek csupán az advent-történet vizsgálata a 

célja, mégis követnünk kell ezt az elvet.  

A történelem egy bizonyos adott pontján mindig fel kell ismerni  

a) a megváltási terv 

b) a próféciák             találkozási 

c) az üdvösségtörténet               pontjait    

d) a világtörténelem   

Adva van először Isten megváltási terve, vagy az üdvösség terve, amely-

nek egy-egy szakaszát a próféciák előre vetítik. A megváltási terv egy-

egy szakasza a próféciák által meghatározott módon és időben teljese-

dik, vagyis az üdvösségtörténetben realizálódik.  

                                                 
4  Le Roy Edwin Froom: The Prophetic Faith of our Fathers (Atyáink  prófétai hite) 
5  E. G. White: Tanácsok a gyülekezeteknek, 409. o. 
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De az üdvösségtörténet nagy eseményei egyúttal a világtörténelem ese-

ményei is. Pl. Jézus földre jötte, kereszthalála benne volt Isten megvál-

tási tervében. Erről jövendöltek a próféták, tehát prófécia. A próféciák 

által jelzett módon és időben teljesedett (Gal 4:4). Üdvösségtörténeti 

eseménnyé vált. De ugyanakkor világtörténeti esemény is. Csak ha együtt, 

egy síkban látjuk ezeknek az eseményeknek az elhelyezését, akkor ért-

jük meg jelentőségüket is. Krisztus földre jötte és kereszthalála vizsgála-

tánál bármelyik tényező figyelmen kívül hagyása értelmetlenné teszi ezt 

a nagy jelentőségű eseményt. Hasonlóképpen áll ez a reformációra, vagy 

az advent-történetre vonatkoztatva is. 
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Az adventi reménység áttekintése 

 

1. Az advent bibliai kifejezései 

Advent - a latin adventus szóból származik. Jelentése: eljövetel. 

A legtöbb keresztény (keresztyén) ember számára advent fogalma Jézus 

Krisztus testet öltéséhez (inkarnáció) kapcsolódik. A kereszténység évi 

ünnepkörében a karácsony előtti négy hét igehirdetéseit is meghatároz-

za Jézusnak a 2000 évvel ezelőtti földre jöttére, a négyezer éves Messi-

ás-várásra történő megemlékezés.  

A katolikusok számára Nagy Gergely pápa 600-ban, majd V. Pius 1570-

ben általánosan elrendelte a négy hetes adventidőszak megtartását. Ez 

az ünnepi megemlékezés Jézusnak emberi testben történt megszületé-

sére irányul.  

A keresztények számára külön ünneplés nélkül, kezdettől fogva, igehir-

detésük és mindennapi megemlékezésük középpontjában volt Jézus 

első és második eljövetelének gondolata. Pál apostol így tekint vissza: 

„Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő Fiát, aki 

asszonytól lett, aki törvény alatt lett, hogy a törvény alatt levőket meg-

váltsa, hogy elnyerjük a fiúságot.” (Gal 4:4) Hasonlóképen a második 

adventre is számos ige utal: „Mert még vajmi kevés idő, és aki eljöven-

dő, eljő és nem késik.” (Zsid 10:37) 

A Hetednapi Adventista Egyház nevében viseli Jézus visszajövetelének 

várását, a másik kifejező bibliai tanítással együtt. Ez a szombat. Ebben a 

tanulmányban a második adventről szóló bibliai tanítás, és az ezt magáé-

vá tevő nép különös találkozását és szervezeti kibontakozását vizsgáljuk.  

Jézus második eljövetelét különböző kifejezésekkel jelöli a Szentírás. Ez 

azért alakulhatott így, mivel Jézus visszajövetele, bizonyos értelemben 

választ és megoldást jelent az élet különböző helyzeteiben élő emberek 

számára. A beteg számára gyógyulást, az éhező számára a nyomor meg-

szűnését, a szenvedő számára a fájdalom eltűnését, a síró számára az 

örömöt hozza ez az esemény. Amikor az Úr és az apostolok beszélnek 

Jézus visszajöveteléről, a sokféle problémákkal küzdő hallgatók mind-
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egyike felismeri ezekben a szavakban életének végső megoldását. Jézus 

visszajövetele mindenki számára ugyanaz és egy kicsit mégis mást je-

lent. Nézzük tehát az advent hangulati és árnyalati megszólalásait.  

Parousia ( jelentése: eljövetel, jelenlét, megjelenés. A meg-

dicsőült Krisztusnak ítéletre való visszajövetele, hatalommal. De nem-

csak a jövetelt és megérkezést adja tudtunkra, hanem a megérkezett 

személy jelenlétét is. „Az Úrnak eljövetele közel van.” (Jak 5:8) „Micso-

da jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének?” (Mt 24:3) „Amikor 

eljő a mi Urunk Jézus Krisztus, minden ő szenteivel egyetemben.” 

(1Thess 3:13) „Kérünk pedig titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisz-

tust eljövetelére…” (2Thess 2:1) 

Ercomai  jelentése: jönni, visszajönni, bekövetkezni, megyek, 

megjövök, eljövetel, eljövendő, eljő. „Kereskedjetek, míg megjövök…” 

(Lk 19:13) „…a jövendő világon pedig örök életet” (Mk 10:30) „…eljö-

vendő, eljő és nem késik.” (Zsid 10:37) 

Apokalyptō  jelentése: megjelenés. A nyilvánosságra 

jutás értelmében. A fogalom lehet eszkatalógiai is, amennyiben a jövőre 

mutat, másrészt a jelen időre tartozik, mint a Krisztussal kezdődő új 

korszakra. Isten a halál veszedelmében élő emberhez fordul, és meg-

menti Jézus által, aki az idők végén visszajön, hogy ítéljen. „Amikor 

megjelenik az Úr Jézus az égből az ő hatalmának angyalaival” (2Thess 

1:7). „Ezenképpen lesz azon a napon, melyen az embernek Fia megjele-

nik.” (Lk 17:30) 

Epiphaneia  jelentése: megjelenés. Azt a dicsőséget írja le, 

amely Krisztust övezi, amikor megjelenik. „És akkor fog megjelenni a 

törvénytaposó, akit megemészt az Úr az Ő szájának leheletével, és meg-

semmisít az ő megjelenésének feltűnésével.” (2Thess 2:8) „A mi Urunk 

Jézus Krisztus megjelenéséig.” (1Tim 6:14) „Várván ama boldog re-

ménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicső-

sége megjelenését.” (Tit 2:13) 

Phaneroō   jelentése: Nyilvánvalóvá tenni, kinyilvánítani, 

ismertté tenni,, megjelenni. „És mikor megjelenik a főpásztor, elnyeri-

tek a dicsőségnek hervadhatatlan koronáját.” (1Pt 5:4) Nem csak a meg-

jelenés van benne, hanem az is, hogy a megérkezett személyt a maga 

valóságában, igazi jellemében látjuk meg. 
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Prosōpon jelentése: arc, színről színre. A megjelenő sze-

mély valóságos jelenlétét jelenti olyan értelemben, hogy mindenki színe 

előtt van. „Aki meg fog lakolni örök veszedelemmel az Úr ábrázatától, és 

az ő hatalmának dicsőségétől” (2Thess 1:9). 

Analyō  jelentése: mihelyt megjő. Távolságot érzékeltet a visz-

szatéréssel kapcsolatban. „Ti meg hasonlók az olyan emberekhez, akik 

az ő urokat várják, mikor jő meg a menyegzőről, hogy mihelyt megjő és 

zörget, azonnal megnyissák neki” (Lk 12:36).  

Hypostrephō  jelentése: visszatér. Útról való visszatérést 

jelent. „Egy nemes ember elméne messze tartományba, hogy országot 

vegyen magának, azután visszatérjen.” (Lk 19:12) 

Ephistēmi  jelentése: váratlan visszajövetel. Nemcsak a visz-

szajövetel tényének közelségét, hanem annak hirtelenségét is érzékelte-

ti. „… és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap.” (Lk 21:34) 

Hēkō  jelentése: nemcsak jövetelt, hanem megérkezést is jelent. 

„Hanem ami nálatok van, azt tartsátok meg addig, míg eljövök.” (Jel 

2:25)   

Láthatjuk tehát, hogy az adventről szóló tanítás nem periférikus, hanem 

központi jelentőségű tanítás a Szentírásban.1 

2. Az ószövetség adventi reménysége 

A bűnbeesés után Isten ígérete adta meg az alapot az első embernek a 

szabadulás reménységére. Az 1Móz 3:15-ben adott ígéret volt az evangé-

lium első fénysugara, amelyet Isten az első emberpárnak adott. Ez az 

evangélium, mint reménysugár világította meg előttük az utat, és enyhí-

tette a jövőtől való félelmüket. Ez volt az Isten megváltási tervéről adott 

első tanítás, az „Ősevangélium”. 

A megváltási terv magába foglalja Isten képmásának az emberben való 

visszaállítását, a bűntől való végső szabadulást, Éden visszaszerzésének 

lehetőségét Jézus Krisztus által.  

Ez a tanítás a Biblia fő tárgya. A megváltást terv két nagy eseménye: Jézus 

testet öltése (első advent) és Jézus második eljövetele (második advent).  

                                                 
1 Alfred Vaucher: L’ Historie du Salut (Az üdvösség története) 37. fejezet 
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Az ószövetségben a két adventről szóló tanítás átszőtte a tantételek e-

gész rendszerét, és mindkét advent reménysége átitatta a hívők életét. 

Ez a reménység volt a középpont, amely köré épült a tanítások rendszere. 

„Izrael tudta, hogy a Messiásnak el kell jönnie. A jövendölések százai 

gyújtották lángra és tartották ébren a választott nép körében a messiási 

reménységet.”2 Ennek ellenére - jóllehet ismerték a próféciákat leírásuk-

ban - nem ismerték fel azokat beteljesedésükben. Jézus arról beszél, 

hogy Izrael népe az utolsó lehetőséget is eljátszotta, amikor a jól ismert 

és előttük teljesedett próféciákban nem ismerték fel nagy lehetőségüket: 

„Vajha megismerted volna te is, csak e te mostani napodon is, amik néked 

a te békességedre valók, de most elrejtettek a te szemeid elől.” (Lk 19:42) 

Az Ószövetség embere várta Jézus második eljövetelét is. „Krisztus visz-

szatérését olyan tekintélyes számú igehely hirdeti a Szentírásban (egy 

számlálás szerint az ótestamentumban 1527, az Újtestamentumban 

319), hogy az Üdvözítő születése és halála után nemigen van ennél fon-

tosabb dolog a keresztény számára.”2  

Már Ádámtól a hetedik ember prédikált Jézus második eljöveteléről: 

„Ezekről is prófétált pedig Énok, ki Ádámtól fogva a hetedik volt, mond-

ván: Ímé eljött az Úr az ő sok ezer szentjével.” (Jud 14) Várták az újjá 

teremtett világot is: „Mert ímé, új egeket és új földet teremtek, és a régi-

ek ingyen sem említtetnek, még csak észbe sem jutnak.” (Ésa 65:17) Áb-

rahám várta az alapokkal bíró várost.  (Zsid 11:8-10. 13-16) 

Jóllehet az adventvárás központi helyet kapott az ószövetségi próféták 

üzenetében, mégsem tudtak különbséget tenni az első és második ad-

vent között. A két eseményt egybeolvadva látták. Úgy például, amint az 

országúton igyekvő ember előtt a két távoli fa, vagy két torony körvona-

lai egybeolvadnak, s azokat egynek látja. Közelebb jutva képes a kettőt 

elválasztani egymástól.  

Így volt az ószövetség népe is az első és második adventtel. A tanítványok 

is az ószövetség népének „szemével” nézték a próféciákat. Ők sem voltak 

képesek elválasztani egymástól a két adventet. Még Krisztus feltámadása 

után sem láttak tisztán: „Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: ’Uram, 

                                                 
2 U. o. 37. fejezet 
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avagy nem ebben az időben állítod fel újra a királyságot Izraelnek?’„ 

(ApCsel 1:6). Pünkösdkor tisztult meg látásuk. Csak ezután értették meg 

Jézus első eljövetelének lényegét, és egyre világosabban látták a máso-

dik advent valóságát és célját is. A Szentlélek tanítása révén egyre tisz-

tultabbá váltak fogalmaik az igazság megismerésében úgy, ahogy Jézus 

azt megígérte.   

Viszont az Ószövetségben, a Szentlélek kitöltetése előtt is, ha nem is 

tudták elválasztani egymástól a két adventet, a hűségesek vágyakozással 

tekintettek reménységűk beteljesedése felé. Ilyen volt Simeon és Anna, 

akikről Lukács evangélista emlékezik meg: „És ímé, vala Jeruzsálemben 

egy ember, akinek neve Simeon volt… aki várta Izrael vigasztalását és a 

Szent Lélek vala ő rajta.” „És vala egy prófétaasszony… Ez is ugyanab-

ban az órában oda állván, hálát adott az Úrnak” (Lk 2:25. 36.38). Mint 

már láttuk, hasonló reménységben éltek a hit hősei, akikről a Zsidókhoz 

írt levél emlékezik. (Zsid 11:9-10. 24-27.) Jézus első eljövete beteljesítet-

te az adventről szóló ószövetségi próféciák egyik részét. 

3. Az apostoli egyház adventvárása 

Lukács, az Apostolok cselekedeteinek írója elmondja, hogy Jézus menny-

bemenetelekor két angyal állt meg a menny felé tekintő tanítványok 

mellett. A tanítványoknak mondott szavuk a második adventről szóló 

első üzenet volt Jézus mennybemenetele után. Ezzel az üzenettel új kor-

szak kezdődött. Az első advent korszaka lejárt és a második advent tör-

téneti korszaka érkezett el. Az adventi reménység új tartalmat kapott: az 

első advent a próféciák Messiásának várása volt, míg a második advent 

a személyesen megismert Krisztus visszavárása. 

A tanítványok megértették, hogy Jézus első eljövetelének célja a bűntől 

való szabadítás volt, a második eljövetele által pedig megszabadítja övéit 

a bűn összes következményétől, beleértve a halált is. „Azonképpen Krisz-

tus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek eltörlése végett, másodszor 

bűn nélkül jelen meg azoknak, akik őt várják üdvösségükre” (Zsid 9:28). 

Jézus második eljövetelével kezdődik Isten országa. Erre az eseményre 

irányította tanítványainak figyelmét Jézus (Mt 24:23-51; Jn 14:1-5; Lk 

21:27-28). A Megváltó arról is beszélt tanítványainak, hogy szolgálatuk 

fontos része legyen az Isten országáról szóló evangélium hirdetése:  
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„Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész 

világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég.” (Mt 24:14.) 

Az apostoli időben, valamint a II. és a III. században Jézus visszajöve-

telének várása a keresztény hit gyökerét képezte. Az ősegyházban a kö-

zösségi élet alaphangulata a krisztusvárás volt. Az apostolok krisztusvá-

rásának többféle szubjektív oka is volt. Szerették volna végre a Mester 

megdicsőülését látni, mint királyukat üdvözölni. Ez a kereszt botrányát, 

az őket ért szégyent is végleg eltörölte volna.3 A második adventbe vetett 

hit megszabta az első keresztény gyülekezetek tagjainak életformáját, 

egész életberendezését. Nem önmaguknak éltek csupán, hanem szolgáló 

élettel keresték minden ember javát. Becsületesen végezték mindennapi 

munkájukat, mert meggyőződésük volt, hogy ha Uruk jön, akkor min-

denről számot kell adniuk. Istenszeretetük emberszeretettel párosult. 

Ez a szeretet azonban nem talált visszhangra minden embernél. Hitü-

kért üldözték őket, de az advent-reménység erőt adott nekik a szenvedé-

sek elviseléséhez. Sohm Rudolf „Rövid egyháztörténet”-ében ezt írja: 

„Az első község (egyház) még azt is hitte, hogy közvetlen közelben itt 

van a világ vége. A hívők szemükkel látták volt Krisztust, aki feltámadott 

a halálból. Meggyőződésük volt, hogy még életükben visszatérni látják 

isteni dicsőségében, hogy véget vessen a földi világnak, és ítélkezzék az 

élők és holtak felett. A menyasszony vágyakozásával várták azt a na-

pot.”4  

4.  Az adventről szóló tanítás megváltoztatása  

a III-V. században 

Az apostoli korszakban és azt követően a II. és III. században az advent-

ről szóló tanítás vonatkozásában - éppúgy, mint minden tanításban - a 

keresztény egyház az Igét tekintette irányadónak. Érdekes írások - bár 

csak töredékek - maradtak ránk az apostoli atyáktól, azoktól a férfiaktól, 

akik még az apostolok idején, vagy közvetlenül az utolsó apostolok után 

éltek. Ezeknek a tanúknak az írásai nagy részben megsemmisültek, de a 

megmaradt töredékek megbízható forrásanyagként szolgálnak azoknak 

az időknek tanításáról és hitéről. 

                                                 
3  U. o. 15. fejezet 
4  Sohm Rudolf: Rövid egyháztörténet, Budapest 1922., 17. o. 
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Római Kelemen5 a római gyülekezet püspöke írja levelében: „Egy 

igazságból fog az Ő akarata nemsokára és hirtelen beteljesülni, amint 

azt az írások is tanúsítják, mondván: ’Ő nemsokára eljön és nem fog 

késni.’… Ezért várakozzunk az Isten országára, szeretetben és megigazu-

lásban, tudván azt, hogy nem ismerjük az Isten megjelenésének napját.”6 

Antiochiai Ignác7 levelei az apostoli egyház legismertebb okmányai 

közé tartoznak. 110 körül halhatott meg: a hagyomány szerint a római 

amfiteátrumban vadállatok elé vetették. Ignác így ír: „az utolsó idők 

elérkeztek hozzánk. Legyünk azért istenfélő lelkületűek...”8  

Barnabás9 (levelei megírásának idejét 70-130 közé teszik) magyarázza 

a Dániel könyve 2. fejezetét, s ebben írja, hogy: „az Úr és az Ő jutalma 

itt van a közelben.”10  

Hasonlóképpen hivatkozhatunk Polycarp-ra, Szmirna püspökére, aki 

kb. 155-ben halt mártírhalált, valamint Papias-ra, akinek művei ugyan 

elvesztek, de Iréneus és Eusebius műveiben találunk reá való hivatkozást. 

„Az apostoli atyák számára - írja Le Roy Edwin Froom - a megjelenés és 

a mennyei ország nyilvánvalóan a legfőbb reménységeknek voltak tár-

gyai, a keresztet közvetlenül követően, mint amik a tanúságtételekben a 

legfőbb mozgató erőt képviselték.”11  

Az apostoli atyák írástöredékei mellett terjedelmesebb és hitelesebb for-

rásra találunk a keresztény hitvédők (apologéták) és egyházatyák írásai-

ban. A niceai zsinat12 előtti vezető egyházi szónokok közül olyanokat 

                                                 
5  I. Kelemen (88 – 97) Róma püspöke, akit Római Kelemennek (latinosan Clemens 

Romanus) is neveztek. 
6  Le Roy Edwin Froom: The Prophetic Faith of our Fathers  
7  Antiochiai Ignác, Ignatiosz, Ignatius, második neve: Theophorosz (? - 110 körül), 

ókeresztény író, az apostoli atyák egyike. 
8  Le Roy Edwin Froom: The Prophetic Faith of our Fathers  
9  Pál apostol mellett a legjelentősebb misszionárius. Sault, megtérése után elvitte a 

jeruzsálemi egyház vezető férfiaihoz, és ezzel az evangélium legnagyobb hirdetőjét 
segítette munkája megkezdéséhez. 

10  Le Roy Edwin Froom: The Prophetic Faith of our Fathers, I. 9/4. 
11  Le Roy Edwin Froom: The Prophetic Faith of our Fathers, I. 9/8. 
12 Az első nikaiai zsinatot (vagy niceai zsinatot) I. Konstantin római császár hívta 

össze 325-ben. A zsinat (más néven szinódus) a keresztény egyház püspökei szá-
mára az első egyetemes tanácskozás volt. 
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említhetünk meg, mint Jusztin mártír, Iréneus, Hippolytus, Cyprián, 

Tertullián, Origenész. „Ezek a férfiak koruk prófétai tanításainak vissza-

tükrözői, és leszűrt felfogásainak magyarázói”13 voltak. 

A III. és IV. században döntő változás következett be. Megromlott a 

gyülekezetek lelkülete, és megváltozott tanításuk Jézus második eljöve-

telével és Isten országával kapcsolatban. Ebben a változásban különö-

sen három egyházatya tanításának volt nagy szerepe:  

Origenész14 szülei görögök lehettek. Kora legnagyobb tudósának te-

kintették. Kiváló lángelme volt. A teológia valamennyi ágában jártas 

volt, de legfőképpen a Szentírás szövegkritikai területén fejtett ki tevé-

kenységet. Foglalkozott bölcsészettel és nyelvészettel is. Már kisgyer-

mek korában egész szakaszokat tudott elmondani a Bibliából.  

Édesapja: Leonides, mártírhalált halt a keresztényüldözések során, 

Septimius Severus alatt. Origenész az alexandriai katechizáló iskola nö-

vendéke volt. Az iskola vezetője a híres Kelemen volt. Amikor az üldözé-

sek miatt Kelemen elmenekült, Alexandria püspöke a 18 éves Orige-

nészt bízta meg az iskola vezetésével. Ettől kezdve teljesen a bibliama-

gyarázatnak és az iskola vezetésének élt. Ragyogóan védte a bibliai igaz-

ságokat. Jelleme kifogástalan volt. Mégis, ez az ember sokat ártott az 

általa védelmezett igazságnak, azáltal, hogy tanításába pogány filozófiai 

elemeket kevert. „Az adventről szóló tanítást a prófétai köddel allegori-

zálta. Origenész először hagyományos, szó szerinti értelmezésben nyi-

latkozik a mi Urunk ama ígéretéről, hogy az ég felhőiben fog visszatérni 

hozzánk hatalommal és nagy dicsőségben. Azonban csakhamar elfor-

dult ettől a prófétai írások allegorikus ’prófétai ködéhez’. Gyermekekhez 

hasonlítja azokat, akik e szentírási rész betű szerint való, vagy ’anyagias’ 

értelmezéséhez ragaszkodnak, és kizárólag lelki értelmet hajlandó en-

nek tulajdonítani a felvilágosult keresztény részéről.”15   

Origenész ezt írja: „Sok hatalommal érkezik el naponta, valamennyi hí-

vő lelkéhez az Ige második adventje a prófétai felhőkben, azaz az apos-

                                                 
13 Le Roy Edwin Froom: The Prophetic Faith of our Fathers, I. 10/3. 
14 Órigenész vagy Órigenész Adamantiosz (184? – 254) görög nyelven alkotó, helyi 

zsinatok, majd az egyetemes zsinat által eretnekként elítélt ókeresztény teológiai 
író. 

15  Le Roy Edwin Froom: The Prophetic Faith of our Fathers, I. 14/ II. 1-5. 
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tolok és próféták írásaiban, amelyek kinyilatkoztatják Őt, és azok va-

lamennyi igéjében feltárják az igazság világosságát, és olyannak jelentik 

ki őt, mint aki azok jelentése szerint jő el, amelyek isteniek és megha-

ladják az emberi természetet. Így tehát azok számára, akik felismerik a 

hitelvek kinyilatkoztatóját a prófétákban és apostolokban, azt mondjuk, 

hogy sok dicsőség is meg fog jelenni, amit az Ige második eljövetelekor 

lehet majd látni.”16  

Eusebius17 (kb. 265-339) Caesarea püspöke volt. Az egyháztörténelem 

atyjának nevezték. Valószínűleg Palesztinában vagy Szíriában született. 

Nagy műveltségű férfi, tekintélyes író volt. Számtalan műve fennma-

radt. Eusebius-nak fontos szerepe volt a 325-ben megtartott niceai 

egyetemes zsinaton. 

A zsinatot követő lakomáról ezt írja: „A császári lakomáról egyetlen püs-

pök sem maradt távol. Ami ott történt, minden képzeletet felülmúlt... 

Bárki azt hitte volna, hogy Krisztus országának képét látja, vagy álmot, 

nem éber állapotban szemlélhető valóságot.”18 

”Eusebius tisztán látta azt, hogy az Isten országa... az isteni közbelépés 

következtében fog elérkezni, Krisztus második eljövetele alkalmával.”19 

Ez volt tehát a véleménye a Konstantinus megtérését megelőző időben.  

A keresztény egyház folytatólagos császári támogatása következtében 

később megváltozott a nézete.20  

Augustinus21 (354-430), a legkiválóbb latin egyházatya az észak-afri-

kai Thagaste-ban született. Atyja még pogány volt, de édesanyja megke-

resztelkedett. Iskolái elvégzése után az ékesszólás mestereként tanított 

Rómában és Milánóban. Ifjúkorában kicsapongó életmódot folytatott. 

                                                 
16  U. o. I. 14/ II.  
17  Caesareai Euszebiosz (265 – 339) görög író. Caesareában tanult, a mai Izrael 

területén. Mestere az Órigenész iskolájába tartozó Pamphilosz volt. 313 táján a vá-
ros püspökének választották, így belesodródott az ariánus vitába. 

18  Le Roy Edwin Froom: The Prophetic Faith of our Fathers, I. 16/ II.-III. 
19  U. o. I. 21. 
20 U. o.  
21  Ágoston, Augustinus, Aurelius Augustinus (354–430) hippói püspök, egyházatya, 

filozófus, az egyik legbefolyásosabb nyugati egyházatya. Viszonylag későn, hosszú 
vívódás után, harminckét éves korában keresztelkedett meg és tért vissza szülő-
földjére, ahol először pappá, majd 395-ben püspökké szentelték. 
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Keresztény édesanyja befolyása és imái nyomán élete megváltozott. Sok 

utat megjárt, nagy harcokat vívott saját elgondolásaival, míg végül 387-

ben, harminchárom esztendős korában, Milánóban Ambrosius püspök 

prédikációja nyomán megtért és általa megkeresztelkedett. Ezután gyö-

keresen szakított a világi élettel és a Szentírásban találta örömét. Nyolc 

év múlva - 395-ben - Hyppó püspökévé választották. Ezt a tisztséget 

harmincöt éven át töltötte be. Luther Márton is a róla elnevezett Ágos-

toni rendből való volt. 

Augustinus írásainak nagy hatása volt az egyház életének formálódásá-

ra. Valamennyi egyházi író közül az ő művei gyakorolták a legmaradan-

dóbb befolyást az apostoli idők óta. Ágostonnal a prófétai magyaráza-

toknak új korszaka kezdődik. 

Augustinus azt tanította, hogy Isten mennyei országa egy a földi egy-

házzal: „...a most meglevő egyház a Krisztus országa és a mennyei ki-

rályság. Ennek megfelelően az Ő szentjei most uralkodnak együtt őve-

le.”22 Filozófiai nézetét Az Isten városáról (Civitas Dei) c. művében fej-

tette ki. 

A Dániel próféciájában szereplő követ azonosítja a római egyházzal, 

amely betöltötte a földet. Szerinte az „Új Jeruzsálem”, amely a menny-

ből száll alá, az egyház jelenlegi dicsőségét jelenti. Tanítása következté-

ben kialakult az a nézet, hogy az első feltámadás a lélek újjászületését, 

Krisztus uralma pedig az egyház uralkodását jelenti. 

Augustinus filozófiája segített elhengeríteni azt a legnagyobb követ, a-

mely a keresztények és a pogány római ember gondolkodása között ma-

gaslott. A római ember ugyanis azt vallotta, hogy Róma örök, megdönt-

hetetlen. A keresztények azt hirdették, hogy Isten országa marad meg 

örökké és e világ országai elmúlnak. De ha Augustinus tanítása szerint 

Isten mennyei országa egy a földi egyházzal, az egyház pedig egy a ró-

mai hatalommal, akkor megszűnt a különbség. A keresztény, aki nem 

fogadta el ezt a hamis nézetet, a római ember szemében hazaáruló volt. 

Ez volt a keresztények legnagyobb bűne. 

Válogatás nélkül özönlöttek most már a tömegek az egyházba. Az egy-

ház hatalommá lett a világban. Jézus visszajövetelének és Isten országá-

                                                 
22  Le Roy Edwin Froom: The Prophetic Faith of our Fathers, I. 20. 
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nak várása majdnem teljesen kihalt. Konstantin után az advent-remény-

ség elméletben és gyakorlatban egyaránt halottá vált. 

„Az egyház tagjainak kölcsönös viszonya az első időben, amikor még csak 

szűk kör fűzte őket testvériesen egymáshoz, természetesen más volt, mint 

később, amikor már a fél város vette volt fel a keresztény hitet. A tevé-

keny testvéri szeretet eltűnt.”23  

A keresztényi lelkület megromlása és a Szentírás tanításaitól való elté-

rés természetszerűleg, elkerülhetetlenül együtt jár.  

5. Adventi reménység a középkorban 

Amikor négyévenként megrendezik az olimpiai játékokat, a görögorszá-

gi olimpiai stadionból staféta viszi az olimpiai fáklyát az ünnepi játékok 

színhelyére. A fáklyát ünnepélyes keretek között gyújtják meg. A stafé-

ták útját nem övezi mindenütt ünneplő tömeg, de a fáklya nem alszik ki. 

Csak a híradásokból tudjuk, hogy merre tart. Amikor az utolsó staféta az 

olimpiai játékok színhelyére érkezik, ünneplő tömeg várja, s tízezrek di-

adalkiáltása között gyújtják meg a fáklyával az olimpiai lángot. 

A második advent fénye lobogó fáklyaként világítja meg az elsuhanó szá-

zadok országútját. A második advent fáklyáját is kézről kézre adták át: 

egyik nemzedék a másiknak. Néha magasan lángolt, máskor csak pis-

logni látszott. Mindenkor voltak azonban emberi eszközök, akik átvet-

ték, majd pedig továbbadták a soron következőknek. Soha nem aludt ki, 

még a legsötétebb és legveszedelmesebb korszakokban sem, hanem min-

dig megvilágította fényével az utat azoknak, akik keresték az igazságot. 

Az üdvösségtörténet legnagyobb eseménye lesz az, amikor az utolsó fák-

lyavivők célba érkeznek a megváltottak millióinak örömujjongása köze-

pette. 

A keresztény egyház első századai után az adventi üzenet fáklyavivőinek 

nehéz utakat kellett bejárniuk. Sötét ösvényüket a szeretet és a titkon 

kutatott Ige világította meg. Keresték a próféciák eligazító magyaráza-

tát. Próféciamagyarázatukba sok hiba csúszott, de e tévedések ellenére 

is előremutatóak voltak felismeréseik. Közös vonásuk volt az őszinte 

vágy, hogy Isten igazságát és a próféciákat mélyebben megismerjék, és 

                                                 
23 Sohm Rudolf: Rövid egyháztörténet, Budapest 1922., 26-27. o. 



26 

azt másokkal is közöljék. Valamennyien hozzájárultak a próféciák vilá-

gosságának teljes felragyogásához. 

A középkor próféciamagyarázatában erősen uralkodó törekvés volt a 

fenevad és az antikrisztus személyének vizsgálata és keresése.  

Ezen nem csodálkozhatunk, mert több mint egy évezreden át, mérhetet-

len sok szenvedés zúdult az őszinte igazságkeresőkre. Ismeretesek előt-

tünk a történelemből azok a feljegyzések, amelyek tanúskodnak a Dél-

Franciaországból származó valdensek és albigensek szenvedéseiről, a 

hugenották mártíromságáról, a cseh husziták üldöztetéséről, a lollardo-

kat ért kegyetlenkedésekről. Ez utóbbiaktól maradt fenn névtelen szerző 

tollából a „Szántóvető panasza és imádsága” című, akkoriban igen elter-

jedt irat: „Uram, adjál szívet a mi királyunknak és az ő urainak ahhoz, 

hogy megvédelmezzék a te hűséges pásztoraidat és juhaidat a farkasok 

szájától, és kegyelmet arra, hogy megismerjenek téged, aki az igaz 

Krisztus vagy, a mennyei Atya Fia, szemben az antikrisztussal... És 

Uram, adjad meg nekünk a te szegény Bárányodnak türelmét és erejét 

ahhoz, hogy el tudjuk szenvedni a farkasok gonosz kegyetlenkedéseit a 

te törvényeidért. Urunk, ezt most kérjük tőled, mert még soha nem vol-

tunk ilyen szükségben.”24  

Az üldözések mellett más természetű nyomorúság is sújtotta az orszá-

gok népeit. Az emberek nagy része reménytelenül nehéz szociális körül-

mények között élt. Pusztító járványok – pestis, kolera, tífusz – következ-

tében országrészek néptelenedtek el. A megmaradt lakosságot háborúk 

tizedelték. Földrengések, égi tünemények félelmet keltettek az emberek-

ben. Sokan a vég közelségére gondoltak. Voltak, akik a próféciákban ke-

restek magyarázatot a súlyos állapotokra. (Ésa 26:9) 

Középkori próféciamagyarázók: 

a) Az Úr eljövetelének várása 1000-re egész Nyugaton erős izgalmat 

váltott ki, mivel ezzel együtt a világ végét is várták. Zarándoklások és 

egyéb vezeklési gyakorlatok által készültek az ítéletre, hogy bűneik bo-

csánatát nyerjék. III. Ottó császár is részt vett ilyen vezeklésben és fel-

                                                 
24 Szántóvető panasza – Ismeretlen szerző kézirata 
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kereste tanítójának, prágai Adalbertnek sírját Gnesen-ben, és Nagy Ká-

roly nyughelyét Aachen-ben. 

„Időszámításunk óta két ízben érkezett az emberiség olyan fordulópont-

hoz, amelyhez a Világvége fogalom kapcsolódik: először 1000-ben, majd 

1500-ban. Mindkét alkalommal az emberiség nagy része, sőt vezető ál-

lamférfiak is meg voltak győződve arról, hogy elérkezett az utolsó nap, a 

világ vége. Ennek következtében a gazdasági élet évekig stagnált. Az em-

berek azt hitték, hogy semmihez sem érdemes már hozzákezdeni. Az 

1500-as évet megelőzően a Worms-i Birodalmi Gyűlés közel egy évtized 

folyamán egyetlen kérdéssel sem foglalkozott olyan behatóan, mint a 

küszöbön álló világvégével.”25  

b) Florisi Joachim26 a középkori próféciamagyarázók legkiemelke-

dőbb alakja. Vele fordulópont következik be a próféciák értelmezésében. 

Itáliában született, és 1178-1188-ig a Coraze-i cisztercita monostornak 

volt az apátja. A pápa engedélyével saját szerzetesrendet alapított. Több 

pápával és császári udvarral tartott fenn kapcsolatot, és próféciamagya-

rázatával erős befolyást gyakorolt rájuk. Sok követőre talált, különösen 

a franciskánusok között, akikre Ugyancsak erős hatással volt. Közöttük 

volt Assisi Ferenc, a római egyház egyik legnagyobb egyénisége is, a róla 

elnevezett rend megalapítója. 

„Joachim volt az a fordulópont, amely a próféciák történelmi szemléle-

tének visszatérését jelezte, mint ami szemben állott a Tichonious-i 

Ágoston-féle felfogással.”27 Joachim-mal egy egészen új korszak veszi 

kezdetét, nemcsak a próféciamagyarázatokban, hanem az egész vallásos 

és bölcseleti szemléletben is. Próféciamagyarázatában kitért az 1260 

éves próféciára, a Dániel 2. jövendölésére és több prófétai kép megfejté-

sére. Ő alkalmazta először a „nap-év” elvet a próféciák magyarázatára 

vonatkozóan (Ez 4:6). Joachim hatására azonban sokan 1260-ban, majd 

1300-ban várták a világ végét. 

                                                 
25  Fritz Baade: Legyen mindenki jóllakott, Budapest 1969. 
26  Gioacchino da Fiore, névváltozat: Joachim de Floris (1130 – 1210) cisztercita apát. 

Történelmi és filozófiai tételei miatt szembekerült az egyházzal. Prófétikus jellegű 
irataiban szigorú egyházi reformokat követelt. Tanait az 1215-ös zsinat ítélte el, 
könyveinek olvasását a pápa 1268-ban tiltotta be. 

27  Le Roy Edwin Froom: The Prophetic Faith of our Fathers, I. 28. fejezet 
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c) Villanova Arnold28 joachimista hittudós, híres katalán orvos és 

alkimista. Foglalkozott a csillagászattal és hittudománnyal is. A közép-

kor egyik legszínesebb alakja úgy is ismert volt, mint reformátor, s mint 

királyok és pápák tanácsadója és nagykövete.  

Ő is azok között volt, akik a „nap-év” elvet alkalmazták a 2300 éves pró-

féciára 1297-ben.29 

Villanova magyarázta a Mt 24., Mk 13., Lk 21. fejezeteit, amelyekben 

Jézus a második adventjének jeleiről beszél. Jézus eljövetelének idő-

pontját nem határozta meg, de a keresztény élet fő célját az Isten orszá-

gára való felkészülésben látta. Próféciamagyarázatában sok a tévedés, 

de abban a korban nem lehetett a teljesség és tévedhetetlenség igényé-

vel értelmezni a kijelentéseket, hiszen azok megértésének ideje még 

nem érkezett el. (Dn 8:27; 12:4) 

d) Cusai Miklós30 teológus, matematikus, tudós tanár. Cusa tanulmá-

nyozta a próféciákat is, és az volt az álláspontja, hogy azokat pusztán 

kíváncsiságból nem lehet megérteni; ennek ellenére mégis kiváltságunk 

az, hogy valamit megértsünk a jövendőből. Próféciamagyarázatában 

erős hangsúlyt ad a végső dolgoknak. Krisztus és az egyház végső egye-

süléséről így ír:  

„De még nem érkezett el hozzánk a vég, azért, hogy a menyasszony (az 

egyház) képes legyen eltüntetni magáról minden ráncot és foltot, méltó 

lévén a vőlegényhez, aki a folt nélküli bárány. És akkor fog majd eljönni, 

hogy megítéljen eleveneket és holtakat, és a világot is tűz által. És majd 

dicsőségbe fogadja menyasszonyát, hogy örök időkig vele uralkodjék.”31  

                                                 
28  Bachuone Arnold, írói nevén Arnoldus de Villanova (1235-1312) középkori katalán 

orvos, filozófus és alkimista. Filozófiai írásai miatt többször összezördült az inkvi-
zícióval. 

29  U. o. 30. fejezet 
30  Nicholas of Cusa, Nicholas Cusanus von Cusa, vagy Nicholas Krebs of Cusa, (1401-

1464) neve magyarosan Cusai Miklós, német bíboros, teológus, a kánonjog tudósa, 
matematikus, polihisztor és filozófus, a középkor és a reneszánsz egyik legerede-
tibb és legmélyebb gondolkodója. Önálló gondolkodásával korát messze megelőz-
te. A Vatikán egyetértése nélkül bejelentette, hogy a Végítélet 1704-ben fog bekö-
vetkezni. 

31  U. o. II. köt. 5. fejezet 
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e) Kolumbusz Kristóf32 Amerika felfedezője azt a meggyőződését 

vallotta, hogy az Újvilág felfedezését Isten irányította, mert Jézus eljö-

vetele előtt az egész földön kell hirdetni az evangéliumot. Kolumbusz 

sokat olvasott. Tanulmányozta a történelmet és filozófiát.  

Könyvet írt a próféciákról. Magát Isten hírnökének tekintette, és hitt 

Jézus második visszajövetelében.33 

Az említetteken kívül számtalan kiváló egyházi férfit, a különböző tudo-

mányokban kimagasló személyeket lehetne felsorolni, akik Isten Szentlel-

kétől indíttatva többet vagy kevesebbet adtak a középkorban fellobbanó 

adventi reménység lángjához. Ezek a hűséges eszközök azokban a nehéz i-

dőkben is valóra váltották az Úr akaratát: „Ti vagytok a világ világossága...” 

6. A reformáció utat nyit a mélyebb prófétai ismeretekhez 

A bibliai jövendölések tájékoztatást adnak arról, hogy a lelki és szellemi 

sötétség nem maradhatott fenn örökké. El kellett jönnie a napnak, ami-

kor az emberek kezébe kerül Isten Igéje. A sötét középkorban lehetet-

lennek látszott azoknak a jövendöléseknek a beteljesedése, amelyeket az 

Ige örökít meg: Mt 24:14, 2Pt 1: 19-21, Dán 12: 4, stb.   

A XVI. századi reformáció, amely Németországban, Angliában és Svájc-

ban kezdődött, az emberek kezébe adta a Szentírást.   

A Szentírás olvasása következtében egyre jobban oszlott a lelki és szellemi 

sötétség, amely a hosszú évszázadok alatt eltakarta az emberek elől az 

igazságot. Egymástól függetlenül végezték munkájukat az Isten Szentlelke 

által érintett és befolyásolt emberek százai, ezrei. A reformáció írói éppen 

ebben látták legfőbb bizonyítékát a mozgalom isteni eredetének. Ugyanez 

tapasztalható később, a nagy advent-mozgalom kezdetén is. 

A reformáció idején létrejött vallási viták során a nagy tömegek is ál-

lásfoglalásra kényszerültek. Az emberek már otthonaikban is olvasták a 

Szentírást, amely sokak számára a keresztényi élet irányítójává vált. A 

reformáció nagy eredménye az volt, hogy odairányította az emberek fi-

                                                 
32 Cristoforo Colombo vagy hagyományos magyaros nevén Kolumbusz Kristóf (1451 - 

1506) olasz származású, a portugál, majd a spanyol korona szolgálatában álló uta-
zó, tengerésztiszt, az amerikai kontinens felfedezője. 

33 U. o. II. köt. 7. fejezet 



30 

gyelmét az örökélet dolgaira, és előkészítette a talajt az adventi üzenet 

számára. A reformáció idején még nem ragyoghatott fel a prófétai Ige 

teljes világossága, de az Ige már ott volt az emberek kezében. Megtanul-

ták az Igét olvasni. A legfontosabb volt ebben az időben az istenfélő, 

kegyes életre való nevelés, de hangsúlyozást nyert az ítéletre, a Jézus 

második eljövetelére való felkészülés fontossága is.  

Az egyre általánosabbá váló érdeklődés a Szentírás tanításai iránt, nö-

velte a reformáció kiemelkedő személyiségeinek állásfoglalását a má-

sodik adventtel kapcsolatban is. 

a) Luther Márton34 a Dán 2-ben leírt szobor lábujjainak tartotta kora 

nemzeteit. A reformációról azt mondta, hogy ez az utolsó trom-

bitaszó a vég előtt, amely Jézus eljövetelét készíti elő.35  

b) Melanchton Fülöp36 Luther barátja azt írta, hogy „...a világ ideje 

egy rövid időszak és hogy az utolsó ítélet napja máris rajtunk van, és 

az ajtó előtt áll...” Az ítélet napját négyszáz évnél közelebbinek hitte, 

s kijelentette, hogy Isten napja rövidesen el fog érkezni. „Meg van ál-

lapítva - mondotta -, hogy Krisztus körülbelül a negyedik évezred vé-

ge felé született, és mostanig 1545 év telt el. Ezért mi már nem mesz-

sze vagyunk a végtől.”37 

c) Amsdorf Miklós38 Luther másik legjobb barátja egy könyvet adott 

ki, melynek címe: Öt kiemelkedő és határozott jel a Szentírásból, 

melyek röviddel az utolsó napok előtt fognak megtörténni. Amsdorf 

arról volt meggyőződve, hogy a vég ideje közel van.39 

d) Stiefel Mihály40 Luther kortársa, Ágoston-rendi szerzetes volt. A re-

formáció őt is megragadta, s 1520-ban Wittenbergbe ment. A Mans-

feld-i Albrecht gróf udvari prédikátorává nevezte ki Luther. Lelkipász-

tori szolgálata mellett foglalkozott matematikával is. Stiefel kiszámí-

                                                 
34  Martin Luther (1483 – 1546) magyarosan Luther Márton, németül eredetileg 

Martin Luder 
35  Hartlapp: Adventgeschichte - Friedensau 
36  Philipp Melanchthon (1497 - 1560) eredetileg  Philipp Schwartzerdt  
37  Le Roy Edwin Froom: The Prophetic Faith of our Fathers, II. 13. fejezet 
38  Nikolaus von Amsdorf (1483 - 1565) 
39 Le Roy Edwin Froom: The Prophetic Faith of our Fathers, II. 13. fejezet 
40 Michael Stifel (1487 - 1567), vagy Styfel, Stieffel, Stiefel  



31 

totta, hogy Krisztusnak 1533. október 19-én kell eljönnie. Tanítása 

nyomán sokan abbahagyták a munkát. A parasztok tömegesen sereg-

lettek össze, hogy úrvacsorában részesülve elkészüljenek Jézus foga-

dására. A csalódás után a felbőszült tömeg megkötözve vitte Luther-

hez, aki házába fogadta és újabb lehetőséget adott neki a szolgálatra.41  

e) Andreas Muskulus42 teológiai professzor, a brandenburgi válasz-

tófejedelem tanácsadója, műveiben beszélt a közelgő végről, a máso-

dik advent jeleiről. Ezeken belül a csillaghullásról és az evangélium 

hirdetéséről, mint a végidők jeleiről.43 

f) Nigrinus György44 evangélikus teológus. Különösen a próféciák 

magyarázatában végzett jelentős kutatást a reformáció idején. A má-

sodik adventtel kapcsolatban írja: „Valóban ez az az idő, amelyet Jézus 

a Mt 24. fejezetében megjövendölt, amikor az evangélium hirdettetni 

fog, bizonyságul minden nemzetnek... Nincs semmi kétség, hogy a vi-

lág vége sokkal közelebb van, mint ezt a pápa és a jezsuiták hiszik...”45  

g) Néhány nappal Luther születése után látta meg a napvilágot Zwing-

li Ulrich46 Svájc reformátora, néhány évvel később pedig a francia 

Kálvin János47 aki a franciaországi üldözések elől elmenekülve vé-

gül Genfben hirdette a reformációt. Skóciában Knox János48 volt 

az eszköz, akit Isten a reformáció munkájában felhasznált, s aki to-

vább élesztette a Wiclif János49 és követői, a lollardok50 által láng-

ra gyújtott isteni tüzet. 

                                                 
41 Le Roy Edwin Froom: The Prophetic Faith of our Fathers, II. 14. fejezet 
42 Andreas Muskulus  (1514 - 1581); a Muskulus név a német Meusel latin formája 
43 Le Roy Edwin Froom: The Prophetic Faith of our Fathers, II. 14. fejezet 
44 Georg Nigrinus (1530 - 1602), a Nigrinus név a német Schwarz latin megfelelője  
45 Le Roy Edwin Froom: The Prophetic Faith of our Fathers, II. 14. fejezet 
46 Ulrich Zwingli (1484 - 1531) neve Huldrych vagy Huldreich alakban is előfordul 
47 Jean Calvin (1509 – 1564), magyarosan: Kálvin János, eredeti nevén: Jean Caulvin  
48 John Knox (1505 - 1572) 
49 John Wycliffe (1324 – 1384) 
50 Lollardok néven a középkor utolsó századaiban egy vallásos egyesületet értettek, 

melynek tagjai a világ örömeiről, élvezeteiről lemondva, csendes visszavonultság-
ban éltek, áhítatoskodtak s a szeretet munkásságát gyakorolták. A nagy járványok 
alkalmával a mindenektől elhagyatott betegeket ápolták, a holtakat eltemették, 
mely foglalatosságuk alkalmával vallásos énekeket dúdolgattak s innen kapták ne-
vüket is (Lollen holland nyelven annyi, mint csendesen énekelgetni). 



32 

A reformáció rövidesen hatalmába kerítette Európát, s felszakította a 

középkori gondolkodás fátylát. A reformáció az adventi üzenet útkészí-

tése volt. Próféciamagyarázatában sok a tévedés, de számtalan felisme-

rése helyesnek bizonyult. 

A felsorolt példák jelzik, hogy a második advent útját csalódások övezik, 

ami egészen természetes. Jézus, amikor eljöveteléről beszélt, akkor fel-

hívta a figyelmet a jelekre és azt mondta, hogy ezekre figyeljünk. A fi-

gyelő ember természetszerűleg beleesik a számítások veszélyébe. Jézus 

a tíz szűz példázatában is utal erre. Péter apostol pedig egyértelműen 

utal arra, hogy a késedelemnek tűnő magatartás Isten részéről nem 

más, mint hosszútűrés. Akik várják az Urat, azok többször fognak csa-

lódni, de akik nem várják, azok csak egyszer, amikor Jézus visszajön. 

7.  A próféciák kutatása megnövekedett ismeretre vezet  

a XVII-XVIII. században 

A jövendölés így hangzik: „Te pedig Dániel, zárd be e beszédeket és 

pecsételd be e könyvet a végső időig: tudakozzák majd sokan, és na-

gyobbá lesz a tudás” (Dán 12 :4).  

Valójában a tudományos ismeretek növekedését a Szentírás próféciái-

nak kutatása vezette be. A reformáció által feltárt úton tovább haladnak 

Istennek hűséges emberei a próféciák világosságában. 

a) Joseph Mede (1586 – 1639) a Cambridge-i egyetemen a görög nyelv 

professzora, a filozófia és hittudományok doktora. Mede felismerte a 

Dániel és Jelenések könyvében található próféciák kapcsolatát, az 

egyes próféciák egyidejűségét. Felismerte azt, hogy az „ideig, időkig és 

félidőig”, valamint az 1260 nap, a negyvenkét hónap, a három és fél év 

ugyanazon próféciai időszakaszt öleli fel. Felismerte azt is, hogy a töb-

bi prófécia hogyan kapcsolódik az 1260 éves próféciához.51  

b) Sir Isaac Newton (1643 – 1727) matematikus, filozófus: a tudo-

mányok területén korának kimagasló tudósa, kutató zsenije volt. 

Foglalkozott a próféciák vizsgálatával is. „Amikor a próféciákról írt, 

ugyanazt a pontosságot tanúsította a tények kiderítésénél, és ugyan-

azon szigorú logikus módszerét alkalmazta a levezetéseknek, mint 

                                                 
51 Le Roy Edwin Froom: The Prophetic Faith of our Fathers, II. 24. fejezet 
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amelyeket a matematika terén és a fizikában használt. Például a má-

sodik adventet érintően megkísérelte, hogy az összes elérhető anya-

got összegyűjtse, s az egyik árverési katalógusban erre nézve a követ-

kező tételeket találjuk: ’Próféciák, Próféciák Krisztus második eljöve-

telére vonatkozóan... körülbelül 15.ooo szó kéziratban.’”52  

A második adventről többek között így ír: „Az a számos és világos prófé-

cia, amely Krisztus második eljövetele előtt elvégzendő dolgokra vonat-

kozik, nemcsak azért van, hogy csak megjósoljon, hanem, hogy valósá-

gosan is végrehajtsa a rég elveszett igazság megtalálását és újbóli meg-

alapítását, és hogy egy olyan országot létesítsen, amelyben igazságosság 

lakozik.”53  

c) A pietizmus. August Herman Francke (1663 – 1727) a hallei, 

majd a lipcsei egyetem tanára volt. Az egyetemen tartott előadásait 

sokan látogatták. A kegyességi irányzatot képviselte. Az előadásait 

hallgatókat „pietista” gúnynévvel illették. Ennek az irányzatnak is-

mertebb képviselői: gróf Zinzendorf, Gerhardt és Tersteegen. Mun-

kájuk következménye széles körű lelki megújulás volt. Szorgalmasan 

kutattak a prófétai igében. Egymástól függetlenül is alakultak buzgó 

vallásos csoportok, amelyek nagy fontosságot tulajdonítottak a pró-

féciák megértésének. Többen magyarázták a 2300 éves próféciát, és 

annak lejártát néhányan az 1700-as évek végére tették. Voltak, akik 

ezt az eseményt összekapcsolva látták Jézus második eljövetelével. 

d) Johann Albrecht Bengel (1687 - 1752) prelátus Württembergben 

született. Az adventi üzenet különös lángját lobbantotta fel. Német-

országban ő irányította a figyelmet a prófétai igére.  

 János Jelenéseinek magyarázata címen könyve jelent meg 1740-ben, 

majd kiadta a Gnómon (Napóra) c. művét. Bengel abban a hitben élt 

és tanított, hogy a világ a nagy prófétai korszak felé közeledik. Félre-

érthetetlenül rámutatott a második adventre, és e legfőbb eseményre 

való előkészület fontosságára. Várta a második adventet, amikor is 

az ember meg lesz váltva a porból a halhatatlanság számára. Bengel-

lel, a „Württemberg-i egyházatyával” valóban megkezdődött az ad-

                                                 
52 U. o. II. 29. fejezet 
53 U. o. II. 29. fejezet (Newton: Observations 252. o.) 



34 

ventmozgalom. Tanításaival feltárta az utat a próféciák helyes isme-

rete és értelmezése számára, és Isten országának megismerésére. Be-

folyása által egyre fokozódott az Úr eljövetelének várása.54  

e) Johann Philipp Petri (1718 - 1792) a hallei és Marburg-i egyetemen 

végzett, mint teológus. Seckbachban (Majna-Frankfurt) lett reformá-

tus lelkész. Különösen érdeklődött a próféciák iránt. Tanulmány tár-

gyává tette Dániel és Jelenések könyvét. Eredményeiről könyvet írt.  

A 2300 év végét 1847-ben jelölte meg, és azt állította, hogy ez az idő 

még nem Jézus visszajövetelének a napja, hanem a második adventre 

való felkészülés kezdete.55 

A nap nem egyszerre kel fel, és a sötétséghez szokott emberi szem nem 

képes egyszerre felismerni mindent. A sötét középkor után a reformáció 

volt a hajnalhasadás: „Aki győz és megtartja mindvégig az én cselekede-

teimet, annak hatalmat adok a pogányok felett, hogy legeltesse őket 

vasvesszővel, törje őket össze, mint a cserépedényeket; ahogyan én is 

hatalmat kaptam erre az én Atyámtól, és annak adom a hajnalcsillagot.” 

(Jel 2:26-28) És a hajnali pirkadat fényénél elindult emberek előtt új 

felismerések tárultak fel. 

8. Krisztus visszajövetelének jelei - krisztusváró mozgalmak 

a) A természeti jelek, amelyekben a Biblia kutatói a próféták jöven-

döléseinek és Jézus szavainak teljesedését látták - Jézus eljövetelének 

várását a XVIII. sz. végén és a XIX. század elején még tovább fokozták. 

Az első ilyen nagy jel volt az 1755-ös lisszaboni földrengés, amelynek 

kiterjedése több mint 10 millió négyzetkilométer volt. A földrengés Lisz-

szabonban volt a legerősebb, ahol hat perc alatt mintegy 60 ezer ember 

pusztult el. Az emberek azt hitték, hogy elérkezett a világ vége.56  

Huszonöt évvel később, 1780-ban bekövetkezett a másik nagy jel, amely-

ről a próféciák említést tesznek (Jóel 2:30-31; 3:15, Mt 24:29): „Ama 

napok nyomorúsága után pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a 

csillagok lehullnak az égről, és az egek erői megrendülnek.” 

                                                 
54 U. o. II. 31. fejezet 
55  Le Roy Edwin Froom: The Prophetic Faith of our Fathers, II. 8. fejezet  
56  A. W. Spicer: Korunk és a világ sorsa, 124. o. 
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Jézus beszélt arról, hogy a nagy nyomorúság napjai után lesznek ezek a 

jelek. A pápai 1260 év 1798-ban járt le. Az Úr Jézus arról is beszélt, hogy 

„azok a napok megrövidíttetnek”. Az üldözések már előbb megszűntek. 

„A sötét nap” nem napfogyatkozás volt. Nem is felhők okozták, mert az 

ég csillagos volt. Egy Herschell nevű csillagász azt mondja: „A sötét 

nap” Észak-Amerikában azon csodálatos természeti jelenségek egyike 

volt, amelyeket a tudomány megmagyarázni nem képes.”57  

Jézus azt mondta: „Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és 

emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelget a ti váltságtok”. (Lk 21:28) 

Ezek a jelek a nagy tömegek körében nyugtalanságot keltettek. Sokan 

bűnbánatot tartottak és még komolyabban kezdték kutatni a Szentírást. 

Egymástól függetlenül, hirdetni kezdték Jézus második eljövetelének 

közelségét. 

Felhívták az emberek figyelmét az Úr várásának fontosságára. E hűsé-

ges tanúk között voltak tanult és egyszerű emberek, férfiak, nők és gyer-

mekek, akiket Isten Lelke indított a bizonyságtevésre. 

b) Adventmozgalom Angliában – Előhírnökök 

Anglia a XIX. sz. első évtizedeiben élte át a legjelentősebb adventmoz-

galmat, mely tetőpontját a 30-as években érte el.  

William Cuninghame (1775 – 1849) próféciamagyarázó író 1810 és 

1847 között 21 könyvet adott ki a bibliai próféciákról. 1812-ben azt írta, 

hogy a Bibliai- és Missziós Társaságok hangos kiáltásához csatlakozni 

kell a próféciák magyarázatának is. Azt tanította, hogy Nagy-Britanniá-

ban erővel és hatalommal kell hirdetni a Jel 14:6 alapján, hogy „eljött az 

Ő ítéletének órája”, és Jézus az ajtó előtt van. 

Edward Irwing (1792 – 1834) londoni anglikán lelkész érdeklődése a 

próféciák és Jézus második eljövetele felé irányult. Ebben segítette őt 

egy jezsuita szerzetes, név szerint Immanuel Lacunza könyve, amelynek 

címe: „Az Úr eljövetele dicsőségben és fenségben”. Ezt a könyvet spa-

nyolból angolra fordította.58  

                                                 
57  A. W. Spicer: Korunk és a világ sorsa, 134. o. 
58  Hartlapp: Adventgeschichte - Friedensau 
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Henry Drummond (1786 – 1860) angol bankár, politikus, és író 

Irwing-gel együtt az angliai adventmozgalom szervezője. Mintegy húsz 

eszmetárssal közösen, 1826-1830 között több napos konferenciákat 

tartottak, melyeken Jézus visszajöveteléről, a prófétai igékről és Jézus 

eljövetele világszéles hirdetésének lehetőségéről folytattak eszmecserét. 

Sokan vállalták a második advent hirdetését. Az 1840-es években Angli-

ában mintegy hétszáz „adventista” prédikátor volt.59  

c) További advent-hírnökök 

Joseph Wolff (1795 - 1862) zsidó keresztény misszionárius, egy bajor-

országi zsidó rabbi fia volt. Fiatal korában katolikus lett. Hamar felis-

merte a katolikus egyház tévedéseit, és ezért kizárták onnan. Ekkor Ró-

mában volt, teljes tanácstalanságban. Itt kapott egy meghívót Drum-

mond-tól, aki Angliába hívta őt. A meghívást Isten kezéből vette, és 

örömmel sietett Londonba, ahol anglikán lett. Itt jutott kapcsolatba a 

„Keresztyénség előmozdítása a zsidók között” nevű mozgalommal, amely 

kiképezte őt misszionáriusnak. Szorgalmasan tanulta a keleti nyelveket, 

és 1821-1844 között öt nagy misszió utat tett meg az arab-ázsiai orszá-

gokon keresztül egészen Tibetig. 

A Jézus eljövetelével kapcsolatos üzenetet 14 nyelven hirdette. Ő is részt 

vett az 1826-os konferencián. Neve úgy ismert, mint világmisszionárius, 

aki az adventi üzenet egyik első és legtevékenyebb misszionáriusa.60 

Wolff így írja le misszióútját: 1821-1844 között hirdettem Jézus vissza-

jövetelét Palesztinában, Egyiptomban, a Vörös-tenger partvidékén, 

Mezopotámiában, a Krím félszigeten, Perzsiában, Georgiában, keresztül 

az Ottomán-birodalmon, Görögországban, Arábiában, Boothara-ban, 

Türkisztánban, Afganisztánban, Kasmirban, Hindusztánban, Tibetben, 

Hollandiában, Skóciában, Írországban, Konstantinápolyban, Jeruzsá-

lemben és Szent Ilona szigeten. Hajók fedélzetén, a Földközi tengeren, 

az Indiai Óceánon, valamint New-York városának minden közösségében.  

                                                 
59 Mourant Brock – Idézi: E. G. White: A nagy küzdelem, 322. o. 
60 E. G. White: A nagy küzdelem, 317. o. 
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Wolf prédikált zsidók, arabok, perzsák törökök, hinduk, szírek, káldeu-

sok között, azon a földön is, ahol Mózes sógorának utódai éltek.61  

Leonard Heinrich Kelber (Stuttgart) Petri és Bengel műveire ala-

pozta ismeretét. Egy röpiratot adott ki 1824-ben „A vég közel” címmel. 

Ebben Mt 24. és 25. fejezeteit magyarázta. 1835-ben egy bővített kiadá-

sú munkájában bizonyította, hogy Bengel tévedett az ítélet évének meg-

határozásánál, mert az nem 1836-ban, hanem 1843-ban fog bekövet-

kezni. Irata egész Németországban elterjedt, és ennek hatására Würt-

tembergben több hívő várta Jézus visszajövetelét 1843-ban.62  

Johann Georg Lutz (1801 – 1882) bajorországi pap gyülekezetének 

tagjaival Karlshuldban 1826-ban lelki ébredést élt át. Isten szavában 

való buzgó kutatás és kitartó imádság után 1827-ben a gyülekezetre 

kitöltetett a jövendőmondás Lelke. A kapott jövendölések mind Jézus 

eljövetelére és a Szentlélek kitöltésére utaltak, és rámutattak az ennek 

érdekében szükséges felkészülésre. A látomások összhangban voltak a 

bibliai jövendölésekkel. Lutz felismerte, hogy ő többé nem katolikus, 

bár eredetileg nem volt szándéka elhagyni egyházát. Isten Lelke vezette 

őt ezen az úton. Hosszú, belső harc után Irwing követője lett.63  

d) Svédországi gyermekprédikátorok 

A svédországi pietistákat börtönnel sújtották és ezzel elhallgattatták az 

evangélium hírnökeit. Itt is teljesedett azonban az a kor számára adott 

ígéret: „Ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zár-

hat” (Jel 3:8). A bizonyságtevést fiatal emberek és gyermekek folytat-

ták; nyolc-tíz-tizenkét éves gyermekprédikátorok, akiket rupároknak 

neveztek. Asztalokra állva, hatalmas tömegnek hirdették Jézus második 

eljövetelének közelségét. Jóel 2:1-3 verseire és Jel 16:6-7-re hivatkozva 

szólították fel az embereket a megtérésre. Végül a svéd király elrendelte 

az üldözések beszüntetését. Isten terve csodálatosan haladt a megvaló-

sulás felé. 

                                                 
61 J. N. Lougborough: Entstehung und Fortschritt der STA, 1897. 
62 Leonard Heinrich Kelber: A vég közel, 1824.  
63 Hartlapp: Adventgeschichte - Friedensau 
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A „Nagy Adventmozgalom” kialakulása 

(Zsid 9:28) 

 

 

Az első adventről tudjuk, hogy Isten által elkészített, pontos terv szerint 

valósult meg. De ismeretesek előttünk azok a körülmények is, amelyek 

látszólag hátráltatták Isten szándékát, a megváltási terv megvalósulását. 

Az évezredek során mindig ott fejlődött ki a legelkeseredettebb küzde-

lem, ahol Isten gyermekei az Isten által előre bejelentett próféciák meg-

valósítóiként végezték szolgálatukat. A világtörténelem legkegyetlenebb 

üldözései ott éleződtek ki, ahol a megváltás tervének a vonala húzódott. 

A Szentírás megörökíti azokat a történeteket, amelyekből kitűnik, hogy 

az emberi megoldások milyen sokszor keresztezték ezt a tervet.  

Kain megölte Ábelt, mert ő volt az, aki elfogadta a megváltási tervre vo-

natkozó isteni rendelkezéseket. Több volt az pusztán gyilkosságnál. Is-

ten üdvösség-terve elleni merénylet volt. De Isten gondoskodott új esz-

közről. Séth volt az, aki továbbvitte ezt a vonalat. 

Az Ábrahámnak adott ígéret is a megváltási terv egy láncszeme volt. 

Sátán itt is felhasználta Ábrahám gyengeségét, Jákób fiainak gyűlölködő 

lelkületét, akik meg akarták ölni Józsefet. Az egyiptomi fogságban - 

amikor már közeledett a szabadulás ideje - a fiúgyermekek megöletésé-

vel akarta meggátolni a későbbi emberi eszközök felnövését. Isten külö-

nös módon óvta Mózes életét. 

Ahasvérus idejében a zsidók egyetemes kiirtását készítették elő, hogy 

elpusztítsák azt a népet, melyből származnia kellett a Messiásnak. Ami-

kor az első advent ideje elérkezett, és Jézus megszületett Betlehemben, 

egy újabb gyilkos rendelet készült meghiúsítani a megváltási tervet. 

Heródes rendelete a Szabadító megöletésére irányult. 

Ezekkel a látszólagos késleltető eseményekkel szemben azonban Isten-

nek mindenkor megvoltak az ellenlépései, amelyek előrevitték tervét, 

sőt az ellenség különféle mesterkedései miatt kialakult bonyolult és két-

ségbeejtő helyzeteket úgy fogta össze, hogy azokat is felhasználta saját 
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céljainak megvalósítására. Az események igazolták, hogy Isten tervét 

semmiféle ellenséges szándék sem hiúsíthatja meg. Végül, „mikor pedig 

eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az Ő Fiát” (Gal 4:4). Az 

első advent beteljesedett. 

A második adventnek hasonlóképpen megvan az Istentől elkészített me-

netrendje. Az isteni menetrendbe előre be voltak építve azok az esemé-

nyek, amelyek a megváltási terv csúcseseményét, a második adventet 

voltak hivatva előkészíteni.  

A sötét középkorban Isten emberi eszközök figyelmét irányította a pró-

féciákra, és általuk megőrizte az adventi reménység folyamatosságát. E 

korszak vége felé az események felgyorsultak és új üdvösségtörténeti 

szakasz kezdetét hirdették. 

Ez az új korszak: a második advent várásának világszéles kibontakozá-

sa, a Jézus második eljöveteléről szóló üzenetnek az egész világon való 

elterjedése. Szembetűnők a második adventi üzenetet elősegítő és kés-

leltető szándékú események.  

1. Az adventi üzenetet elősegítő események: 

a) A XVI. századi reformáció, melynek legfőbb műve az volt, hogy az 

emberek kezébe adta a Bibliát. Előzőleg 1455-ben Gutenberg János 

német nyomdász, a nyomtatás feltalálója, kiadta az első nyomtatott 

ún. Gutenberg-Bibliát. Európában megváltozik az emberek vallásos 

gondolkodásmódja. A reformáció és az ellenreformáció vitái nyomán a 

Biblia az élet középpontjába kerül. Sokan törekszenek arra, hogy Bib-

liát szerezzenek, melynek abban az időben nagyon nagy ára volt. 

Segített a reformáció terjedésében a humanizmus is, amely fellazította a 

katolikus egyház középkori szigorú kötöttségeit és szűklátókörét. Előse-

gítette a tudományos gondolkodás fejlődését is, ami szükséges volt Dá-

niel jövendölésének a próféciai és tudományos ismeretek terén való 

teljesedéséhez (Dán 12: 4). 

b) A „Fenevad halálos sebe” (Jel 13:3. e. r.). A sötét középkorban a 

római egyház 1260 éven át igyekezett uralkodni az emberek lelkiis-

merete felett (Jel 11:3, 12:6, 12:14, 13:5, Dán 7:25, 12:7) Ez az időszak 

538-1798-ig tartott. A pápák és császárok hosszú küzdelme után vé-
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gül Napóleon döntötte meg a pápaság hatalmát, beteljesítve ezzel a 

jövendölést. Berthier tábornok 1798-ban fogságba vitte a pápát. 

Ranke történetíró azt írta, hogy úgy tűnt, mintha a pápaság örökre 

megszűnt volna. Isten félretette az útból azt a vallási hatalmat, amely 

akadályozta volna az adventmozgalom kibontakozását.  

c) Azoknak a jeleknek a teljesedése, amelyekről Jézus beszélt 

eljövetelével kapcsolatban: 

- A lisszaboni földrengés 1755. november 1-jén; 

- A nap és a hold elsötétedése 1780. május 19-én; 

- Csillaghullás 1833. november 13-án. 

Az utat Isten készítette elő tervének megvalósulása érdekében. Az em-

berek felfigyeltek a jelekre, és sokan arra a meggyőződésre jutottak, 

hogy a Biblia szerinti végidők érkeztek el. Sokan megtértek és készültek 

Jézus eljövetelére.  

2. Látszólagosan késleltető események 

A tudományos és szellemi forradalom nemcsak az emberek tudásszom-

ját ébresztette fel, hanem utat nyitott a kételkedésnek és a hitetlen-

ségnek is: 

a) René Descartes (1596 – 1650) francia filozófus, természetkutató 

és matematikus, akit a modern filozófia atyjának neveznek, a XVII. 

században a hittel szemben a hitetlenséget tanította. A filozófia terén 

a kételkedés vált uralkodóvá. Ennek azért van jelentősége, mert az 

egész középkorban - és még ma is – a filozófia és a vallás szorosan 

egybefonódik. A hitetlen filozófia tehát utat nyit a vallásos gondol-

kodás megváltozásának. 

b) A racionalizmus. Egyes országokban a racionalizmus Isten imá-

dása helyett az ész imádásához vezetett. Máshol a deizmus me-

legágyává lett. (A latin Deus szóból. Deus=Isten) A deisták hittek 

ugyan Istenben, de megfosztották őt mindenhatóságától. A raciona-

lizmus aláásta a Biblia tekintélyét. Kétségbe vonta a próféciák és a 

Bibliában feljegyzett csodák valóságát. 
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c) A Szentírás tekintélyét elvető, Istenről és a természetfeletti világról 

alkotott nézetükben modernista felfogást képviselő irányzatok, 

amelyek sok esetben a tagadáshoz vezettek. 

3. A „Nagy Adventmozgalom” kezdete 

A középkor vallási életét a sötétség és mozdulatlanság jellemezte. Az 

ezredforduló után, 1054-ben azonban végérvényes szakadás következett 

be a keleti (ortodox) és nyugati (római) egyház között. A katolikus egy-

házból a XVI. sz. kezdetén szakadtak ki az evangéliumi egyházak: luthe-

ránus, református, anglikán.  

A protestáns egyházakból fejlődtek ki később a szabadegyházak: a bap-

tisták, a testvérgyülekezet, a metodisták, az üdvhadsereg stb. Főként a 

baptisták (W. Miller) és a metodisták (E. G. White) közül jöttek ki az 

adventisták. 

Azok a próféciai ismeretek, amelyekre a Hetednapi Adventista Egyház 

pionírjai eljutottak, nem voltak újszerű ismeretek. Ezeket már képvisel-

ték bibliamagyarázók valamikor az egyháztörténelem során.  

Az idők folyamán azonban feledésbe mentek. Ezt bizonyította Le Roy 

Edwin Froom: The Prophetic Faith of Our Fathers (Atyáink prófétai 

hite) című, 1954-ben megjelent négykötetes művében. 

Figyelemre méltó, hogy az egyháztörténelem során több mint nyolcvan 

bibliamagyarázó bizonyítja a 2300 éves prófécia értelmezésének helyes-

ségét. A Hetednapi Adventista Egyház bibliakutatói csupán összegyűj-

tötték az addig szétszórt igazságokat. (Dán 8:12-14) 

A 2300 éves próféciát sokan tekintették kulcspróféciának, és számos 

bibliamagyarázó összekapcsolta azt a végidők eseményeivel, és Jézus 

Krisztus második eljövetelével.  

Nagyobb jelentőséget nyert ez a prófécia Miller Vilmos prófécia-

magyarázatában az 1840-es évek elején. Miller próféciamagyarázata a 

„Nagy Adventmozgalom” robbanásszerű kibontakozásához vezetett. 
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William Miller (1782 – 1849)  

Az amerikai Massachusetts állambeli 

Pittsfield-ben született 1782. február 15-

én. Négyéves korában költöztek a New 

York-i Low Hampton kis falvába. Ő volt 

a legidősebb gyermek a 16 gyermekes 

Miller családban. Atyja bátor katona 

volt, anyja nemes jellemű asszony, egy 

baptista prédikátor leánya. A fiúban, az 

elsőszülöttben összpontosultak a szülők 

tulajdonságai; hazafiság és kegyesség. 

William égő szomjúságot érzett az ol-

vasás iránt. A farmon való élet becsüle-

tességre, önállóságra nevelte. Nemes 

jellemmel és erős akaraterővel rendel-

kezett. Ezek a tulajdonságok segítették később, az adventmozgalomban 

kialakult vezető szerepének betöltésében. A vidéki iskolai nevelés hiá-

nyosságait pótolta édesanyja nevelése. 

Miller Vilmos 1803-ban házasságot kötött Lucia Smith-tel, aki családjá-

val együtt a forradalom után az atlanti telepítvényekről költözött Nyu-

gatra. Lucia nagyszerű segítőtársnak bizonyult, aki segített neki tovább 

fejleszteni azokat a kedvező tulajdonságokat, amelyek nagy feladatok 

betöltésére tették alkalmassá. Életének egy időre új irányt adott a deis-

tákkal való kapcsolata. Elveszítette a Bibliába vetett bizalmát, és Vol-

taire-hez, valamint más filozófusok írásaihoz fordult. Végül rendőrfő-

nök, majd békebíró lett. Az amerikai-angol háborúban - 1812-től 1814-ig 

- századosként szolgált. 

A háború után 1816-ban átvette elhunyt édesapja farmját Low Hampton-

ban. Még ugyanebben az évben részesült a megtérés élményében, tagja 

lett az ottani baptista gyülekezetnek. A következő két évben - 1816-

1818-ig - rendszeres bibliatanulmányokat folytatott. Átkutatta az egész 

Bibliát. A gyülekezetben a prédikátor távollétében felolvasásokat tartott. 

Életét azonban nem érezte boldognak. Nem ismerte még fel a hívő re-

ménység titkát. 
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Egy vasárnap, amikor a prédikátor távollétében felolvasott, mély meg-

győződés töltötte be szívét, és képtelen volt folytatni az olvasást. Erről a 

tapasztalatáról később ezt mondja: „Hirtelen élénk benyomást gyako-

rolt rám az Üdvözítő jelleme... Felfedeztem, hogy a Biblia éppen olyan 

Megváltót mutat be, amilyenre szükségem van.... Kénytelen voltam be-

látni, hogy a Szentírás minden bizonnyal Isten kinyilatkoztatása. A Bib-

lia gyönyörűségemmé vált, és Jézusban barátra találtam... És a Szent-

írás, amely azelőtt sötét és ellentmondásos volt, most lábam szövétneke 

és ösvényem világossága lett.”1 

Miller figyelme a millennium tanára és a Dán 8:14-ben megjövendölt 

2300 éves próféciai időre irányult. Bibliakutatásai során arra a meggyő-

ződésre jutott, hogy ennek a próféciai időszaknak a kezdete Kr.e. 457, 

amikor Artaxerxes kiadta rendeletét, a vége pedig 1843. március 21. és 

1844. márc. 21. közötti időre esik, s ekkorra várható Jézus második eljö-

vetele. Miller abból indult ki, hogy a szenthelynek a földet tekintették, s 

annak megtisztítása pedig Jézus eljövetele kell, hogy legyen. Ez a meg-

győződés nagyon megdöbbentette, úgy számolta, hogy a világnak már 

nincs több mint 25 éve. Ezért a következő négy évben – 1818-1822-ig - 

másodszor is alaposan átkutatta az egész Bibliát. Eddigi ismereteinek 

felülvizsgálata során még jobban megerősödött meggyőződésében. Fel-

tűnés nélkül közölte barátaival felismerését. Egyre világosabbá vált előt-

te az a felelősség, amelyet egy ilyen nagy horderejű felismerés jelentett 

számára. Ésa 33:7-8 versei mély lelki gyötrelmet okoztak számára: „A 

küldöttek ott kint kiáltoznak, a békekövetek keservesen sírnak. Puszták 

az országutak, nem járnak az ösvényeken. Asszíria megszegte a szövet-

séget, megvetette a városokat, semmibe vette az embereket.” 

Hosszú belső küzdelmei után végül is 1831. augusztus 13-án egy szom-

bat délelőtt Miller megígérte az Úrnak, hogy kész nyilvánosan is prédi-

kálni, ha erre Isten igényt tart. Nem számított arra, hogy félórán belül 

válaszol Isten az imájára. Unokaöccse érkezett meg hozzá a 25 km-re 

levő Dresden-i baptista gyülekezetből azzal a kéréssel, hogy a prédikátor 

távollétében végezze az igehirdetés szolgálatát. Miller vívódott, mert oly 

nagynak érezte a felelősséget, hogy megrettent annak vállalásától. Ek-

kor arra kérte Istent, hogy mentse fel fogadalma alól. A Lélek indítására 

                                                 
1 E. G. White: A nagy küzdelem, 285-286. o. 
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azonban mégis elment, és másnap, 1831. augusztus 14-én nővérének 

konyhájában megtartotta első prédikációját, a korábbi felismerése alap-

ján, Jézus második eljöveteléről. Ezzel megkezdődött a „Nagy Advent-

mozgalom”. 

4. A „Nagy Adventmozgalom” kibontakozása 

Miller Vilmos prédikációjával megkezdődött Krisztus meghatározott 

időben történő visszatérésének hirdetése. A Dresden-i baptista hívőkre 

olyan mély hatást gyakorolt Miller prédikációja, hogy kérésükre egész 

héten át folytatta próféciamagyarázatát. Amint hazatért, otthonában 

egy meghívó várta a Poultney-i baptista prédikátortól. Ezzel megkezdő-

dött egy hatalmas evangélizációs tevékenység, amely a következő évek-

ben kiterjedt New-England államára és Kelet-Kanadára. Lehetetlen volt 

azonban minden meghívásnak eleget tennie, amelyeket a különböző 

keresztény közösségektől kapott. Miller a sajtót is felhasználta az üzenet 

hirdetésére. A Vermont-i baptista Telegraph-ban 1832-ben indított egy 

tanulmánysorozatot, később pedig más napilapokban is terjesztette 

előadásait. 

Új lendületet adott Miller munkájának az 1833. november 13-i nagy csil-

laghullás, melyben Mt 24:29 és Jel 6:13 próféciáinak beteljesedését lát-

ták. Miller munkásságának értékelését a baptista egyház azzal fejezte ki, 

hogy 1833. szeptember 14-én hivatalos prédikátori engedéllyel látta el. 

1835-ben pedig kibővített prédikátori igazolványt kapott, amely által le-

hetővé vált, hogy az üzenetet több államban hirdesse. Ettől kezdve farmját 

fiaira bízta, maga pedig teljesen az evangélium hirdetésére szánta életét. 

Az adventi üzenet eljut a nagyvárosokba 

Miller Vilmos nyolc évig végezte evangélizációs munkáját, míg végül 

munkatársakra talált. Eddig főképpen csak kisebb városokban prédi-

kált, de 1838-tól elkezdte munkáját a nagy városokban is. 

1838-ban Josiah Litch, metodista prédikátor, aki Miller írásaiból merí-

tett meggyőződést, elkezdte írásban és szóban hirdetni a második ad-

vent üzenetét. Még ugyanebben az évben kiadott egy 48 oldalas traktá-

tot „Az éjféli kiáltás” címmel, és egy 204 oldalas könyvet, amelynek 

címe: „Krisztus eljövetelének valószínűsége 1843-ban”. Miller és Litch 

csak 1839-ben találkoztak először személyesen. 
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Josiah Litch (1809-1886) 

Metodista prédikátor (később orvos) az 

első olyan neves lelkész New England-

ben, aki állást foglalt Miller Vilmos mel-

lett. Jó eszű, kutatásra kész ember volt, 

akinek volt bátorsága szólni is arról, 

amit igazságnak fogadott el. A rabszol-

gaság elleni küzdelemben és a mértékle-

tességi kampány kezdeti szakaszában 

állandóan legelöl járt. Jó szónok volt és, 

a tollat is eredményesen forgatta, mind 

szerkesztőként az Idők Jeleinél mind 

pedig íróként a próféciákról. 

1841-ben metodista felettes hatósága megvizsgálta nézeteit, és meg-

állapította, hogy semmilyen, a metodizmussal ellentétes nézetet nem 

vall, bár néhány pontban azon túlment. Megengedték, hogy visszavo-

nuljon utazó prédikátori státuszából. Ez lehetőséget adott neki arra, 

hogy idejét a második adventről szóló tanítás terjesztésére szentelje. 

Azonban Litch csakhamar a Milleri Sajtóbizottság teljes időt lekötő 

utazó képviselője lett. Azon kívül az Idők Jeleinek és egy másik millerita 

lapnak, a Philadelphiában megjelenő Riadó Trombitának lett társszer-

kesztője. Sokat utazott és nagyon hatásosan prédikált a próféciákról. A 

prófécia értelmezésén alapuló jövendölése, amely szerint Törökország 

elveszti hatalmát, 1840 augusztusában széles körű érdeklődést keltett, 

és sokakat a próféciák tanulmányozására késztetett. A pápaságról mon-

dott beszédei sok lelkészt arra indítottak, hogy őszintén tanulmányoz-

zák az adventisták tanításait, és sokan meggyőződtek az általuk hirde-

tett tanítások igazságáról. 

Litch úttörő volt a próféciák magyarázatának több olyan pontjában, a-

melyet később a hetednapi adventisták magukévá tettek. Többek között, 

hogy az „ítéletnek törvényszéki színhely”-nek kell lennie már a feltá-

madást megelőzően, és az ítélet végrehajtásától elkülönítve (lásd: vizs-

gálati ítélet), hogy a hét csapás még a jövőben következik be.2  

                                                 
2 Josiah Litch - kézirat 
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A próféciák történelmi teljesedéséről szóló magyarázatai eléggé befolyá-

solták Uriah Smith magyarázatait. 

Habár Litch korábban azt gondolta, hogy „a kegyelem ajtaja” valamivel 

a második advent előtt bezárul, az 1844-es csalódás után tagadta, hogy 

bármilyen ajtó zárva volna3 és feladta azt a meggyőződését, hogy a 2300 

év 1844-ben ért véget. Egy ideig az adventistáknak azzal az ágával ma-

radt, akik nem fogadták el a feltételes halhatatlanság tanát, de a későbbi 

évek során megszakított minden kapcsolatot az adventisták valamennyi 

ágazatával.  

Isaac C. Wellcome szerint Litch futurista lett, aki abban hitt, hogy a 

Jelenések könyve 5. fejezete után majdnem minden prófécia a jövőben 

teljesedik, a második adventet közvetlenül megelőzően.4 

Joshua Vaughan Himes (1805-

1895) 

Miller 1839. december elején Boston-ban 

tartott előadássorozatot, ahová Joshua 

Himes, a Keresztény Gyülekezet prédi-

kátora hívta meg. Ez idő alatt Miller 

Himes-nél lakott és munkatársul nyerte 

meg őt. Himes – akinek jó írói képessé-

gei voltak – Miller legbensőbb munka-

társa lett. Ő indította meg 1840 márciu-

sában az Idők Jelei c. folyóiratot, amely 

két éven keresztül félhavonként, majd 

később hetenként jelent meg. Himes 

nagy publicista, a Miller mozgalom e-

gyik szervezője, és sok vonatkozásban 

vezető egyénisége volt. Rhode Islandben született és New Bedford-ba, 

Massachussetts államba ment szakmát tanulni. 1825-ben lépett a lelkészi 

szolgálatba a Massachusetts-i Keresztény Konferencia keretében. Energi-

kusan harcolt az alkoholkereskedés ellen, William Lloyd Carrison segítője 

                                                 
3 U. o. 
4 U. o. 
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volt a rabszolgaság elleni harcban. Chardon utcai kápolnája Bostonban 

mindenfajta reform összejövetel székhelyévé lett. 

1839 novemberében Himes meghívta Millert, hogy tartson előadássoro-

zatot gyülekezetében. Himes meggyőződött Miller tanítása általános 

pontjainak igazságáról, és úgy érezte, felelős azért, hogy az új tan az 

emberek előtt feltáruljon. Megkérdezte Millert, miért nem ment még a 

nagyvárosokba. Miller azt válaszolta, hogy csak oda ment, ahova hívták. 

Himes azt mondta neki, készüljön fel arra, hogy az ajtók megnyílnak az 

Egyesült Államok minden államában, a Mississippitől keletre. 

Himes 1840-ben kiadta az Idők Jeleit, pártfogó, egyetlen előfizető, és 

mindenféle tőke nélkül. Kiadott egy második, és egy harmadik számot 

Miller előadásaiból, és ettől fogva az ő feladata volt az adventista iroda-

lom kiadása és terjesztése. Kiadott táblázatokat, értekezéseket, könyve-

ket, traktátokat, énekeskönyveket, röplapokat. New Yorkban Himes ala-

pított egy napilapot, az „Éjféli Kiáltás”-t, egy nagy evangélizáló sorozat 

kapcsán. Tízezer példányt nyomtattak naponta, heteken keresztül, és az 

utcákon újságárus fiúk árulták, vagy odaajándékozták. Amikor a sorozat 

lezárult, a folyóiratot, mint hetilapot továbbra is kiadták. 

Egy bizottság, amelynek vezetője Miller volt, meghívta Himes-t, hogy 

vegyen részt a „Krisztus eljöveteléről tartandó első Generál Konferen-

cián” (1840). Himes ünnepélyesen megnyitotta Miller sátor-előadásso-

rozatát abban a sátorban, aminek több ezres volt a befogadó képessége. 

Ezt használták olyan városokban, ahol Millernek nem állt rendelkezé-

sére templom vagy terem. 

Himes nem vett részt a „hetedik hónap” mozgalomban, amely a máso-

dik adventet 1844. október 22-én várta, de Millerhez hasonlóan elis-

merte annak érvényességét, még egészen, röviddel a fenti dátum előtt is. 

Az októberi csalódás után Himes kitartott az advent reménység mellett, 

de elvetette a „hetedik hónap” mozgalmat, vagyis az „Igazi Éjféli Kiál-

tás”-t, amelyet olyan nehezen fogadott el annak előtte.  

Himes vezető szerepet töltött be az 1845-ös Albany Konferencián, ame-

lyen az adventhívők fő testülete megkísérelt egy állandó szervezetet 

létrehozni. Miller halála után néhány évig Himes volt a fő csoportveze-
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tője a később Evangéliumi Adventistákként ismert Amerikai Millenni-

um Társaságnak, amely rövid idő után megszűnt. 1863-ban, miután 

magáévá tette a feltételes halhatatlanság tanát, csatlakozott a másik fő 

csoporthoz, a Keresztény Adventista Egyházhoz, és szerkesztette azt a 

lapot, amelyet később „Adventista Keresztény Idők”-nek neveztek. Az 

1870-es években azonban elszakadt ettől a szervezettől és az Episcopalis 

Egyház lelkésze lett, és haláláig az is maradt. Ezekben az utóbbi években 

továbbra is baráti kapcsolatot tartott fenn a hetednapi adventistákkal. 

Generál Konferenciák 1840-1843-ig 

Amíg Millernek csak kis létszámú munkatársi közössége volt, a nagyobb 

városokat ún. Generál Konferenciák által kísérelte meg elérni. Az első 

ilyen konferenciát 1840. október 14-16-ig tartotta Bostonban, Himes 

kápolnájában. Hasonló konferenciát tartott Lowell-ben, majd 1841 ok-

tóberében Portland-ben. 1843 tavaszáig összesen 16 Generál Konferen-

ciát tartottak. Ezek között a legnagyobbak: 1841. okt. 17-21-ig New 

Yorkban 3500 hallgatóval, és 1843. május 14-18-ig Philadelphiában, 

mintegy 5000 adventhívővel. Ezeken a konferenciákon később már nem 

annyira Miller irányított, hanem hitbeli társai, mivel újabb munkatár-

sakra talált, akik vezető szerepet töltöttek be az adventmozgalomban.  

Ilyenek voltak többek között Henry D. Ward, Henry Jones, Joseph Bates, 

Apollos Hale és George Storrs. 

Miller meggyőződése, hogy Krisztus 1843 körül, vagy a zsidó 1843. év-

ben (1843. március 21. és 1844. március 21. között) eljön, mindinkább 

terjedt. Ennél pontosabb időmeghatározásra Miller nem vállalkozott. 

Voltak azonban olyanok is, akik elutasítottak minden időmeghatározást. 

Ezek közé tartozott Ward és Jones is. Ennek ellenére szívélyes egyetér-

tésben dolgoztak Miller-rel és Himes-szel. Abban egyek voltak, hogy 

Krisztusnak még az ezer év előtt el kell jönni, ellentétben azzal az elter-

jedt felfogással, hogy Jézus visszajövetele előtt egy földi ezeréves kor-

szaknak kell bekövetkeznie. 

A Generál Konferenciák közötti időben is állandóan tartottak előadáso-

kat a városokban és falvakban az adventista prédikátorok. 
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Az Éjféli Kiáltás c. lapot Miller és Himes éppen az 1842 tavaszán New 

Yorkban tartott előadásaik iránt tanúsított nagy érdeklődésre való te-

kintettel adták ki. Ennek a lapnak 24 kiadása jelent meg, számonként 

10 ezer példányban, 1845-től pedig hetilapként jelentették meg. 

Philadelphiában Litch és Hale tartottak előadássorozatokat zsúfolt ter-

mekben, 1843-44 telén. Miller és Himes kénytelenek voltak Philadelphia-

ba utazni, hogy segítsenek a munkában. 

Az adventről szóló üzenet visszhangja 

A tizenhat Generál Konferencia, amelyeket templomokban és állami 

termekben tartottak, a nyilvánosság elé vitte az adventmozgalmat. A 

kicsiny és szerény kezdet nyomán valóban hatalmas mozgalom jött lét-

re, szinte robbanásszerűen. A nagy Generál Konferenciák mellett helyi 

konferenciákat is tartottak, 1842-1844-ig mintegy 120-at, behatolva 

ezzel egészen Ohio, Michigan és Indiana államokig. 

Messzire terjedő hatása volt az 1842. márc. 24-31 között megtartott Bos-

ton-i Generál Konferenciának, amelyen két fontos határozatot hoztak: 

a) Ki kell adni 300 próféciai vázlatot az evangélizációs előadásokon va-

ló használatra. Az un. 1843-as vázlat szemléltette a prófétai számo-

kat és jelképeket. 

b) Meg kell kísérelni a vidéki tömegek elérését evangélizációs összejö-

vetelek által. Ezt a módszert már a metodisták is gyakorolták. 

Sátorkonferenciák 

Josiah Litch tette az első ilyen eredményes kísérletet Hatley-ben (Quebec, 

Kelet-Kanada), 1842. június 21-28. között. A második sátor-összejöve-

telt East-Kingstonban tartották június 29 - július 5-ig.  

Ez volt a kezdete annak a mintegy 130 sátor-összejövetelből álló soro-

zatnak, amelyet 1844-ig a nyári hónapokban tartottak. A hallgatók szá-

ma 400 és 10.000 között volt, sőt néhány esetben elérte a tizenötezret 

is. Ezzel a módszerrel három nyár folyamán kereken félmillió embert 

értek el. Ekkor már általánossá vált velük kapcsolatban az adventista 

elnevezés. 
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Általában minden sátor-összejövetelen 5-15 prédikátor szolgált. A lakó 

sátrakat egy nagy téren állították fel, az összejöveteleket pedig napjában 

háromszor egy hatalmas sátortető, vagy a szabad ég alatt tartották. 

Feltűnő volt a rend, amely jellemezte ezeket az összejöveteleket. Rend-

kívüli volt a hallgatók áldozatkészsége. Sokan adták oda aranyaikat és 

ékszereiket az adventi üzenet hirdetésének elősegítésére. 

A sátorkonferenciák jelentősége akkor nőtt meg, amikor a templomok-

ban egymás után tiltották meg az adventisták igehirdetését.  

Az adventista prédikátorok száma egyre nőtt. Nemcsak idős, tapasztalt 

prédikátorok csatlakoztak a mozgalomhoz, hanem fiatal emberek is, 

akik rövid felkészülés után az adventi üzenet hirdetőivé lettek. Ezek 

között volt James White is, aki belső harc után feladta a tanítói pályára 

való előkészületét, és beállt az adventista prédikátorok sorába. 

Isaac C. Wellcome a következőképpen tudósit ezekről a sátor-konferen-

ciákról: „Az East-Kingston-i sátor-összejövetelen megszavazták, hogy 

vásárolnak egy nagy sátrat nyolcszáz dollárért. Azonnal össze is hozták 

az összeg nagyobb részét, és Himes megvette a sátrat. Ennek az oka 

először az volt, hogy majdnem minden templom zárva volt az adventis-

ták előtt. S ha alkalmanként hozzá is jutottak egy-egy előadóteremhez, 

azok zsúfolásig megteltek, és sokan nem fértek be. A sátorhoz az elő-

adóknak csak egy földterületet kellett szerezniük, és a sátortemplomot 

felállítaniuk.” 

A Newark Daily Adventister c. lap nyilatkozata szerint ez volt a legna-

gyobb sátor Amerikában: 120 láb volt az átmérője és 55 láb a magassá-

ga. Himes tudósítása szerint négyezer ember számára volt benne ülő-

hely, és még kétezret lehetett elhelyezni a padsorok közötti utakon. 

Óriási mérete miatt ”A nagy sátor”-nak nevezték, és hirdették az újsá-

gokban az egész országban. Mindenhonnan sereglettek az emberek, hogy 

lássák a nagy sátrat, és ott maradtak, hogy hallják az üzenetet. Egy író 

azt mondta Himes-nek, hogy több ponyvát feszít ki, mint bármely cir-

kusz Amerikában.  

A nagy sátor használata nemsokára egy új összejöveteli típust fejlesztett 

ki, a sátor- és tábor-összejövetel kombinációját. 
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Amikor a nagy sátort felállították egy város külterületén, emberek se-

reglettek oda a szomszédos városokból. A nagy sátrat használták az 

összejövetel helyéül a tábor-istentiszteleten. 

A nagy sátor lehetővé tette, hogy még novemberben is tartsanak tábor-

összejövetelt. Newark-ban és New Jersey-ben kályhákat állítottak a sát-

rakba. 1843 tavaszán a nagy sátort felállították Rochester-ben. Mialatt 

T. F. Barry prédikált, nagy zivatar rombolta szét a sátrat. Bár nagy hall-

gatóság volt jelen, gondviselésszerűen egyetlen ember sem sérült meg.  

A javítási költségek nagysága miatt először nem akarták rendbe hozni, 

de nagy volt az érdeklődés, és a közönség felajánlotta, hogy megfizet 

minden költséget, ami a javítással és az újrafelállítással jár. 

1843. január 11-én az Idők Jelei-ben Himes közhírré tette, hogy olyan 

nagy az érdeklődés Bostonban az időkre vonatkozó nagy jelentőségű 

igazságokkal kapcsolatosan, hogy az érdeklődőknek csak kis része fér be 

a Chardon utcai kápolnába. Mivel semmi más hely nem áll rendelkezé-

sükre, amely befogadná az óriási tömeget, a bostoni testvérek elhatá-

rozták, hogy építenek egy nem költséges imaházat. Ekkor már folyt az 

építkezés. A 110 x 84 láb nagyságú épület óriási tömeg befogadására 

volt alkalmas. A felszenteléskor, 1843 májusában a becslés szerint nem 

kevesebb, mint 3500-an voltak jelen.  

Himes azonban elsősorban a szabadtéri istentiszteleteket látta a leg-

megfelelőbb módszernek az evangélizálásra, amint azt a metodisták ta-

pasztalatai is igazolták. Ebben a munkában nagy segítségére volt Josiah 

Litch-nek, és tovább fejlesztette az általa megkezdett munkát. 

Himes volt a szuperintendens, aki mindent a tőle megszokott rátermett-

séggel, a legkielégítőbben intézett. Bár 7.000-10.000 ember vett részt 

egész New England-ból ezeken az összejöveteleken, mégis tökéletes 

rend és összhang uralkodott. 

Az első nagy összejövetelen az egyik istentisztelet alkalmával a jelenle-

vők elmondhatták, hogy miként szereztek tudomást az üzenetről. Volt, 

aki úgy jutott világossághoz, hogy a kereskedő a teát az Idők Jelei egyik 

példányának egy lapjába csomagolta. Sok más érdekes tapasztalatról 

számoltak be. Az adakozás aranyban, ezüstben, ékszerben és más tár-

gyakban több ezer dollárt ért el. Egy jelentés szerint Himes-ék 1842-ben 
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harmincegy tábor-összejövetelt tartottak, 1843-ban már negyvenegyet, 

1844-ben pedig ötvennégyet. Az összejövetelekre nemcsak a környék la-

kossága sereglett össze, hanem eljöttek az emberek a távolabbi vidékek-

ről is, hogy hallhassák a Jézus Krisztus második eljöveteléről szóló 

örömüzenetet. Voltak olyan becslések is, hogy az üzenethirdetésnek ez-

zel a módszerével hozzávetőlegesen egymillió embert vonzottak az előa-

dásokra. A konferenciák egyetlen célja az volt, hogy az emberek figyel-

mét felhívják Jézus visszajövetelére, és a felkészülés fontosságára. 

A Himes korabeli adventista tábor-összejövetelek számos vonatkozás-

ban hasonlítottak a jelenlegiekhez. A tábor irányítója kibérelt egy vízzel 

jól ellátott, megfelelő erdei földterületet, ami egyben könnyen megköze-

líthető is volt. Az összejövetel helye egy ovális tisztásból állt, durva ülő-

helyekkel és az egyik végén emelvénnyel. Itt, a nagy fák ágai alatt volt a 

hívők temploma. Körülötte voltak a lakósátrak. Nem az volt a szokás, 

hogy kis családi sátrakat használtak, mint ma. Egy egész gyülekezet fog-

lalt el egy sátrat. E gyülekezeti sátrak némelyike 30 x 50 láb nagyságú 

volt. Ha az eső miatt nem tarthattak a szabadban istentiszteletet, több 

sátorban tartottak egy időben. Felállítottak egy nagy étkező sátrat is, 

ahol a táborozók heti 1.4-2 dollárért étkezhettek. Istállósátrakat is állí-

tottak, ahol a lovakat napi 25 centért ellátták. Rengeteg kocsi állt az er-

dőben és számos ló volt fához kötve. Postakocsik és omnibuszok közle-

kedtek a szomszédos városokból.  

Amint a tábor-összejövetelek száma és mérete növekedett, a vasút egy 

ideiglenes állomást létesített a tábor területén, vagy annak a közelében, 

és a vonatok ott megálltak. A résztvevők fél áron, a lelkészek pedig telje-

sen ingyen utazhattak. 

A Rochester-i összejövetel után, 1843 nyarán a nagy sátrat Buffalo-ba 

vitték. Egy rövid bostoni tartózkodás után Himes testvér visszatért 

Nyugatra, a Cincinnati-i sátor-összejövetelre. Ez a város volt a határ-

övezet nagy metropolisza. Napokkal a nagy sátor Cincinnati-ba érkezése 

előtt a napilapok írtak Himes és társai terveiről. Himes testvér ezt írta: 

„Reméljük és számítunk rá, hogy hatalmas összejövetelt látunk Nyuga-

ton.” Azt tervezte, hogy kétezer dollár értékű irodalmat terjeszt el Ohio-

ban és az Egyesült Államoknak azon a részén, hogy adventista könyvtá-

rakat hozzon létre minden városban, és elláthasson minden lelkészt 
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irodalommal. A nagy sátor útja keresztül az országon a legnagyobb ér-

deklődést keltette, és a megnyitó estén nagyon sokan sereglettek össze. 

Az emberek 150 mérföldes körzetből jöttek. Himes testvér ezzel a nagy 

összejövetellel kapcsolatosan beindította a „Nyugati Éjféli Kiáltás”-t, 

(Western Midnight Cry). Habár sohasem volt elég előfizetője ahhoz, hogy 

önfenntartó legyen, harminckilenc héten keresztül megjelent ez a lap. 

Egy bostoni újság hétszázra becsülte azoknak az adventista prédikáto-

roknak a számát, akik 1843-ban Amerikában a második adventet hir-

dették. Azok számát pedig, akiket az adventi gondolat megragadott, 

nem kevesebbre, mint egymillióra becsülte. Jellemző és sokat mondó a 

szám akkor, ha figyelembe vesszük, hogy az Egyesült Államoknak abban 

az időben kb. 17 millió lakosa volt. 

A gyors növekedésben döntő részük volt az adventmozgalom által kia-

dott folyóiratoknak is. 1843-ban mintegy 15, 1844-ben pedig 25 – pe-

riódikusan megjelenő - folyóiratot tartottak számon, amelyek az adventi 

üzenet hirdetésének szolgálatában álltak. A különböző folyóiratokat 

1844 májusáig ötmillió példányszámban terjesztették el. 

Az adventi üzenet az egész világon 

Az advent-mozgalom hullámai átcsaptak Amerika határain. A vezető 

prédikátorok felismerték, hogy az Úr visszajöveteléről szóló üzenetet az 

egész világnak hirdetni kell (Mt 24:14). 

Josiah Litch már 1842-ben elmondhatta: „Az utolsó három évben bos-

toni hivatalomból a föld valamennyi amerikai és angol misszióállomá-

sára szétküldtük az adventista iratokat. Elküldtük őket Kínába, Burmá-

ba, Hindustánba, Kelet-Indiába, Perzsiába, Egyiptomba, Konstantiná-

polyba, Afrikába, és a nyugat-indiai, valamint a csendes-óceáni szige-

tekre.”5  

Mivel Anglia hatalmas gyarmati területet tartott ellenőrzése alatt, köny-

nyen elérhetővé váltak ezek a területek az adventi üzenet számára. 

Az Idők Jelei közölte 1843-ban a következő hírt: „Az adventista folyó-

iratok százezreit terjesztették el az egész földgolyón: tengeren, száraz-

                                                 
5  Joshua Himes - Kézirat 
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földön és szigeteken. A hajósok, akik a távoli szigeteket és kikötőket é-

rintették hajóikkal, elbeszélik, hogy Krisztus visszajövetele beszéd tár-

gya lett az egész világon.”6 

Egy angol, aki Amerikában, 1842-ben fogadta el az üzenetet, elvitte azt 

Angliába. Munkája nyomán ott is kiterjedt az adventmozgalom. Két fo-

lyóiratot jelentettek meg, és Anglia különböző részein 14 sátor-össze-

jövetelt tartottak. 

G. W. Mitchel, egy Ohio-i adventista prédikátor az adventi üzenet ható-

sugaráról a következőket mondotta: „Connes-Wille-ben egy magánbe-

szélgetés alkalmával, 1844 szeptemberében, Miller testvér beszélte el 

nekem, hogy olyan, különböző földrészeken élő háromezer prédikátor 

neve és címe van a birtokában, akik hirdetik, hogy ’Féljétek az Istent és 

néki adjatok dicsőséget, mert eljött az Ő ítéletének órája’. Ezeknek a 

prédikátoroknak nagyobb része Észak-Amerikában és Angliában él.”  

„Minden eddigi bizonyítékból kitűnik, hogy az Úr eljöveteléről szóló 

boldog üzenet hatalommal nyomult előre az egész világon.”7 

Az üzenetvivők személyes viszonya Krisztushoz és egymáshoz 

Miller Vilmos írta 1844. január 24-én: „Semmi sincs, ami jobban meg-

örvendezteti szívemet, mint az a gondolat, hogy nemsokára meglátom a 

Királyt szépségében, hogy nemsokára Vele leszek az új égben és az új 

földön..., ahol nem lesz soha bűn és bánat, ahol egy gúnyolódó világ 

nem fog többé bántani.”8 

E. G. White: „Szívünk szorgalmas kutatása és alázatos vallomások kö-

zepette elérkeztünk a várt időhöz. Minden reggel éreztük, hogy első 

kötelességünk meggyőződni arról, vajon életünk igaz-e Isten előtt. Felis-

mertük, hogyha nem jutunk előbbre a megszentelődés útján, akkor visz-

szafejlődünk. Kölcsönös érdekünk volt a növekedés, ezért sokat imád-

koztunk együtt és egymásért. Gyümölcsösökben és ligetekben gyűltünk 

össze, hogy Istennel közösségre lépjünk és imáinkat eléje terjesszük és 

mindig közelebb érezzük magunkat Hozzá, midőn ha a csodálatos ter-

                                                 
6  Le Roy Edwin Froom: The Prophetic Faith of our Fathers IV. 712. o. 
7  U. o.  
8  Hartlapp: Adventgeschichte - Friedensau 
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mészet vett körül bennünket. Jobban kívántuk az üdv örömeit, mint az 

ételt és az italt. Ha lelkünk egét felhők borították, nem mertünk addig 

elaludni, míg ezeket az Úrtól való elfogadásunk tudata el nem űzte.”9  

5. A Miller-mozgalom üzenethirdetésének jellege  

Az első angyal üzenete 

Millerék kezdettől fogva hitték, hogy mozgalmuk létjogosultsága abban 

gyökerezik, hogy különleges üzenetet kell hirdetniük. Ezt a meggyőző-

dést az adventista egyház is magáévá tette. A próféciák jövendölései, az 

üdvtörténeti eseményekkel kapcsolatos felismeréseik, valamint az akko-

ri idők vallásos gondolkozásának találkozása és ütközése egyértelművé 

tették előttük a Jelenések könyve 14. fejezetében leírt három angyal 

üzenetének időszerűségét. Nem emberek által kitervelt vállalkozásnak 

az önigazolása volt az, hogy vállalták ezt az üzenetet, és az abban leírt 

képpel azonosították magukat, hanem egyszerűen arról volt szó, hogy 

felismerésük nyomán nem térhettek ki előle.  

Le Roy Edvin Froom mondta, hogy „ha a Biblia prófécia-lapjaira nem 

írták volna fel a hármas angyali üzenetet, akkor ahhoz hasonlónak kel-

lene hangzania.”10 

Az 1830-1840-es évek üzenethirdetésének alaphangja tehát a hármas 

angyali üzenet volt. „Miller hívei állandóan hangoztatták azt a tényt, 

hogy nem új, idegen hittételt hirdetnek, hanem felelevenítik az aposto-

lok, sőt a XVI. sz. reformátorainak reménységét, és tanításait. Kijelen-

tették azt is, hogy ők teljesítik a Jel 14. fejezetének 6-12. verseit.”11 

Josiah Litch írja: „Hithirdetésünkre úgy tekintünk, mintha az angyal 

kiáltása volna, aki kijelentette, hogy ’eljött az Ő ítéletének órája’. Ennek 

a kiáltásnak el kell jutnia minden néphez. Ez az ’örökkévaló evangélium’ 

vagyis ’Isten országa evangéliumának’ hirdetése. Egyik, vagy másik for-

mában ez a kiáltás elhatott az egész földre, ahol emberek élnek, s volt 

alkalmuk meggyőződni a tényről.”12  

                                                 
9  E. G. White: Életünk és munkánk, 29. o. 
10  Generál Konferencia-i Biblia konferencia anyaga - Nicol: A hármas angyali üzenet 

növekvő időszerűsége 
11  U. o. 
12  Josiah Litch: Advent Shield 1., 1844, 86-87. o. 
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Az első angyali üzenet hirdetését az a próféciai látás hozta létre, amelyet 

Millerék a Dán 8:13-14 és 9:25-21 versei alapján képviseltek. 

Ez a prófécia egy több ismeretlenes egyenletnek tűnt. A Jézus szolgála-

tával és halálával kapcsolatos ismert időpontok azonban félreérthetet-

lenül segítettek eldönteni azt, hogy a 2300 éves próféciai időszak kezde-

tének a Jeruzsálem újraépítésére adott három parancs (Cyrus 536-ban, 

Dárius 519-ben és Artaxerxes 457-ben) közül melyiket kell kiinduló-

pontnak venni. Ez az időpont minden kétséget kizáróan Kr. e. 457-ben 

volt. Ettől számítva a 2300 évet, eljutottak Kr. u. 1844-ig. Millerék ak-

kori meglátása alapján ez az időpont a végső ítélet ideje lesz. Később ar-

ra a felismerésre jutottak, hogy e prófécia lejártával a mennyben kezdő-

dött el a földi emberek megítélésének folyamata, amely tart a kegyelmi 

idő végéig. 

Ezek a körülmények adták meg a próféciai alapot a hármas angyali üze-

net hirdetésére, amelynek első bejelentése között szerepel: „eljött az Ő 

ítéletének órája”. 

Arra a meggyőződésre jutottak tehát, hogy 1844-nek kétségtelenül fon-

tos fordulópontnak kell lennie az üdvösségtörténetben. 

A hármas angyali üzenet, és elsősorban az első angyal üzenetének hir-

detését nemcsak az üdvösségtörténeti események - a 2300 éves prófécia 

felismerése - tették időszerűvé, hanem annak a kornak különböző taní-

tása, felfogása a vallásról, Istenről, a teremtésről és általában Isten imá-

datáról és szolgálatáról. 

A XVIII. sz. emberét kísértette a panteizmus, az a filozófiai irányzat, 

mely elveti a személyes Istent és Őt a természettel azonosítja. A vallási 

és filozófiai körökben elterjedt immanentista irányzat, a „bennerejlő” 

misztikus Istenről alkotott nézet befolyásolta a vallásos gondolkodást. 

Mindezek melegágyai voltak a darwini evolúció tanításának. A fejlődés 

tana csak „továbbfejlesztése” volt azoknak a vallásfilozófiai tanítások-

nak, amelyek a protestáns egyházakon belül már a XVIII. században 

megindultak. 

A hármas angyali üzenet ezzel szemben egy felhívást tartalmaz a terem-

tő Isten imádatára! Az üzenetnek ezt a részét napjainkban még idősze-

rűbbé tette a sok mai teológus által képviselt evolucionista nézet, ame-
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lyek között elsősorban Teilhard de Chardin tanítását kell megemlíte-

nünk. Ezek az újabb tanítások fokozták a hármas angyali üzenet idősze-

rűségét, és igazolják azt, hogy ennek az üzenetnek a kihangsúlyozása az 

1840-es években nem volt túlzott. Ezért egy kissé tekintsünk előbbre az 

időben, mielőtt ismét visszatérnénk ahhoz a korszakhoz. 

Teilhard de Chardin (1881 - 1955) francia paleontológus (őslénykutató) 

tudós és teológus volt. Kezdetben az egyház elutasította a fejlődés taná-

val kapcsolatos nézeteit, ma azonban tanításai irányadóak. 

Nyíri Tamás 1971-ben megjelent könyvében, az „Idők jelei”-ben írja: 

„…katolikus szerzőknek egészen 1950-ig vissza kellett vonniuk a fejlődés 

gondolatát helyeslő írásaikat. A korszak teológusai pedig majdnem egy-

hangúan vetik el az evolúciót. Napjainkban már egy kézen is megszám-

lálhatók a fejlődés elméletét elvető teológusok.”13 

A Szent István Társulat által 1973-ban kiadott másik könyv: A szentsé-

gek életértéke, melynek három pap szerzője van, a következőket írja: 

„...amikor az élet ágya, a vizek felett lebegő Isten Lelke elindította dia-

dalmas útjára az egysejtűből emberré fejlődő életet...”14 

A fenti nyilatkozatok után már nem meglepő II. János Pál pápának az 

1996. október 24-én kelt üzenete, amelyet a Pápai Tudományos Akadémiá-

nak írt, mely szerint a darwini fejlődéselméletet megalapozottnak tekinti. 

A hármas angyali üzenet időszerűségét ezek a tanítások egyre jobban 

növelik. „Féljétek az Istent..., aki teremtette a mennyet és a földet...” 

Ebben az utóbbi fejlődéselméletben nem Isten nyílt tagadásáról van szó! 

Az azonban világos, hogy az evolúció istene nem a Biblia Istene! Nagy 

jelentőségű az a tény is, hogy a föld történelmének utolsó szakaszában 

egy üzenetet kell hirdetni a világ számára. Ez az üzenet nem új evangé-

lium, az üdvösségnek nem új formulája, hanem az örökkévaló evangéli-

um!  

Ha ismerjük korunk állásfoglalását az evangéliummal kapcsolatban, ak-

kor ismét nyilvánvalóvá válik előttünk az, hogy miért volt fontos annak 

hangsúlyozása, hogy „örökkévaló evangélium”. 

                                                 
13 Nyíri Tamás: Idők jelei, Szt. István Társulat 1971, 100. o. 
14 Dörnyei István: A szentségek életértéke, Szt. István Társulat, 9. o.  
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A XX. században divatba jött ún. „szociális evangélium” bizonyos érte-

lemben az Augustinus-i tanítás modern változata. Akkor a római ember 

felfogása, patriotizmusa, most pedig az ipari forradalom és az urbanizá-

ció által irányított új gondolkodás volt az inspiráló erő. Ennek hatása 

erősen érezhető sok prédikációban. 

A Theológiai Szemle 1974. 9-10. száma közli a Bangkok-i Világmissziói 

Konferencia értékelését az üdvösséggel kapcsolatban: „Bangkok egyér-

telműen azoknak az oldalára állt, akik az üdvöt túlnyomóan a szociális, 

politikai és gazdasági kategóriákban keresik. Nem volt még világmisszi-

ói konferencia, amely ezeknek a kérdéseknek olyan széles teret biztosí-

tott volna.  

A konferencia megállapítása szerint az üdvösségnek négy szociális di-

menzióban kell hatnia: 

1. Az embernek ember általi kizsákmányolása ellen, a gazdasági igaz-

ságosságért vívott harcban. 

2. A politikai elnyomás ellen az emberi méltóságért vívott harcban. 

3. Az emberi elidegenedés ellen a szolidaritásért vívott harcban. 

4. Az egyes ember életében a csüggedés ellen, a reménységért vívott 

harcban. 

Pimen moszkvai pátriárka nyílt levelet intézett az Egyházak Világtaná-

csához, amelyben többek között arról ír, hogy „aggasztja az a tény, hogy 

az üdvvalóság tiszta megértése és egyértelmű megvallása számos pon-

ton hiányos. Semmi jelentős gondolat nincs az Istenben való üdvfolya-

mat dimenziójáról, az üdv végső céljáról, az örökéletről. Nem tartalmaz 

semmit a dokumentum az erkölcsi tisztaságról és tökéletességről, ami 

elengedhetetlen a cél eléréséhez.”15  

A középkori egyház úgy hamisította meg az üdvösséget és az üdvösség 

elnyerésének útját, hogy azt misztifikálta és ugyanakkor figyelmen kívül 

hagyta az ember földi igényeit és jogait. Nem vette figyelembe az em-

bert, akiért az üdvterv létrejött. A bangkoki üdvszemlélet pedig úgy nem 

veszi figyelembe az embert, hogy megfeledkezik az „üdvfolyamat végső 

céljáról”, az örökéletről, de magát az „üdvfolyamatot” is teljesen materi-

alizálja.  

                                                 
15 Teológiai Szemle, 1974. 9-10. 284. o. 
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Az örökkévaló evangélium kihangsúlyozása éppen e munka szemléleté-

nek az ismeretében válik jelentőssé. Ezért bár a Miller-mozgalom prófé-

ciamagyarázatában bekövetkezett tévedés magának a mozgalomnak a 

felbomlásához vezetett, az általa felismert és képviselt hármas angyali 

üzenet időszerűsége túlélte a mozgalmat és egyre fokozódott.  

A Miller-mozgalom képviselői által hirdetett hármas angyali üzenet 

jelentősége tehát ma is növekszik. Helyes volt felismerésük, amely sze-

rint ezt az üzenetet hirdetni kell minden népnek. 

A Miller-mozgalom csúcspontja - Elszakadás az egyházaktól 

Kezdetben Miller minden egyháznál nyitott ajtókra és segítő lelkészekre 

talált. A lelkészek általában örömmel fogadták az ébredést saját gyüle-

kezeteikben. Miller célja nem egy új közösség létrehozása volt, hanem 

egy ébredés minden egyházban.  

A mozgalom kiszélesedésével azonban kialakult az egyházak álláspontja 

is a Miller-ék által hirdetett üzenettel szemben. Különösen erős volt az 

ellenállás Krisztus második eljövetelének tanával szemben. Ez az ellen-

állás 1843-ban meghozta az adventhívők elszakadását az egyházaktól. A 

metodisták 1843. július 19-én Bath-ban határozatban ítélték el Miller-

éknek a Jézus második eljöveteléről szóló tanítását. Aki emellett kitar-

tott, azt nyilvánosan kizárták, vagy tanácsolták neki, hogy csendben vo-

nuljon vissza. (Olvasd: E. G. White – Életrajz) 

Hasonlóan viselkedtek a többi egyházak is. Hiába volt az adventista 

vezető prédikátorok tiltakozása. Ezt követően mintegy százezren hagy-

ták el az egyházakat és képeztek saját csoportokat - természetesen min-

den szervezés nélkül. 

6. A második angyali üzenet 

Amikor az egyházak nem fogadták el Krisztusnak a milleriták által 

meghatározott időben történő személyes visszajövetelének gondolatát, 

Miller-ék kijelentették: „Leomlott Babilon...”. Ezt a megállapítást össze-

kapcsolták a Jelenések könyve 18. fejezetének felhívásával: „Fussatok ki 

belőle!” Ez az üzenet egyébként közvetlenül a Jel 14:6-7 verse után kö-

vetkezik.  
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Más szóval hitték, hogy azt hirdetik, amit mi az első és második angyali 

üzenetnek tartunk.16 

„Az egyházakat Babilonnak bélyegezték: vádbeszédjük központjába 

állították azt a tényt, hogy az egyházak spirituális nézeteket vallottak a 

Szentírásról, így elködösítették Krisztus személyes eljövetelének nagy 

igazságát.”17  

Miller és munkatársai, közvetlenül a Jézus visszajövetelére kitűzött idő-

pont előtti hónapokban még kiterjesztették evangélizációs munkájukat. 

Miller 1843. november, és 1844. március között beszélt Rochester-ben, 

Buffalo-ban, Boston-ban, New-York-ban és még néhány más városban. 

Miller 1844. március 13-án befejezte tevékenységét, és visszatért Low 

Hampton-ba. Naplójában a következő feljegyzés található: „1832 óta 

3200 előadást tartottam.”  

Március 25-én bizakodva írta Himes-nak: „Az én számításom szerinti 

idő már lejárt. Bizakodva várom a pillanatot, melyben megláthatom el-

jönni Megváltómat. Mostanáig még csak a dicső reménység után kém-

leltem... Szilárdan hiszem, hogy munkám befejeződött, és most lelkem 

mély sóvárgásával tekintek az én dicső Megváltóm felé, aki majd az 

egész föld királya lesz... és Isten örökké velünk lesz.”18  

Miller néhány társa 1843-ban az időszámítás felülvizsgálása alkalmával 

felismerte, hogy az 1843-as zsidó ünnepév az eredeti zsidó kalendárium 

alapján csak az áprilisi újholddal, 1844. április 18-19-én ér véget, és nem 

március 21-én. Ennek az időpontnak elmúltát még néhány hónap követ-

te, amely az adventisták számára a bizonytalanságnak és várakozásnak 

ideje volt. Mivel ők nem Jézus eljövetelében kételkedtek, ezért a Szent-

írásban újabb világosság után kutattak, hogy megérthessék saját helyze-

tüket. Eközben figyeltek fel Mt 25:5 kijelentésére: „Késvén pedig a vőle-

gény”, és ugyanerre vonatkoztatták Hab 2:1-3 kijelentését is: ”…ha késik 

is, bízzál benne, mert eljön, el fog jönni, nem marad el.”19  

                                                 
16  Generál Konferencia-i Biblia konferencia anyaga - Nicol: A hármas angyali üzenet 

növekvő időszerűsége 
17  U. o.  U. o. 
18  Hartlapp: Adventgeschichte - Friedensau 
19 G. N. Lougborough: Entstehung und Fortschritt der STA 52. o. 
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Ez a szellem uralkodott az adventisták bostoni összejövetelén is, 1844. 

május végén. Miller a következőket mondta ezen az összejövetelen: „El-

ismerem tévedésemet, és kifejezem csalódásomat. Mégis folyvást hi-

szem, hogy az Úr az ajtó előtt áll... Remélem testvérek, nem hagyjátok el 

az igazságot.”20  

7. Az „éjféli kiáltás” 

Új ösztönzést kapott az advent mozgalom az Exter-i sátor-összejövete-

len, amelyen 1844. augusztus 12-17. között 3000-4000 adventista talál-

kozott. Kezdetben bátortalanság és határozatlanság uralta az összejöve-

telt, amikor egy prédikátor - név szerint Samuel Show - egy új meglátást 

ismertetett. Eszerint Krisztusnak, a mi főpapunknak 1844. október 22-

én kell kilépni a mennyei szentek szentjéből, hogy az Őt váró népét má-

sodik eljövetelének örömében részesítse. Már más adventista prédikáto-

rok is felismerték, hogy nem az 1843. zsidó ünnepév, hanem 1844 kell, 

hogy a 2300 év végét jelentse, mert Krisztus megfeszítése nem 30-ban, 

hanem 31-ben történt. 

Ezenkívül Show maga már évekkel ezelőtt hangsúlyozta, hogy a 2300 év 

vége, éppen úgy, mint a 70 hét vége ősszel van, mivel Krisztus tavasszal, 

a „hét felén” lett keresztre feszítve. Október 22. ugyancsak megfelelhet a 

nagy engesztelési napnak, a zsidó hónap 10-nek, amelyen Izraelben 

évenként meg lett tisztítva a szentély. (3Móz 23:27) 

Ez az értelmezés azonnal megragadta az egész összejövetelt, prédikáto-

rokat és laikusokat. Mindenki elhatározta, hogy az idő rövidsége miatt a 

felhívást gyorsan terjeszti.  

Az összejövetel egyik résztvevője, Joseph Bates később így írt erről: „Itt 

világosság áradt, melyet mindenki elfogadott. Amikor az összejövetel be-

fejeződött, a New Hampshire-i gránitdombok visszhangozták a kiáltást: 

’Ímhol jő a vőlegény, menjetek ki eléje!’. És amint a kocsik és vonatok 

tovasiettek, érintve New England különböző állomásait, még érthetőbb 

megfogalmazásban hangzott a kiáltás: ’Ímhol jő a vőlegény! Krisztus jön, 

a 7. hónap 10-én (zsidó évszámítás)! Az idő rövid, készüljetek!’”21 

                                                 
20 Hartlapp: Adventgeschichte - Friedensau 
21  Le Roy Edwin Froom: The Prophetic Faith of our Fathers IV. 812. o. 
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Ezzel a Miller-mozgalom új fázisához érkezett, amely rövidsége ellenére 

felülmúlta az első fázis erősségét. Kétféleképpen jellemezték ezt a moz-

galmat:, „az igazi éjféli kiáltás” és a „hetedik hónap mozgalom”-nak ne-

vezték. 

„Ezek a hónapok telve voltak a gyors, intenzív fejlődés jeleivel, és oly 

csodálatraméltó eredményekkel, melyek szinte megfoghatatlanoknak 

tűntek az idő rövidsége miatt. A jelentések arról tanúskodnak, hogy a 

kontinens Maine-től Mississippi-ig meg lett rázva.”22  

Több mint 200 prédikátor és közel 2000 laikus prédikátor szólaltatta 

meg a konferenciákon és sátor-összejöveteleken az „igazi éjféli kiáltást”. 

Ugyanezt a célt szolgálta sok folyóirat, röpirat és cikk is. 

William Miller már nem vett részt tevékenyen ebben a mozgalomban. 

Öregség, betegség egyre jobban reá nehezedett. Csak október 6-án hagy-

ta magát a meghatározott nap miatti lelkesedéstől elragadtatni. Azok-

nak a napoknak a hangulata mondatta George Storrs-szal, az „Éjféli 

Kiáltás”-ban október 3-án a következőket: „Olyan érzéssel ragadom meg 

a tollat, melyet azelőtt nem ismertem. Minden kételkedés nélkül vallom, 

hogy meggyőződésem szerint a 7. hónap 10-e lesz a tanúja a mi Urunk 

Jézus Krisztus dicsőséges megjelenésének. Már csak néhány napnyira 

vagyunk ettől az eseménytől. Ó, borzalmas pillanatok mindazok számá-

ra, akik készületlenek: azonban nagyszerű azoknak, akik készen van-

nak.”23  

Az utolsó két hét folyamán szinte megszakítás nélkül tartották az össze-

jöveteleket. Abban a gondolatban, hogy idejüket az előrehaladó üzenet 

hirdetésére szentelhessék, egyesek nem aratták le terméseiket, mások 

nem művelték meg földjeiket. Az „Advent Herald and Reporter” utolsó 

számát díjtalanul adták ki. A lap ezzel a mondattal zárult: „Hisszük, 

hogy ez az utolsó példányszámunk.” Miller így közölte benyomását: 

„Soha nem láttam olyan hitet testvéreink között, mint a 7. hónap 10-én. 

Úgy tűnt, mindegyikben él az igazság.”24  

                                                 
22 U. o. IV. 446. o. 
23 G. N. Lougborough: Entstehung und Fortschritt der STA 56. o. 
24 Hartlapp: Adventgeschichte - Friedensau 
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8. A nagy csalódás – a Miller-mozgalom feloszlása 

A Miller-mozgalom utolsó napjairól és a bekövetkezett csalódásról a 

szemtanuk és történészek a következőképpen számolnak be: „Végül kö-

zeledett a zsidó időszámítás szerinti 7. hónap 10-e, vagyis október 22-e. 

Ezrek és ezrek várták, hogy láthassák reménységük beteljesedését. 

Ezekben a napokban nem gondoskodtak földi dolgaikról. Senki sem 

adott helyet annak a gondolatnak: ’ha most nem következik be, amit 

vártunk’, hanem minden világi ügyüket úgy rendezték, mintha azon a 

napon földi életüknek vége lenne. Intették a gonoszokat, figyelmeztették 

őket, hogy megmenekülhessenek az eljövendő haragtól, és sokan azok 

közül megrémültek attól a gondolattól, hogy az üzenet teljesedni fog. 

Tanácskoztak és imádkoztak rokonaikkal.  

Elbúcsúztak azoktól, akik szívüket még nem adták át az Úrnak. Ünnepé-

lyesen elbúcsúztak minden földitől, mint aki át tudja érezni, mi áll e 

fogalom mögött: szemben állni a világmindenség Bírójával. 

Így felkészülve gyülekeztek, szinte lélegzet visszafojtott csendben, mint 

akik minden pillanatban meghallhatják a mennyei harsonát, az arkan-

gyal szózatát és meglátják az eljövendő királyuk dicsőségétől megvilágí-

tott eget.” 

„Lassan múltak az órák, és amint a nap végül a nyugati horizonton le-

ereszkedett, elérkezett a 7. hónap 10. napjának vége. Mint egy szemfed-

ő, úgy terjeszkedett szét az éjszaka árnya a világ fölé, és vele együtt fáj-

dalom tört be az adventhívők szívébe. Fájdalmuk csak a tanítványok bá-

natával hasonlítható össze, amint Annak keresztre feszítése és sírba té-

tele utáni este elindultak hazafelé, Akit csak kevés idővel azelőtt, mint 

királyukat, diadalmaskodva kísértek Jeruzsálembe.”25 

„Oda volt legnagyobb reménységünk, és mindannyian szomorúak vol-

tunk, mint soha azelőtt... Sírtunk és sírtunk, amíg a reggel felvirradt.”26 

A nap elmúlt. A következő nap úgy látszott, mintha a pokol minden ör-

döge ránk akart volna törni, Ugyanazok a személyek, akik egy nappal 

                                                 
25  G. N. Lougborough: Entstehung und Fortschritt der STA 71-72. o. 
26  Hartlapp: Adventgeschichte - Friedensau 
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ezelőtt kegyelemért könyörögtek, most a csőcselékhez csatlakoztak, hogy 

a legkegyetlenebb módon nevessenek és csúfolódjanak.”27  

„Az adventistákról koholmányokat szőttek, hogy helyzetüket nevetsé-

gessé tegyék. Azt állították többek között, hogy fehér ruhákban a tető-

kön és magaslatokon várták Krisztus megjelenését. Az ezzel kapcsolatos 

vizsgálatok azonban egyetlen bizonyítékot sem tudtak felhozni ennek 

alátámasztására.”28 

Az adventisták állítólagos mennybemeneteli ruhájáról szóló híresztelés 

valószínűleg Parisból (Maine) terjedt, ahol egy csúfolódó tömeg körül-

vette azt a házat, amelyben az adventisták összegyűltek. A hír szerint az 

egyik lármázó fehér köntösbe öltözve a háztetőre mászott és ott gúny-

dalt énekelt. 

E. G. White így emlékezett vissza tapasztalatukra: 

„Sokan lemondtak hitükről. Egyesek, akik nagyon biztosak voltak, oly 

nagy csorbát szenvedtek büszkeségükben, hogy legszívesebben kimen-

tek volna a világból. Épp úgy perlekedtek Istennel, mint Jónás és in-

kább a halált választották, mint az életet. Azok, akik hitüket mások bi-

zonyítékaira, és nem a Szentírásra alapozták, készek voltak nézetüket 

megváltoztatni. Ez a második nagy próba egy értéktelen tömeget hozott 

a felszínre, amely az advent mozgalomban egy ideig az igazi hívőkkel és 

komoly munkásokkal együtt úszott.” 

„Csalódtunk, de nem bátortalanodtunk el…” 

„Erősen hittük, hogy a meghatározott időről szóló prédikáció Istentől 

eredt. Ez ösztönözte az embereket arra, hogy a Bibliát szorgalmasan ku-

tassák, és oly igazságokat fedezzenek fel, amelyeket eddig nem ismer-

tek. Jónást Isten küldte, hogy hirdesse Ninive utcáin, hogy a város negy-

ven nap múlva elpusztul. Isten azonban elfogadta Ninive lakóinak meg-

alázkodását és meghosszabbította kegyelmi idejüket. Az üzenetet azon-

ban, amelyet Jónás hirdetett, Isten küldte és Ninive az Ő akarata szerint 

lett megpróbálva. A világ reménységünket csalásnak tartotta, csalódá-

sunkat pedig a csalásból való tévedésnek. Jól lehet, az eseményben csa-

                                                 
27  U. o.  
28  Geschichte der Adventbewegund 26. o. 
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lódtunk, a valóságban a látomást illetőleg nem tévedtünk, noha annak 

beteljesülése késett.”29 

A Miller-mozgalom 1844. október 22-e után feloszlott. A „Nagy Ad-

ventmozgalom” évei alatt egyáltalán nem gondoltak a gyülekezeti szer-

vezetre, amely most az elszabadult elemeket visszatartotta volna. Így a 

zavar és szétszóródás elkerülhetetlen volt. A csalódás utáni hetekben za-

var és rémület uralkodott az adventisták között. Hitük és türelmük ke-

ményen próbára lett téve. Megpróbáltatásukat nehezítette környezetük 

csúfolódása. Különösen Joshua Himes ellen irányult sok támadás, mivel 

ő a folyóiratok által ismertté tette nevét sokak előtt. Ezrek adták fel az 

advent-reménységet, és tértek vissza az egyházakba, vagy pedig közöm-

bösségbe estek. Egyesek azonban elviselték a csúfolódást, és a csalódás 

ellenére sem kételkedtek Krisztus visszajövetelében. Himes írja 1844. 

november 20-án az Advent Herald-ban „Egy üzenet az adventistákhoz” 

című cikkében: „tartsuk meg szilárdan amink van, s azután semmit sem 

kell félnünk. Abban az esetben azonban, ha nem így cselekszünk, min-

den, amit reméltünk, elvész!... Általában készen kell lennünk!”30 

Miller most is bevallotta csalódását. A küszöbön álló adventbe vetett re-

ménységéről azonban bizonyságot tett. Az állhatatosak az Írásban ke-

restek magyarázatot csalódásukra. Gondoltak Izrael népére, akik azt 

hitték, hogy Egyiptomból való kivonulás után nemsokára az Ígéret Föld-

jén lesznek, mégis Isten különös úton vezette őket. 

Többen azt gondolták, hogy a csalódás nem lehet más, mint az Úr visz-

szajövetelének késleltetése, és a kegyelem ajtaja a megtéretlenek miatt 

nem záródott be október 22-én (Mt 25:1-10). A különböző folyóiratok-

ban ezzel kapcsolatban különböző elméletek láttak napvilágot.  

Miller, hogy a zavart elhárítsa, 1845. április 29-én Albany-ban összehív-

ta a adventmozgalom egykori vezetőinek konferenciáját. Erről így ír Le 

Roy Edwin Froom: „Az Albany-i Konferencia a legutolsó kísérlet volt a 

Miller-mozgalom összetartására. Ez azonban a vezérseregnek csak egy 

részét egyesítette.”31 

                                                 
29  E. G. White: Életünk és munkánk, 29-30. o. 
30  Le Roy Edwin Froom: The Prophetic Faith of our Fathers IV. 865. o. 
31  U. o. IV. 827. o. 
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A mozgalom maradéka három útra tért: 

a) Az a nagyobb csoport, amelyet az Albany-i Konferencia képviselt, és 

amelyből a ma már nem létező Evangéliumi Adventisták ágaztak ki. 

Ezekből vált ki a még mindig létező Keresztény Adventközösség. 

b) Egy szélsőségesen gondolkodó kis csoport, amely a többiektől füg-

getlenítette magát, s mely nemsokára a fanatizmusba süllyedt, és 

néhány éven belül eltűnt.  

c) A harmadik csoport nem azonosítható az Albany Konferenciával, és 

nem téveszthető össze a fanatikusokkal. Egy idő múlva a „szomba-

tos” jelzővel illették őket, és később felvették a Hetednapi Adventis-

ták Felekezete nevet.32 

A három csoport kezdetben abban különbözött egymástól, hogy közülük 

mindegyik másképpen magyarázta a nagy csalódást. Az Albany-i Konfe-

rencia Miller és Himes nézetét képviselte, amely szerint az 1844-es 

mozgalom nem egy meghatározott próféciának a beteljesedése volt, és 

hogy október 22-én semmiféle jövendölés nem teljesedett. Nem hitték 

tehát, hogy a 2300 évnek 1844-ben lett volna vége, noha az év-nap elvet 

lerögzítették, és továbbra is a 70 hetet tekintették a 2300 év kulcsának. 

Elutasították a meghatározott idő megállapítását, mégis várták az Úr 

visszajövetelét „néhány éven belül” (Miller). 

„Az ajtó legyen nyitva!” Ezért azt ajánlotta a konferencia, hogy az előadás-

sorozatokat újból kezdjék el a városokban és falvakban. Tartsanak sátor-

összejöveteleket is, de óvakodjanak a felelőtlen személyek nézeteitől. 

Miller, akit 1845 januárjában kizártak a baptista közösségből, egy írásá-

ban úgy utalt a Bibliára, mint az adventista tanítás egyedüli alapjára. 

Továbbra is szem előtt tartotta a mozgalom előrehaladását, habár gyen-

ge egészségi állapota miatt személyesen nem tudott abban tevékenyen 

részt venni. Jézus eljövetelébe vetett töretlen hittel halt meg 1849. dec-

ember 20-án Low Hampton-ban.  

Az Albany-i Konferencia tagjai közül egyesek később új időpontokat ál-

lapítottak meg: 1845-, 1846-, 1853- és 1854-et. A véleménykülönbségek 

ennek a csoportnak kettéválásához vezettek, a már említett Evangéliumi 

Adventisták és a Keresztény Advent Közösség nevű csoportokra. 

                                                 
32 U. o. 
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A második csoport, amely kicsiny volt és nemsokára a fanatizmusba 

hajlott, a 2300 évre vonatkozólag azt a nézetet képviselte, hogy nem a 

számításban, hanem a várt esemény meghatározásában tévedtek. Közü-

lük való volt Joseph Turner, aki azt vallotta, hogy Krisztus 1844-ben 

szellemileg jött el és trónját már elfoglalta. Az ajtó bezárult – mondotta -, 

és a szentek már nem végezhetnek többé semmiféle fizikai munkát, 

mert az ezeréves szombat már megkezdődött. Ez a csoport, amelyhez 

Show és Hale is csatlakozott, néhány éven belül eltűnt. 

A fenti két csoporton kívül még egy harmadik csoport is alakult, amely-

ben ott volt Joseph Bates és James White is. 

Ennek a csoportnak a tagjai meg voltak győződve az 1844-es mozgalom 

létjogosultságáról, és a tévedést nem a számításban, hanem a várt ese-

mény meghatározásában látták. Edson Hiram felismerése alapján a 

2300 év lejártára helyezték Jézus főpapi szolgálatának a megkezdését, a 

mennyei szentek szentjében. A csalódás tényét látták megjövendölve a 

Jel 10:7-11 verseiben.  

Belőlük jött létre a későbbi Hetednapi Adventista Egyház. 
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A Hetednapi Adventista Egyház története 

 

 

Az 1844. október 22-i keserű csalódásról írja dr. Le Roy Edwin Froom, 

hogy „megújult tanulmányozáshoz vezetett a bizonyítékok egész terüle-

tén. Ennek az volt a célja, hogy a hibák természetét lelkiismeretesen 

kinyomozzák, és új terveket fektessenek le a jövő számára. Ez történt az 

adventisták két nagy csoportjánál, amelyek egymástól elválva, útjukat 

máig is folytatják. Az egyik egy nagyobb csoport volt, amely kezdettől 

fogva lassan zsugorodott, és egy másik, amely először lassan, fokozato-

san, majd egyre gyorsabban terjedt. Ennek az utóbbi csoportnak a fejlő-

dése, amely most már maga mögött hagyta a Miller-mozgalmat, 1844. 

október 23-ának reggelén kezdődött, pontosan azon a napon, amely a 

végzetes csalódás napját követte. Ők folytatták a nagy advent-mozgalom 

újbóli keletkezésének és megismételt felépítésének útját. Ez a mozgalom 

világméreteket öltött.1  

A Miller-mozgalom csalódását átélt hívők azt kérdezték: „miért engedte 

meg Isten a csalódást?” A kérdés tisztázása az utókor számára is fontos. 

Mi már így kérdezzük: Miért volt szükség arra, hogy a Miller-mozgalom 

idején ne ismerjék fel a Dán 8:14 igazi jelentőségét? Válaszunkat a kö-

vetkezőkben összegezhetjük: 

1. Isten végtelenül bölcsen és nagy szeretettel vezeti gyermekeit, és ren-

dezi útjukat. Mégis, egyes esetekben csak akkor jutunk ennek felismeré-

sére, amikor már mögöttünk vannak az események, s megfelelő távlat-

ból és magaslatról vizsgálhatjuk azokat. Így vagyunk az adventmozga-

lommal is, amelynek ha vizsgáljuk az útját, olyan felismerésekre és kö-

vetkeztetésekre juthatunk, amelyekre abban az időben nem is gondol-

hattak. 

Ahhoz, hogy a Miller mozgalom a Mt 24:14 beteljesedését megvalósítsa 

– bármilyen fájdalmasan érintette is őket –szükség volt a tévedésre. 

Semmi sem tudott volna megrázóbban hatni az emberekre, mint Jézus 

közeli eljövetelének gondolata. Az idő rövidségéről alkotott felfogásuk 

                                                 
1 U. o. IV. 449. o. 
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az üzenetvivőket is hihetetlen áldozatvállalásra ösztönözte. Amikor szá-

mításaik szerint már csak hónapok lehettek hátra a nagy eseményig, 

egyre nagyobb súllyal és felelősséggel nehezedett rájuk a világ figyel-

meztetésének feladata. A napilapok szenzációként röpítették világgá ezt 

a figyelmeztető üzenetet, és nem volt földrész, ahol ne hallottak volna 

felőle. Ha Millerék nem tévednek az időpont meghatározásában, üze-

nethirdetésüknek nem lett volna olyan dinamikus ereje, s nem is tudta 

volna úgy felrázni a világot. 

2. Amikor a sokak számára félelmetes üzenet mindenfelé eljutott, sokan 

csatlakoztak a mozgalomhoz, de nem azért, mintha őszintén megtértek 

volna, hanem mivel féltek az eljövendő ítélettől. Ezek nem szerették 

Istent őszinte szívvel. Rájuk nem is volt szükség a későbbiek során. A 

csalódás szétszórta a gyávákat, a számítókat és a hitetleneket. Akik meg-

maradtak, azok kipróbált emberek voltak, és szilárd hittel rendelkeztek. 

Ők alkalmasak voltak arra, hogy Isten rájuk bízzon egy művet. 

3. A Miller-mozgalom feladata az volt, hogy felhívja az emberek figyel-

mét Jézus második eljövetelére. Ezt a feladatát nagyszerűen teljesítette. 

Utódaik, a hetednapi adventisták feladatuknak tekintették, hogy a fel-

ébresztett emberekkel együtt felkészüljenek a második adventre. 

4. Az őszinte lelkeket a csalódás alázatosakká tette és Istenhez közelebb 

vitte. Isten viszont segített abban, hogy ez a mozgalom el tudja magát 

határolni a Miller-mozgalom tévedésétől. Miller maga már nem volt 

képes felismerni az új utat, amelyet az Úr nyitott meg. Isten eltakarta 

szeme elől az újabb felismeréseket, de az Úrnak ez a hűséges követe éle-

te végéig töretlen maradt a Jézus második eljövetelébe vetett hitében. A 

hetednapi adventisták már sohasem határoztak meg időpontot Jézus 

második eljövetelére. 

A Miller-mozgalom, jelentősége a Hetednapi Adventista Egyház szá-

mára körülbelül ugyanaz, mint egy hordozó rakéta az űrhajó számára. 

Ha az űrhajót a hordozó rakéta megfelelő távolságra juttatta a földtől, 

elválnak egymástól, s miközben az űrhajó távoli céljai felé száguld, a 

hordozó rakéta kiégett maradványa visszahull az atmoszférába és elég. 

Így hagyta maga mögött a fejlődő advent-közösség 1844-ben a Miller-

mozgalmat, miután az már az Istentől kapott feladatát teljesítette. 
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A hetednapi adventisták hármas eredete 

Az 1844-es év vége felé - egymástól függetlenül - három államban, há-

rom alapvető fontosságú tanítás fejlődött, amelyek később jellemzőivé 

váltak annak a csoportnak, amelyet szombatünneplő adventistáknak 

neveztek. Ezek a tanítások a következők:  

a) A szentély tana, amely magába foglalja Jézus Krisztus szolgálatá-

nak utolsó szakaszát a mennyei szentek szentjében. Ezáltal nyert az 

első angyali üzenet - „eljött az Ő ítéletének órája” - új jelentőséget. 

b) A szombat - a hetedik nap -, mint Isten törvénye alkotó-részének 

felismerése. 

c) A prófétaság lelke, vagyis a Jézus Krisztus bizonyságtétele, amely 

a Jézus második eljövetele előtt élő gyülekezetben kell, hogy meg-

nyilvánuljon. 

Hamar felismerték, hogy e három igazság szorosan kapcsolódik az ad-

ventmozgalom próféciai alapjaihoz.  

I. A szentély tana 

Port-Gibson-ban (N. Y.) Edson Hiram volt az adventisták vezetője. A 

várostól félreeső farmján gyülekeztek szokás szerint a hívők. Edson két 

hozzá hasonló gondolkodású barátra talált. Az egyik dr. Franklin Hahn 

orvos, a másik Owen R. L. Crosier, egy tehetséges fiatalember volt, aki 

árván nőtt fel. Ez a három fiatalember a csalódás után egy folyóiratot 

adott ki The Day Dawn címen. Crosier volt a kiadó. 

A Port-Gibson-i hívők október 22-én Edson házában várták Jézus eljö-

vetelét, és ott élték át a csalódást. Amint október 23-ának hajnala köze-

ledett, azokat, akik még nála maradtak, Hiram kihívta egy csűrbe, és ott 

világosságért imádkoztak. Ima közben elnyerték annak bizonyosságát, 

hogy Isten kész nekik világosságot adni és megismertetni velük a csaló-

dás okát. Reggel Edson elindult egyik társával - valószínűleg Crosier-val 

-, hogy felkeressenek más hívőket és bátorítsák őket. Amint gondolatai-

ba merülve ment át szántóföldjén, amelyen a gabona még learatatlanul 

állt, hirtelen megvilágosodott előtte, hogy a földi engesztelő szolgálat-

nak megfelelően Krisztus szolgálatának a mennyei szentélyben is két 
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szakaszra kell oszlani, és Krisztus a 2300 év végén először csak szolgála-

tának második szakaszát kezdte meg a mennyei szentek szentjében. 

János apostol leírja, hogy „megnyilatkozék az Isten temploma a menny-

ben, és megláttaték az ő szövetségének ládája az ő templomában” (Jel 

11:19). Hiram és társa azonnal megértették, hogy ez a felismerés a haj-

nali imájukra küldött válasz Istentől. Szerfölött boldogan siettek testvé-

reikhez, hogy segítséget vigyenek csalódásukban. 

Edson és két társa számára ezután hónapok komoly bibliatanulmányo-

zása következett, amelyben tovább vizsgálták ezt a kérdést. Egyre több 

és több világosságot nyertek a Zsid 8. és 9. fejezetéből, az ószövetségi ál-

dozatok jelentőségéről és azok újszövetségi vonatkozásairól, Krisztussal 

kapcsolatban. Megvilágosodott előttük az emberért végzett nagy engesz-

telő áldozat, amelynek az ószövetségi szolgálat csak előképe volt. 

A csalódás megjövendölését látták Jel 10:8-10 verseiben. A Jézus máso-

dik eljöveteléről szóló üzenet édes volt számukra, mint a méz, de a csa-

lódás keserűsége lesújtotta őket. Megértették azt is, hogy a mozgalom 

prófétikus jövendölései nem értek véget a keserű csalódással, mert „is-

mét prófétálniuk kell”, amint azt a Jel 10:11-ben olvashatták. 

Edson Hiram, Crosier és Hahn 1845 tavaszáig addig jutottak tanulmá-

nyaik során, hogy világosságot nyertek a szentélyről, a szentély szolgála-

táról és a szentély megtisztításáról. Elhatározták, hogy felismerésük 

közlése által segítséget nyújtanak a csalódott adventhívők széles köré-

nek. Először Canandaigua-ban jelent meg egy cikksorozat a Virradatban 

(The Day Dawn) Crosier-től, majd Cincinnati-ban (Ohio) a Day Star-

ban (Hajnalcsillag) egy terjedelmesebb írás.  

Végül az egész szentély kérdésről a Day Star-ban, 1845. február 7-én je-

lent meg az általuk kidolgozott tanítás. A nyomtatás finanszírozására 

Hiram felesége bocsátotta rendelkezésükre a nászajándékba kapott ezüst 

készletét. 

Ezek a tanulmányok eljutottak a keleti államokba, többek között Joseph 

Bates és James White kezéhez is. Mint sokaknak, úgy nekik is világos-

ságot és reményt hoztak. Ezután a kiadó és a New England-i vezetők 

között kapcsolat fejlődött ki. Amint valamivel később Edson egy konfe-

renciát tartott otthonában, meghívták ezeket a testvéreket is.  
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J. White ugyan nem lehetett jelen, de ott volt J. Bates, aki viszont közöl-

te Edsonnal és barátaival a szombat igazságával kapcsolatos felismeré-

sét, amelyre ők már belsőleg fel voltak készítve. 

A Krisztus főpapi szolgálata második szakaszának megkezdéséről való 

ismerete megóvta ezt a csoportot a további időmeghatározásoktól. 

„Mint közösség, a hetednapi adventisták sohasem állapítottak meg idő-

pontokat Jézus második eljövetelére vonatkozóan, s erre az álláspont-

jukra hivatkoztak is.”2 

Edson Hiram (1806–1882)  

Az advent mozgalom pionírjainak so-

rában senki nevét sem övezi nagyobb 

fénykoszorú, mint Edson Hiram-ét. 

Farmer volt és önkéntes evangélista 

Port-Gibson-ban, New York állam-

ban. A jelek azt mutatják, hogy jól 

gazdálkodott, mert amikor 1852-ben 

James White létrehozta az adventis-

ták első nyomdáját Rochester-ben, 

New York államban, és az anyagi alap 

megteremtésére felhívást tettek köz-

zé, Edson Hiram eladta tanyáját 

több ezer dollárért, és megelőlegezte 

a szükséges összeget. 

Edson Hiram jó keresztény volt. Amikor először hallott a második ad-

ventről prédikálni, a metodista egyházban gondnokként dolgozott. Ez 

kb. 1839-ben volt, amikor Ontario körzetében (New York államban) 

lakott. 

Edson testvér egyik este munkája befejeztével hazament, és leült a tűz-

hely mellé, mivel hűvös volt. És ekkor mintha egy hang hallhatóan azt 

mondta volna: „Menj, és gyógyítsd meg beteg testvéredet!” Az egyik 

szomszédja nagyon beteg volt. Az orvosok már lemondtak róla. Edson 

testvér döbbenten gondolt arra, hogy a csodák ideje elmúlt. Azon nyom-

                                                 
2 Review and Herald 1869. szeptember 30. 
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ban úgy érezte, mintha belezuhant volna a sötétségbe. Szorongó szívvel 

könyörgött az Úrhoz, hogy mentse meg a pusztulástól. „Menj, és gyó-

gyítsd meg beteg testvéredet!” - szólt megint a hang. Erre már így vála-

szolt: „Bármit megteszek Uram, csak ments meg ebből a kínos helyzet-

ből.” 

Ekkor megszűnt a sötétség. Edson testvér felhúzta bakancsát és elindult 

a beteghez. A család már kimerülten lefeküdt és elaludt. A gyertya már 

csak pislákolt. Fényénél Edson testvér megtalálta az utat az ágyhoz, és 

kezét a beteg fejére tette, majd így szólt: „Testvérem, az Úr Jézus meg-

gyógyított.” A beteg azonnal felkelt és járni kezdett, dicsérve az Urat.  

A zajra a család is felébredt. Bementek a szobába, hogy megnézzék, mi 

ez a zaj. Edson testvér így szólt a meggyógyult beteghez: „Valamid van, 

ami nekem nincs, és én osztozni szeretnék veled.” Leborultak imádkoz-

ni, és a Szentlélek jelenléte annyira érezhető volt, hogy a család néhány 

tagja megtért. Ezután Edson testvér hazament, és a család nyugovóra 

tért. 

Reggel a meggyógyult beteg kiment, hogy az út mentén fát vágjon. Az 

orvos meglátta, és megismerte: „Ez ön? Hogy lehet? Azt hittem, hogy 

már halva látom!” „Jól vagyok - válaszolt az előző nap még halálos beteg 

- az Úr meggyógyított.” Az orvos elhajtott. 

Amikor az esti istentisztelet ideje elérkezett, Edson testvér befogta a lo-

vát, elvitte családját és a meggyógyult embert az istentiszteletre. A gyüle-

kezet tele volt. A lelkész rövid beszédet mondott. Látszólag minden ér-

zelmi ráhatás elmaradt. Azonban a prédikációt követően lehetőség volt 

a bizonyságtevésre. Többen elmondták tapasztalataikat, köztük a meg-

gyógyult is. Végül a lelkész így szólt: „Aki azt akarja, hogy imádkozzunk 

érte, álljon fel.” Az egész gyülekezet azonnal felállt. A megújulás jelei 

látszottak. Három hét alatt sokan megtértek. 

Edson Hiram otthona Istent kereső lelkek találkozási helye lett közvet-

len október 22-ét, „a hetedik hónap tizedik napját” megelőző napokban. 

Az 1844-es adventisták kiszámították, hogy a földi szentélyszolgálatban 

ezen a napon kellett megtörténnie a szentély megtisztításának. Edson 

Hiram elmondott egy tapasztalatot barátjának, amelyben akkor volt 

része, amikor ez az idő közeledett.  
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„Egy este egy kétlovas szekérnyi ember hajtott be udvarába 4-5 mér-

földnyi távolságról. Miután kiszálltak, a kocsit kivitték. Amikor az isten-

tisztelet ideje elérkezett, énekeltek egy általános témájú éneket, és ami-

kor énekeltek, mielőtt még imádkoztak volna, vagy egy buzdító szó is el-

hangzott volna, Isten Lelke olyan erővel jelent meg, hogy egyik-másik 

jelenlévő tudatára ébredt bűneinek és kérte, hogy imádkozzanak érte. 

Isten Lelkének a jelenléte annyira érezhető volt, hogy sokan a térdeplők 

közül egy időben könyörögtek bocsánatért.” 

Edson Hiram neve - az adventmozgalom történetének legdrámaibb ese-

ményével is szorosan összekapcsolódik. 1844. október 23-án reggel tör-

tént. Ezen a reggelen sötét felhő borult Miller Vilmos sok ezer követőjé-

nek lelkére. Miller reménnyel telten várta az Urat a hetedik hónap 10. 

napjára, október 22-ére. Bezárták üzleteiket, igyekeztek rendezni ügyü-

ket Istennel és embertársaikkal, búcsút vettek a földtől. Abban bíztak, 

hogy aznap találkoznak az Úrral. 

Október 22-e reggelén telve reménységgel ébredt egy kis csapat Port-

Gibson-ban. Edson Hiram, gazdálkodó és önkéntes evangélista volt a 

vezetőjük. Bár összejöveteleiket olykor egy iskolában tartották, sokszor - 

mint ezen a napon is - Edson tanyáján jöttek össze, egy mérföldnyire a 

várostól. 

Egész nap, amíg csak a nap le nem ment, figyeltek és vártak, egymást 

erősítve a reménységben az ígéretek és a próféciák mondogatásával. 

Remegő szívvel vártak éjfélig. A nap elmúlt, és aggódva várták a hajnalt. 

A hajnal felhős volt, de nem a Királyt övező dicsőség felhőit látták. A si-

vár földet beborító szürke felhők voltak azok. 

Mit jelentsen ez? Egymás elgyötört arcába néztek. Megváltónk nem jön? 

Tévednek a próféciák? Hazudik a Biblia? Nincs Isten? „Nem, testvéreim - 

szólt Edson Hiram. Az Úr nagyon sokszor küldött már segítséget és vilá-

gosságot, amikor szükségünk volt rá. Van Isten, és meghallgat minket.  

A legtöbben hajnalban hazamentek. De Edson és akik még ott marad-

tak, indítványára átmentek az üres magtárba, becsukták az ajtót és le-

borultak imádkozni. Imádkoztak addig, amíg megvigasztalódtak és bi-

zonyosnak érezték, hogy Krisztus, amikor jónak látja, megérteti velük 

csalódásuk okát. 
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Az egyik testvér ott maradt reggelire; talán ez Crosier Owen testvér volt. 

Reggeli után Edson így szólt hozzá: „Menjünk el és vigasztaljuk meg 

testvéreinket azzal a megbizonyosodással, amit mi nyertünk.” 

El is indultak, de nem az úton mentek, hanem átmentek a mezőn, való-

színű azért, mert nem akartak a szomszédjaikkal találkozni, nehogy gú-

nyolódjanak velük. A két ember csendesen haladt, mindkettőt lefoglal-

ták gondolataik.  

Amint majdnem a mező közepén voltak, Edson úgy érezte, mintha egy 

kéz érintette volna a vállát, hogy megállásra bírja: és amikor feltekin-

tett, mintha látomást kapott volna; látta a szentélyt a mennyben és Jé-

zust azon a napon, amikor véget ért a 2300 éves prófécia, amint elhagy-

ja a szentélyt és belép a szentek szentjébe, hogy megtisztítsa. 

Barátja tovább ment és megállt a mező másik szélén. Amikor visszané-

zett, látta Edson-t, amint felfelé nézett és figyelt. „Edson testvér – kiál-

tott -, miért állsz ott?” És Edson így válaszolt: „Isten most válaszol a 

reggeli imánkra.” 

Ezt követően Edson és barátja, dr. F. B. Hahn, fiatal pártfogoltjukkal, 

Crosier-val együtt buzgón kezdték tanulmányozni a szentírást, hogy 

igazolva lássák a kinyilatkoztatást, amit Edson testvér kapott. Néhány 

hónap múlva úgy érezték, hogy elkészültek. Edson és Hahn a csalódás 

előtt kiadtak egy lapot Canandaigua-ban The Day Dawn (Virradat) 

címmel, amely Krisztus eljövetelét adta hírül. Most Edson így szólt 

Hahn-hoz: „Adjuk ki a Virradatnak egy másik számát, és tegyük közzé 

az igazságot.” Hahn, aki Canandaigua-ban lakott, helyeselte ezt, és ő lett 

a lap kiadója. Crosier, akinek gördülékeny stílusa volt, ismertette a fel-

ismert igazságot, és közzétették a Virradatban. Edson testvér felesége 

eladta ezüstkészletének egy részét, és az árát a kiadás költségeinek fede-

zésére fordította. 

Edson annyi címre küldte el a Virradatot, amennyit csak össze tudott 

szedni. Az egyik példány eljutott Joseph Bateshez, egy másik James 

White-hoz. J. Bates nem sokkal ezt megelőzően, 1845 tavaszán elfogad-

ta a szombat igazságát, de James White még nem. Mindketten érdeklő-

déssel fordultak a szentélyről szóló új tanítás felé, és Hiram Edson meg-

hívására elhatározták, hogy elmennek hozzá egy összejövetelre. James 
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White nem tudott menni, de Joseph Bates elment és találkozott a cso-

porttal Port-Gibson-ban. Így alakult ki a magva annak a csoportnak, 

amely néhány év leforgása alatt Hetednapi Adventisták néven lett is-

mert. A kis Virradat lap próféciát hordozott a nevében. 

Az egyik veterán testvérünk, Z. P. Kinne, Edson jó barátja számol be 

Joseph Bates és Edson Hiram találkozásáról egy levélben. A történetet 

Edson Hiram-tól hallotta.  

Amikor elérkezett annak az ideje, hogy Joseph Bates és James White 

elinduljanak a konferenciára, James White-ot temetésre hívták. Ezért ő 

nem tudott elmenni. Amikor Joseph Bates megérkezett Edson Hiram-

hoz, a két ember teljesen idegen volt egymásnak, eltekintve a levelezé-

süktől. Edson Hiram nem tudta, hogy Joseph Bates lelkész, de amikor 

az istentiszteletet megnyitották, udvariasságból megkérte annak leveze-

tésére. 

A megnyitó istentisztelet után J. Bates kivette zsebéből a szombatról írt 

traktátját és kezdte olvasni. Edson Hiram-ot annyira érdekelték a hal-

lottak és annyira örült, hogy alig tudott ülve maradni addig, amíg Bates 

befejezte a felolvasást. Mihelyt a felolvasás befejeződött, Edson Hiram 

felállt, és így szólt: „Bates testvér, ez igazság! A hetedik nap a szombat, 

és veled ünneplem én is!” 

Edson Hiram később elmondta, hogy nem sokkal az után, hogy megvi-

lágosodott előtte a szentély tana, felismerte azt is, hogy a hetedik nap a 

szombat, de nem tartotta fontosnak megtartását. 

Így kapcsolódott a szombat igazsága az ítéletről szóló üzenethez. Ez a 

három ember - Joseph Bates, James White és Edson Hiram - hirdette 

már az első és második angyali üzenetet, és most mindhárman a har-

madik angyali üzenet apostolaivá lettek. 

Ettől az időtől fogva életük végéig bensőséges összefogással hirdették 

ezt az üzenetet. Igaz, hogy voltak már előttük szombatünneplő adventis-

ták, de az is igaz, hogy egyikük sem vette ki részét olyan kiemelkedően 

az üzenet hirdetésében, mint ők. 
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II. A prófétaság lelke 

Portland-ben, Maine államban is volt egy adventista csoport, amely 

átélte a csalódást. Közülük néhányan továbbra is kitartottak az advent-

reménységben, és ők is keresték egymással a közösséget. Ilyen céllal volt 

együtt 1844 decemberének egyik reggelén Portland-ben, Haines asz-

szony házában öt fiatal nő, akik áhítatra gyülekeztek. A 17 éves Ellen 

Harmon, aki utolsóként imádkozott, látomást kapott. Ő maga később 

így beszélt erről: „Imádság közben kitöltetett reám Istennek ereje, mint 

azelőtt soha, és látomásban Isten dicsőségének közelségébe ragadtat-

tam. Úgy tűnt, hogy mindig magasabbra emeltetem a földről, és láttam 

néhányat az adventhívők közül a szent város felé zarándokolni.”3 

Egy héttel később újabb látomást kapott, amelyben - mint írja „értésem-

re adta nekem az Úr, hogy a legnagyobb akadályokkal kell megküzde-

nem, és hogy másokhoz is el kell mennem, hogy azoknak is elmondjam 

azt, amit nekem kinyilatkoztatott”.4 

„Ezt a látomást elbeszéltem a Portland-i gyülekezetünkben, és mindenki 

hitte, hogy az Istentől van. Mindnyájan hitték, hogy a nagy októberi 

csalódás után Isten ezt az utat választotta, hogy népét vigasztalja és 

erősítse. Isten Lelke kísérte a bizonyságtevést. Szent félelem töltötte be 

gondolataimat, hogy engem, ki olyan fiatal és gyenge vagyok, választott 

eszközül az Úr, akin keresztül világosságot akar ajándékozni népének.”5  

Nagy erőfeszítésbe került, Ellen Harmon-nak legyőznie önmagát, amíg 

a látomást Portland-ben egy összejövetelen - mintegy hatvan hívő előtt - 

elmondta. Ez az üzenet sok kérdésre nyújtott feleletet, mint például 

ilyenekre:  

Fel kell-e adniuk az Isten vezetésébe vetett hitűket, amely szerint az 

elmúlt várakozásban és csalódásban is Isten vezette őket?  

A válasz: nem! Az üzenetben, amelyet hirdettek, világosság volt: vilá-

gosság, amely egész jövendő útjukat megvilágítja.  

Újabb kérdés: Vissza kell-e menniük a világba?  

                                                 
3 E. G. White: Tapasztalatok és látomások, 10-11. o. 
4 E. G. White: Életünk és munkánk, 33. o. 
5 U. o. 
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A válasz: nem! Azok, akik a Szent város felé haladtak, egy olyan ösvé-

nyen zarándokoltak, amely magasan a világ felett húzódott.  

És ismét: vajon csalódásuk miatt el kell-e dobniuk bizodalmukat?  

A válasz: semmi esetre sem! Jézus vezette őket a múltban, és továbbra 

is vezetni kívánja népét, és mindaddig, amíg szemüket reá irányítva 

tartják, ebben biztosak lehetnek.  

Újabb kérdés: az üdvözítő eljövetelét már most kell-e várniuk, vagy az 

Úr még halasztja azt? Isten közölte velük, hogy még jókora zarándok-

utat kell megtenniük, mielőtt céljukat elérhetik. Azoknak, akik az úton 

elfáradtak, mert a célt korábban vélték elérni, és azt mondták, hogy a 

város még távol van, abban kellett bátorítást és buzdítást találniuk, 

hogy Jézus az ő dicsőséges jobbjával feléjük intett, és arra kérte őket, 

hogy zarándokoljanak tovább.”6 

A későbbi Hetednapi Adventista Egyház az E. G. White-nak adott isteni 

tanácsokat, a prófétaság ajándékát azonosította a Jel 12:17 és Jel 19:10-

ben jelzett prófétai adománnyal. Az idők során igazolódott az, hogy 

amikor a közösség figyelt az Istentől kapott bizonyságtételekre, akkor 

fejlődött és növekedett. Amikor eltértek a Lélek kijelentéseitől, akkor 

hanyatlás következett be a közösség életében. Erre egyetemes és szemé-

lyes bizonyítékok sora áll rendelkezésünkre. 

A lelki ajándékok értékelésének hiánya miatt 1855-ben megbízták Jo-

seph Bates-t, Ellett Joseph Waggoner-t és Merritt E. Cornell-t, hívják fel 

az egyház tagjainak figyelmét az egyháznak adott lelki ajándékok fon-

tosságára. Ez a három tagból álló bizottság jelentést készített, amelyben 

következetlenségnek nevezik azt a magatartást, amelyet a gyülekezetek 

és lelkészek tanúsítanak a prófétaság lelke ajándékának háttérbe szorí-

tásával, miközben az emberi okoskodásokat helyezik előtérbe. 

A Hetednapi Adventista Egyház helyteleníti azoknak a gyülekezeti ta-

goknak a magatartását, akik az Istentől kapott eme ajándékokat közöm-

bösen kezelik. Nem lehet az egyház lelkésze az, aki nem fogadja el Ellen 

Gould White szolgálatát az egyház hivatalos álláspontjában meghatáro-

zott küldetésnek. 

                                                 
6 A. G. Daniells: Die bestaendige Gabe der Profezeiung, 246-247. o. 
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Ellen Gould White (1827-1915)  

Ellen Gould Harmon, 1827. november 

20-án született Gorham-ban (Maine ál-

lam). Szülei, akik a metodista egyház tag-

jai voltak, nemsokára Portland-be köl-

töztek. Ellen, a nyolc testvér közül a leg-

fiatalabb, élénk, eleven és szorgalmas 

gyermek volt. Kilenc éves korában egy 

kővel megdobták és eltört az orrcsontja. 

A baleset következtében sokat szenve-

dett, és ez nemcsak nagy fájdalmat oko-

zott neki, hanem idegzetét is annyira le-

gyengítette, hogy hosszú időre kénytelen 

volt feladni az iskola látogatását, és élete 

is kétségessé vált. Sokat zúgolódott sor-

sa ellen, másrészt viszont azért küzdött, hogy Isten elfogadja őt. Midőn 

a Harmon család Miller előadássorozatát hallotta Portland-ben, erős 

hatással volt reájuk Miller próféciamagyarázata. Ellen megijedt Krisztus 

visszajövetelének közelségétől, mert méltatlannak érezte magát, hogy 

Isten gyermeke legyen.  

Valamivel később azonban – még ugyanebben az évben - egy metodista 

tábor-összejövetelen megismerte Krisztus megbocsátó szeretetét, és ek-

kor megszabadult a csüggedés terhétől. 1840-ben megkeresztelkedett, 

és felvették a metodista gyülekezetbe. Kívánsága szerint alámerítkezés-

sel keresztelték meg, mivel ezt ismerte el bibliai keresztségnek. Ellen 

Harmon később még egyszer beleesett egy lelki szorongásba, mivel egy 

összejövetelen nem tudott bátorságot venni magának az imádkozáshoz. 

Egy prédikátorral történt beszélgetés azonban segítségére volt, hogy 

legyőzze ezt a szorongást. 

Ez a fiatal leány felállt térdeiről, hogy magára vegye a terhet, nevezete-

sen azt, hogy Isten szószólója legyen, amit hetven éven át hűségesen 

végzett. Írt huszonötmillió szót, amelyek negyvenhárom könyvben és 

négyezer cikkben jelentek meg. Természetesen, bírálták életét és művét, 

de támadásaik csak csekély, vagy egyáltalában semmi hatást sem gyako-
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roltak erre a nagy, világszéles műre, amely növekedett az ő tanácsainak 

és látomásainak megvalósítása következtében.  

F. D. Nichol írta vele kapcsolatban: „Nemrégen néhány napig élveztük 

az egyik adventista közösség agg vezetőjének társaságát. Beszélt a he-

tednapi adventisták intézményeiről, majd hozzáfűzte: ’Embereiteknek 

szélesebb látókörük volt, mint a mieinknek, és jobb terveket készítet-

tek.’ Mi így válaszoltunk: ’nem, embereink nem voltak bölcsebbek, mint 

a tieitek, de közénk adott az Úr egy törékeny szolgálóleányt, aki Istentől 

kapott látomásai által kijelentette, mit kell tennünk, mit tervezzünk a 

jövőre nézve.’ A valóságban nem adhatunk más magyarázatot a heted-

napi adventista mozgalom növekedésével, valamint azzal az életképes-

séggel, határozottsággal, ítélőképességgel és előrelátással kapcsolatban, 

amely az egész világon tapasztalható a közösség életében.”7  

Ez a hetednapi adventisták álláspontja E. G. White életét és működését 

illetően napjainkban. Ezt azonban nem látták ilyen világosan 1844-

1845-ben. Akkor sokak számára csak egy 17 éves leány szava volt, aki azt 

állította, hogy Isten szól hozzá, angyala által. Az advent-mozgalom veze-

tőinek kemény harcot kellett vívniuk az ún. álmok és látomások által 

megtévesztett fanatikusok ellen. 1843. május 29-én, a Boston-i konfe-

rencián a következő határozatot hozták:  

„Semmi bizalmunk sincs látomásokban, álmokban, vagy egyénileg ka-

pott kinyilatkoztatásokban.” 

Ellen Harmon bátortalanul kezdte meg a munkát 1845-ben, a környeze-

tében élő hívő családok között. „Egy családtag, vagy egy hívő testvérnő 

kíséretében ment helységről helységre, és megkísérelte mások szívét a 

neki adott világossággal és reménységgel serkenteni.”8 

Azt tapasztalta, hogy miközben az üzenetet hirdeti, elhagyja gyengesége 

és a fájdalom, és megszűnik a rekedtsége. Amíg máskülönben suttogva 

tudott beszélni, ilyenkor erős és tiszta volt a hangja. Később a legkisebb 

nehézség nélkül tudott beszélni az emberek ezrei előtt. 

                                                 
7 F. D. Nichol: Ellen G. White and Her Critics (Ellen G. White és bírálói) 
8 A. G. Daniells: Die Bestaendige Gabe der Profezeiung, 249. o. 
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A látomása után, nővérénél tett első látogatása alkalmával érdekes ese-

mény történt. Amint látomását elbeszélte, a szomszéd szobában egy fia-

talember - név szerint Foss Hasen - az elbeszélést figyelve, a látomásban 

felismerte azt, amit három hónappal azelőtt neki mutatott meg az Úr. 

Ekkor vált ismertté a következő történet: Foss Hasen (Portland) más 

adventistákkal együtt várta az Urat október 22-én. Megnyerő modorú, 

művelt, fiatalember volt. Az Úr látomást adott neki az adventistáknak 

Isten városába való zarándoklásáról, és a várható nehézségekről. Látott 

három lépcsőt, amelyen fel kellett menni, hogy a szent városba vezető 

utat elérhessék. Az első és második lépcsőről sok hívő hirtelen eltűnt, és 

akik megmaradtak, felmentek a harmadik lépcsőre.  

Mivel Foss Hasen szilárdan hitte, hogy az Úrnak néhány napon belül el 

kell jönni, ezért ezek a lépcsők megfoghatatlanok voltak előtte, és mivel 

természeténél fogva büszke volt, félt a kereszttől, és vonakodott a láto-

mást másokkal tudatni. A látomás másodszor is megjelent neki, és az 

angyal közölte vele, hogy ha még továbbra is vonakodik, úgy leveszik 

róla a terhet, és Isten gyermekei közül a leggyengébbre helyezik, aki hűen 

el fogja mondani Isten kijelentését. Ő azonban továbbra is vonakodott.  

Ezután egy harmadik látomásban megmondták neki, hogy fel lett ment-

ve, és a teher a gyengék közül a leggyengébbre lett helyezve, aki végre 

fogja hajtani Isten parancsát. Ettől megrémült a fiatalember. Amint 

azonban egy általa indítványozott összejövetelen el akarta mondani a 

látomást, egy gondolatra sem tudott emlékezni. Teljes kétségbeeséssel 

kiáltott fel: Elveszett ember vagyok!  

Ezután többé sohasem látogatott egyetlen adventista összejövetelt sem. 

1893-ban halt meg anélkül, hogy valamilyen vallási érdeklődést tanúsí-

tott volna.”9 

Ellen Harmon-on kívül mások is voltak, akik azt állították, hogy Istentől 

kijelentéseket kaptak. Ezeket komolyan megvizsgálták az Ige útmuta-

tása alapján.  

Wilhelm Foy (Massachusetts), 1845-ben egy iratot adott ki, amelynek 

címe: „Foy látomásai”. Foy baptista prédikátor volt, nagy szónok, és a 

                                                 
9  G. N. Lougborough: Entstehung und Fortschritt der STA 70-71. o. 
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püspöki egyháznál készült felszentelésére. Három látomást látott, ame-

lyek Jézus eljövetelére, Isten népének a mennyei város felé való vándor-

lására és az új földre, valamint a megváltottak dicső állapotára vonat-

koztak. Ő is látta a zarándokútról való látomásban a három lépcsőt, 

amelynek a hármas angyali üzenetre kellett rávilágítani, ő azonban vé-

gül a látomás fölé emelkedett, s ennek következtében elveszítette a lé-

leknek ezt az adományát.10 

Ellen Harmon első evangélizációs működése alatt ismerkedett meg Ja-

mes White-tal. 1845. augusztus 30-án házasságot kötöttek egymással és 

azóta Ellen Gould White néven ismert.  

Látomásai különböző tartalmúak voltak, amelyek mögött Isten négy 

különböző szándékát ismerhetjük fel: 

a) Néhány látomásának célja a kicsiny nyáj bátorítása volt. 

b) Más látomások célja tévedő személyek rendreutasítása. 

c) Ismét más látomások célja a Szentírásban talált igazságok megerősí-

tése. „Határozottan kell hangsúlyoznunk azt a tényt, hogy az alapve-

tő igazságokat, amelyek hozzájárultak a hetednapi adventista egyház 

keletkezéséhez, imádsággal teljes bibliakutatás által ismerték fel, 

nem pedig látomások hiszékeny követése által... Az adventisták taní-

tásai nem a látomások által jöttek létre, hanem azok által meg lettek 

erősítve.”11 

d) Néhány látomásban utasítást adott Isten a missziós feladatok végzé-

sére, pl. iratok kiadásához (1848), vagy az üzenet világszéles hirdeté-

séhez (1871). 

Mivel a jövendőmondás mellett jóslás is van, s a valódi próféta mellett 

hamis próféta is fellép, ezért fontos a bibliai tanácsra figyelni, és meg-

vizsgálni mindent, ami igényt tart arra, hogy „jövendölés”-ként ismerjék 

el. „Szeretteim, ne higgyetek  minden léleknek, hanem próbáljátok meg 

a lelkeket, ha Istentől vannak-e, mert sok hamis próféta jött ki a világ-

ba” (1Ján 4:1) „A Lelket meg ne oltsátok. A prófétálást meg ne vessétek. 

Mindent megpróbáljatok...” (1Thessz 5:19). 

                                                 
10 U. o. 68. o. 
11 A. G. Daniells: Die beständige Gabe der Prophezeiung, 261. o. 



88 

E. G. White-nál megtaláljuk az Istentől jövő próféta három ismertető-

jelét: 

a) A próféta személyes élete a Biblia alapelveinek megfelelő kell, hogy 

legyen (Mt 7:15-20). 

b) Üzenetének az egész Szentírással összhangban kell lenni (És 8:20). 

c) A jövendöléseket a beteljesedés kell, hogy igazolja (És 28: 8-9). 

Milyen viszonyban állnak E. G White látomásai a Bibliával? 

„Mint egy nagyítólencse, amely az egyes részleteket felnagyítja, de a 

megfigyelt tárgyhoz semmit sem tesz, éppen azt a célt szolgálják az Is-

tentől, a prófétaság ajándéka által számunkra küldött üzenetek. Semmit 

sem tesznek hozzá, de magasztalják, megvilágítják Istenünk örök sza-

vát.”12 

Ő maga így ír erről 1851-ben: „Kedves 0lvasó! Figyelmedbe ajánlom Isten 

szavát, hogy az legyen hited és cselekedeteid egyedüli zsinórmértéke. 

Eszerint leszünk megítélve. Isten megígérte Igéjében, hogy az utolsó na-

pokban látomásokat ad, nem azért, hogy a hitnek új zsinórmértékéül le-

gyenek, hanem hogy vigasztalásul szolgáljanak népének, és segítségre 

legyenek azoknak, akik eltávolodtak a bibliai igazságtól.”13  

Sokak részéről kellett E. G. White-nak meg nem értést, visszautasítást 

tapasztalnia látomásaival kapcsolatban. Miért hozta ezeket mégis nyil-

vánosságra? Erről így ír: „Kedves Olvasó! Testvéreim iránti kötelesség-

érzet, továbbá az a kívánság, hogy veszendő lelkek vére ne találtassék 

ruhámon, indítottak kis művem megírására. Tudom, hogy milyen hitet-

lenség uralja a tömegeket a látomásokkal szemben; azt is tudom, hogy 

sokan, akik vallják, hogy Jézust várják, és azt hirdetik, hogy az utolsó 

napokban élünk, Sátántól eredőnek mondják azokat: tőlük a legélesebb 

és legelkeseredettebb támadásokat várom, s ha nem éreztem volna, hogy 

az Úr tőlem megkívánja, nem is közöltem volna látomásaimat, mert va-

lószínűleg többekből gúnykacajt és csúfolódást vált ki. Én azonban in-

kább Istentől félek, mint az emberektől.”14  

                                                 
12 U. o. 371. o. 
13 E. G. White: Tapasztalatok és látomások 64-65. o. 
14 U. o. 63. o. 
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A későbbi években, amikor már lehetségessé vált a prófétaság igényét a 

kiadott iratok jelleme és tartalma szerint, valamint E. G. White műkö-

dése alapján eldönteni - függetlenül a külső jelenségektől -, a látomások 

egyre ritkábbak lettek. Azok a kinyilatkoztatások viszont, amelyek a gyü-

lekezet útbaigazítását szolgálták, nem szűntek meg továbbra sem, hanem 

nyilvános látomások formájában továbbra is fennmaradtak, majdnem 

élete végéig. Ennek jelentősége akkor válik előttünk nyilvánvalóvá, ha 

műveiből többet olvasunk.15  

Élete utolsó évtizedeiben kiváltképpen írói tevékenységre szentelte ide-

jét. 1915. július 16-án halt meg, közel 70 évre rá, hogy az első látomását 

kapta. E. G. White sohasem töltött be egyházunkban vezető tisztséget, 

és nem is igényelte azt. Tanácsai azonban a második advent népe szá-

mára felbecsülhetetlen értékkel bírnak, és nagy áldást jelentenek. 

III. A szombat 

A XVII. században Észak-Amerika keleti partjain angliai elnyomott 

vallási kisebbségek követői telepedtek le. Köztük volt 1664-ben egy he-

tedik napot ünneplő baptista is Londonból. Már 1671-ben megalapította 

az első hetednapi baptista gyülekezetet New Portban (Rhode Island). 

1802-ben mintegy 2000 tagot számláltak, 20 gyülekezetben szétszórva, 

New England-tól Georgia-ig. Amikor a hetednapi baptisták 1843-ban a 

vasárnap-törvény miatt szabadságukat féltették, a szombat-ismeret el-

terjesztése érdekében országszerte tevékenységbe kezdtek, sőt ima- és 

böjtnapokat tartottak. Az 1840 óta megjelenő folyóiratukat, a Sabbat 

Recorder-t rendszeresen megküldték az Éjféli Kiáltás szerkesztőjének 

is. Ez utóbbi lap azonban 1844. szeptember 12-i számában ezt írta: „Sze-

retjük szombatünneplő testvéreinket, mi azonban azon a nézeten va-

gyunk, hogy ők megkísérlik a széttört izraeli igát ismét felállítani és 

nyakukba vetni, a helyett a szabadság helyett, amellyel Krisztus minket 

szabaddá tett.” 

A szombat-vasárnap kérdést tehát megbeszélték, de az adventisták hi-

vatalosan nem fogadták el a szombatot. Ennek az lett a következménye, 

hogy a baptisták is kételkedve fogadták az adventisták által hirdetett 

üzenetet. 

                                                 
15 A. G. Daniells: Die bestaendige Gabe der Prophezeiung, 260. o. 
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Washingtonban a két üzenet képviselői kölcsönösen elfogadták a szom-

batot, illetve az advent reménységet. A hetedik napot ünneplő baptista 

Rachel Preston Washingtonban (New Hampshire) telepedett le. Kezdet-

ben hiába fáradozott azon, hogy a környéken élő kis adventista csoport 

figyelmét felhívja a szombatra. Befolyása azonban nem volt hiábavaló 

Frederick Wheeler-re, aki metodista prédikátor volt, és 1842 óta az ad-

vent mozgalomhoz tartozott. Wheeler 12 mérföldre lakott Washington-

tól, és szolgált a Christian Church-ben is. Ő volt az első adventista pré-

dikátor, aki a hetedik napi szombatot a baptista Rachel Preston-tól elfo-

gadta, 1844 márciusában.16  

Fáradozásának gyümölcsét az adventisták között csak az október 22-i 

csalódás után láthatta Rachel Preston. Még 1844 végén történt egy va-

sárnap délelőtt, hogy William Farnsworth, a Keresztény Egyház isten-

tisztelete alatt felállt, és ismertette elhatározását, hogy mától kezdve a 

szombatot fogja ünnepelni. Azonnal csatlakozott hozzá testvére, Cyrus, 

felesége és apja, valamint mások, összesen mintegy 15-18-an. Így jött 

létre az első hetedik napot ünneplő adventista csoport.17 Hozzájuk csat-

lakozott Rachel Preston is. 

Már 1844 augusztusában egy másik adventista prédikátor – név szerint 

Thomas Preble - is felfigyelt a szombatra. Mivel Washington közelében 

lakott, feltételezhető, hogy az első ösztönzést ő is Rachel Preston-tól 

kapta.  

Preble volt az első adventista, aki a szombatról cikket irt. „Ez a cikk 

1845. február 28-án egy Portland-i adventista folyóiratban, az Izrael 

Reménységében jelent meg. Ez a cikk, amelyet márciusban traktát for-

májában is kinyomtattak, olthatatlan lángot gyújtott az őszinte Joseph 

Bates szívében, és másokat is befolyásolt. Ezek között volt többek között 

J. N. Andrews, aki a szombat határozott képviselőjévé lett. Egy másik 

tehetséges adventista prédikátor - J. B. Cook -, aki Preble után néhány 

hónappal elfogadta a szombat igazságát, szintén prédikált 1845. és 

1846. év folyamán, és cikket is írt a szombatról, amely a Day Dawn-ban 

és a Day Star-ban jelent meg.18 

                                                 
16  Le Roy Edwin Froom: The Prophetic Faith of our Fathers II. 951. o. 
17  U. o. IV. 949., 953. o. 
18  U. o.  
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Preble és Cook cikkei az adventisták tekintélyes részét arra késztették, 

hogy elfogadják a szombatot. A szombat igazságának egyik jelentős kép-

viselője Joseph Bates volt, aki Preble cikkei nyomán 1845. márciusában 

megkezdte a szombat ünneplését. Midőn Bates a washingtoni szombat-

ünneplő adventistákról hallott, azonnal felkereste őket, és ott Wheeler-

rel és Farnsworth-tal kicserélték gondolataikat. „A szombat meghozta 

Bates-nek Éden örömét és nyugalmát, amelyet kész volt másoknak is hir-

detni. Így vitte el röviddel ezután ezt az értékes üzenetet Edson Hiram-

hoz New York-ba; James White-hoz és Ellen Harmon-hoz Maine-be; 

Belden-hez és Chamberlain-hoz Connecticut-ba és Otis Nichols-hoz 

Dorchester-be, Massachusetts államba.”19  

Frederick Wheeler (1811-1910)  

Az 1811. március 12-én Massachusetts 

állam Acton városában született Frede-

rick Wheeler. A pionírok között ő volt 

az első, aki a hetednapi szombatról pré-

dikált, még az 1844-es csalódás előtt. 

Nem sokat tudunk élete korai szakaszá-

ról, kivéve azt, hogy 1840-ben a meto-

dista egyház felszentelte, és mint körze-

ti prédikátor, több gyülekezet gondját 

viselte, amint az szokás volt a metodiz-

mus kezdeti szakaszában. 

Jól ismert az az esemény, amely kapcsolatba hozta őt Rachel Preston-

nal, a hetednapi baptista asszonnyal, aki a szombatünneplés kötelező 

voltát megismertette a New Hamsphire-i Washington-ban élő adventis-

tákkal. A gyülekezet egyik úrvacsorai összejövetelén Wheeler megje-

gyezte, hogy mindenkinek, aki az úrvacsorában közösséget vállal Krisz-

tussal, vállalnia kell azt is, hogy az úton végig követi Őt, kész engedel-

meskedni Istennek és megtartani parancsolatait. Az összejövetelen 

Rachel Preston is ott volt, és utána emlékeztette Wheeler-t arra, amit 

mondott.  

                                                 
19 U. o. 
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„Ekkor majdnem felálltam - mondta Prestonné -, mert meg akartam 

mondani neked, hogy jobb volna, ha az úrvacsorai asztalt hátratolnád és 

letakarnád, amíg te magad nem vagy kész arra, hogy megtartsd Isten 

minden parancsolatát.” 

Wheeler testvér később elmondta, hogy soha szavak ennyire nem vágtak 

még az elevenébe. Ez volt a fordulópont életében, mert elkezdte tanul-

mányozni az igazi szombatünneplésre vonatkozó bizonyítékokat a Bibli-

ából, és meggyőződött arról, hogy meg kell tartani a negyedik parancso-

lat szombatját, ahogy azt Isten elrendelte. 

Úgy látszik, hogy a szombat elfogadása nem gátolta Wheeler-t abban, 

hogy csatlakozzék Miller Vilmoshoz annak hirdetésében, hogy Krisztus 

1844-ben eljön. Megrázó történetek hangzottak el azokról a nagy össze-

jövetelekről, amelyek közül az egyik - amelyet George Wheeler, a legidő-

sebb fia beszélt el - megérdemli, hogy leírjuk, mivel ez fogalmat ad az 

adventmozgalomnak közvetlen a csalódás előtti szakaszáról. 

„Emlékszem, volt egy ligeti összejövetelünk 1844-ben Hillsboro-ban. 

Washington Barnes a farmján szerette volna ezt megtartani, és ezért 

kivágott néhány fát a kertjéből. De a farm kétmérföldnyire volt a főúttól, 

és az összejövetel helyét a farm helyett Hillsboro „Felső Falu” része kö-

zelében jelölték meg. Nem volt vasútvonal, de volt egy nagy postakocsi 

járat Green Mountains tetejétől Boston-ig. Egy jó hangú ember - név 

szerint Robinson - volt ott egy négylovas fogattal és sok embert hozott 

Suttonból. Jöttek az emberek postakocsival, egylovas kocsikkal, két- és 

négylovas kocsikkal. Voltak, akik azt mondták, hogy több mint száz 

mérföldet gyalogoltak odáig. Ülőhelyeket úgy készítettek, hogy hosszú 

fatörzseket végig fektettek a földön a szabad ég alatt és durva fenyőfa 

deszkákat fektettek keresztül rajtuk. A szónok emelvényét fenyőfából 

készítették; ugyanabból tetőt is készítettek. Az ének elragadó volt. Nem 

volt harmónium. Az ének vezetői, nyolcan-tízen-tizenketten- a szónok 

emelvényéhez közel ültek, és egy ember állt egy ülésen, aki vezényelte a 

taktust az énekhez. 

Talán 3-400-an voltak jelen. Durva vászonból készült sátrakban laktak. 

Egy sátorban egy család lakott, és felváltva látogatták meg egymást... Az 

összejövetel egy hétig tartott.” 
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Ezen a tábor-összejövetelen (1844-ben) nagyon valószínű, hogy későbbi 

első szombatünneplőink közül néhányan részt vettek. Bár Wheeler test-

vérnek földműveléssel kellett megélhetését megkeresnie, de amikor 

csak tehette, prédikálni ment. Fia a következőket mondta erről: 

„1845 nyarán apám négy gyermekét és egy tehenét átvitte felesége nővé-

rének a férjéhez, Reuben Spalding-hoz, és otthagyta őket hat-nyolc hét-

re, mialatt ő és anyám Vermont-ban dolgozott. Azután visszatért és ha-

zavitte a gyermekeket és a tehenet a Chamberlain farmra. Miután le-

szedték az almát, volt egy nagy összejövetel Barnes-nél a fásszínben. 

Mintegy százötvenen tudtak helyet foglalni. Az ülések durva fenyőfa-

deszkák voltak. Az összejövetel egy hétig tartott. Barnes megnyitotta há-

zát és befogadta mindazokat, akik tudtak a padlón aludni. Más adven-

tisták ugyanezt tették.”  

Ezek a pillanatképek Frederick Wheeler feleségéről - aki a ligeti össze-

jövetelkor egész idejét főzéssel töltötte, miközben neki magának nem 

volt lehetősége arra, hogy részt vegyen az összejöveteleken, és aki gyer-

mekeit a szomszédokra hagyva maga is elment evangélizáló munkát 

végezni férjével - mutatják, hogy az első prédikátorfeleségek osztoztak a 

prédikátor munkájának terhében, ahogy azt ezrek teszik ma is. 

Azokban az első időkben nem volt semmi romantikus a napi munkák 

körforgásában és az egyszerű feladatokban. A pionírok éppen olyan em-

berek voltak, mint akik ma hűségesen és odaszentelten szolgálnak Is-

tennek. Amint ők dolgoztak ennek a műnek a kezdetén, ugyanúgy dol-

gozhatunk most is kitartóan annak a munkának a befejezésén, amelyet 

a pionírok elkezdtek. 

Egy másik érdekes képet egyik unokája őrzött meg erről a lelki-izraelita 

asszonyról. Ez Krisztus eljövetelének első várásához és az első csalódás-

hoz - amely 1844 tavaszán volt - kapcsolódik. A történet így hangzik:   

„Az ültetés idején, 1844 tavaszán, amikor egyesek a hit megtagadásának 

tartották a magvetést, Frederick Wheeler felesége eredménytelenül un-

szolta férjét, hogy ültesse be a kertet. Idejét a lelkészi munka kötötte le. 

Egy napon, amikor hazajött, meglepetten látta, hogy felesége és tízéves fia 

befogta az öreg szürke lovat, kölcsönkért egy ekét és keményen dolgo-

zott.” „Igen - tette hozzá az unoka, válaszolva az elkerülhetetlen, de ki nem 

mondott kérdésre - igen, beküldött bennünket a házba és ő maga szántott.” 
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Frederick Wheeler művelte a földet, prédikált a környező vidéken, és ez 

így tartott 1851-ig. James és Ellen White, valamint J. N. Andrews első 

látogatása alkalmával azt a megbízatást kapta, hogy menjen távolabbra. 

James White ezt írta Wheeler testvérről a Review-ban: „Vele voltunk 

számos összejövetelen, és elégedetten látjuk, hogy Isten áldásával jó 

befolyást fog árasztani, és az Úr elrejtett drágaköveiből sok lelket fog 

kihozni.”  

James White arra buzdította a testvéreket a washingtoni gyülekezetben, 

hogy segítsék azokat, akik képviselik őket a munkamezőn, és viseltesse-

nek érdeklődéssel földi szükségleteik és családjuk otthoni helyzete iránt 

(The Review and Herald, 1851. nov.25.). Nem sokkal ezután Wheeler 

testvér Connecticutból ezt jelentette: „Az evangélium fegyverzetét nem 

teszem le, a harcot nem adom fel, amíg az egész megváltott sereggel nem 

kiáltom a végső győzelem szavát.” Ugyanez volt az alaphangja a New 

York-i tábor összejövetelen elhangzott üzenetének, 1906-ban, életének 

96-ik esztendejében. 1910-ben halt meg, századik életévében. Sírkövén 

West Monreo-ban, New York államban ez a sor áll: „A hetednapi adven-

tisták pionír lelkésze.”20 

Joseph Bates (1792 – 1872)  

A Hetednapi Adventista Egyház alapítói 

között az egyik legérdekesebb egyéniség 

Joseph Bates, aki 1792. július 8-án szüle-

tett Rochester-ben, Massachusetts ál-

lamban, nem messze onnan, ahol a za-

rándokok partra szálltak. Még gyermek 

volt, amikor szüleivel New Bedford-ba 

költözött. Itt lakott egészen 1858-ig, a-

míg saját családjával Michigan államba 

költözött. New Bedford-ot az 1812-es há-

borúban kettéosztották, és az északi rész 

a Fairhaven új nevet kapta.  

Joseph még iskolába járt, amikor már égett a vágytól, hogy tengerész 

lehessen. Keblében pionír szív dobogott, es úgy érezte, hogy az volna a 

                                                 
20 J. N. Lougborough: Entstehung und Fortschritt der STA 115. o. 
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legnagyobb öröm számára, ha felfedező útra indulhatna, és megnézhet-

né, mi van a világ másik oldalán. Édesanyja megkísérelte rávenni, hogy 

válasszon valami más foglalkozást, Joseph pedig nem mert apjának 

szólni tervéről. Szülei végül elhatározták, hogy elengedik hajón Boston-

ba - egy rövid tengeri útra -, hogy kigyógyuljon ebből a „betegség”-ből. 

Ez azonban csak fokozta vágyát, hogy kijusson a nagy ismeretlenbe. 

Végül - 1807-ben - apja szerzett neki hajósinasi állást egy új, Európába 

induló hajón. 

Az úton hazafelé végig egy cápa kísérte a hajót. A hajósok bátor és erős-

szívű emberek, de babonásak. Azt mondják, hogy ha beteg van a hajón, 

egy cápa napokig követi, hogy a hullához hozzájusson, amikor a tenger-

be dobják. A tengerészek rettegnek attól, hogy táplálékul szolgáljanak 

egy cápának. Amikor a cápa követte a hajót, különböző történetek hang-

zottak el az embert élve lenyelő, kettéharapó és két falással lenyelő cá-

pákról.  

Estefelé a hajósinas felkúszott a főárbocra, hogy kikémlelje, van-e a 

közelben másik hajó. Lefelé jövet, amikor kb. 15 m-re volt a fedélzettől 

és 18-ra a víztől, a kapaszkodó mellé nyúlt és leesett.  

Szerencsére nekiütődött egy kötélnek, és ahelyett, hogy a fedélzetre 

esett volna, ahol összetörte volna magát, beleperdült az óceánba. Ami-

kor a mélyből felszínre jutott, a hajó, egyedüli reménye, már elsuhant 

mellette. Vastag ruhájában alig-alig tudott úszni. Szerencsére azonnal 

észrevették a hajón a balesetet, és mind a kapitány, mind a legénység a 

hajó farához rohant. Az első tiszt minden erejét megfeszítve kötélteker-

cset hajított a tengerbe, amit az evickélő fiú megragadott egy kézzel.  

„Kapaszkodj bele!” - hangzott a kiáltás. A tengerészek a kötéllel épség-

ben a fedélzetre húzták. Miután megbizonyosodtak arról, hogy nincs 

semmi baja, valaki azt kérdezte, hogy hol van a cápa. A fiú azonnal el-

kezdett reszketni a félelemtől, mint a legénység, amikor a fiú a vízben 

volt. Addig nem gondolt a cápára, amíg a vízben volt. A cápa pedig szép 

nyugodtan úszott a hajó másik oldalán. 

Joseph Bates két és fél évet töltött angol katonai szolgálatban, és két és 

fél évet hadifogságban. Hat év és három hónapi távollét után érkezett 

haza. Nagy örömmel köszöntötte apját, anyját, testvéreit és egy bizo-
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nyos fiatal lányt, név szerint Prudence Nye-t, Obed Nye kapitány leá-

nyát, akivel még elutazása előtt barátságot kötött.  

A következő néhány évben Joseph Bates tengerészkedett. A brit flottá-

nál nyert tapasztalatai képesítették arra, hogy másod, majd első tiszt-

ként szolgáljon. 1818. február 15-én feleségül vette Prudence-t, és bol-

dog házaséletet éltek idős korukig, a feleség haláláig. 

Joseph Bates-t 1821-ben egy Dél-Amerika felé tartó hajó kapitányává 

léptették elő. Bátyja volt az első tiszt. Kinevezését követő első útján arra 

a meggyőződésre jutott, hogy helytelen az a szokás, aminek már több 

mint egy éve hódol, nevezetesen a tömény italok fogyasztása. 

Egy pohárra redukálta napi adagját, és ezt délben fogyasztotta el, de 

eljutott egy olyan pontra, amikor jobban kívánta ezt az egy pohár italt, 

mint az ételt. Amikor ezen elgondolkozott, elhatározta, hogy többé még 

egy pohárral sem iszik. Negyvenhat évvel később bizonyságot tett arról, 

hogy ezt a fogadalmát soha nem szegte meg, kivéve esetenként az alko-

holos gyógyszerek szedésével. Ezután bort ivott. 

Következő útján Lima fővárosában, Peruban Bates kapitány elhatározta, 

hogy bort sem iszik. Ez a „szélsőséges’ reform teljesen elszigetelte azok-

tól, akikkel foglalkozása összekötötte. Gúnyos megjegyzéseknek volt 

kitéve, amikor nem akart barátaival inni. Egy alkalommal meghívták 

egy nagy fogadásra Limában, amit az amerikai tengerésztisztek tisztele-

tére adtak a kikötőben, Washington születésnapján. A fogadás adója 

kiválasztotta a többiek közül a kapitányt, hogy igyék vele. Bates azonban 

vízzel töltötte meg a poharát! Ugyanebben az időben a bátor kapitány 

rájött, hogy milyen helytelen a dohányzás, és elhatározta, hogy ezentúl 

sohasem fog dohányozni. Ugyancsak őszintén igyekezett leszokni a ká-

romkodásról. Később így emlékezett meg ezekről az időkről: „Arra a 

megállapításra jutottam, hogy egész tűrhető keresztényt faragok ma-

gamból.” Így ez az erős akaratú és nemes jellemű ember lépésről lépésre 

igyekezett megreformálni magát saját erejéből, és tiszta lelkű emberré 

lett.  

Ahogy múltak az évek, Bates kapitány kivívta felettesei megbecsülését, 

addig-addig, mígnem a hajó résztulajdonosává lett. Üzlettársai annyira 

megbíztak benne, hogy megbízták a hajószállítmány adás-vételével, és a 
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világnak bármely részén saját megítélése szerint bonyolíthatott le üzle-

tet. Bates kapitány így teherrakomány-felügyelő hajóstiszt volt, vala-

mint kapitány és résztulajdonos is. De a sokat ígérő jövő ellenére nyug-

talan volt. Hajóútjára nagy halom könyvet vitt magával. Felesége úgy 

érezte, hogy több regény van köztük, mint amennyi szükséges, és a ha-

lom könyv tetejére egy Újszövetséget helyezett a bőröndbe, egy célirá-

nyos vers kíséretében, amely megragadta a kapitány figyelmét és arra 

késztette magányos óráiban, hogy egyre többet gondolkozzék lelki dol-

gokon. Szeretett volna hívő lenni, de nagy harca volt önmagával. Ekkor 

történt, hogy legénységének egyik tagja megbetegedett és napról napra 

rosszabbra fordult az állapota. Ez még jobban felkavarta lelki világát. 

Kétségbeesésében azzal a gondolattal foglalkozott, hogy a tengerbe veti 

magát, és ezzel oldja meg problémáját. Végül, mélységes lelki gyötrelem 

után elhatározta, hogy imádkozni fog, csak azt nem, tudta, hova vonul-

jon el. Félt, hogy emberei megtudják, mi megy végbe benne. Végül kapi-

tányi fülkéjében az ebédlő asztal alatti részt jelölte ki titkos kamrájának. 

A beteg halálakor tetőzött a kapitány gyötrelme, mert neki, egy megté-

retlen embernek kellett a temetési szertartás elvégzését magára vállal-

nia. Furdalta a lelkiismeret és visszavonult titkos helyére, hogy kiöntse 

lelkét Istennek, és bocsánatért könyörögjön. Megfogadta Istennek, hogy 

szolgálni fogja. Azonnal érezte, hogy Isten elfogadja ígéretét, és békét 

talált Mestere akaratában való megnyugvásban. Ettől kezdve az volt a 

szokása, hogy reggeli előtt imádkozott, Bibliát olvasott és elmélkedett.  

Amikor erről az útjáról hazatért, megkeresztelkedett és csatlakozott a 

Keresztény Gyülekezethez - amelynek felesége már tagja volt. 

A következő útján Bates kapitány reformintézkedéseket foganatosított 

hajóján. Amikor hajója már messze járt a tengeren, összehívta a legény-

ségét és megadta az utasításokat. A tisztek kedvesen bánjanak embere-

ikkel. Nem szabad a hajón szeszes italt tartani, kivéve egy kis mennyisé-

get gyógyszerszekrényben, amit csak a kapitány engedélyére lehet ki-

szolgáltatni. Nem szabad káromkodni. Ez egy kis ellenvetésbe ütközött, 

de a kapitány szava törvény a hajón. Továbbá megtiltotta, hogy a tenge-

részek dolgozzanak, vagy partra szálljanak vasárnap. Szabaddá tette a 

szombat délutánjukat, hogy akkor javítsák meg és mossák ki ruhájukat, 

akár tengeren voltak, akár a parton.  
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Jó időben a fedélzetre, viharos időben a kabinban naponként áhítatra 

gyűjtötte össze a legénységet. Miután kihirdette rendelkezéseit, letérdelt 

és a hajót és a legénységet Istennek ajánlotta, aki egyedül képes arra, 

hogy vezesse és megvédje őket útjukon, előre nem látott veszélyeken át 

a rájuk következő hónapokban. Amikor Bates kapitány visszatért erről 

az útról, a legénység közül csaknem mindenki vele akart tartani a kö-

vetkező úton is, ugyanilyen feltételek mellett. 

A kapitány vállalkozó szellemű kereskedő volt, és Isten szerencséssé tet-

te őt ezekben a nehéz években. Amikor otthagyta a tengert, 36 éves volt. 

A következő évek során apjától kapott kis farmon élt és azt művelte. 

Egy őszi napon, mialatt gyümölcsösében dolgozott, egyik barátja, aki a 

Keresztény Gyülekezet prédikátora volt, meghívta, hogy menjen el azon 

az estén egy előadásra, amelyet Krisztus második eljöveteléről tartanak. 

Csodálkozott azon, hogy van valaki, aki Krisztus második adventjének 

időpontjára vonatkozóan talált valamit a Bibliában. Bates kapitány né-

hány hónapon belül elfogadta a Krisztus második eljöveteléről szóló 

tanítást, mert a következő év szeptemberében, amikor összehívták az 

egész világon élő adventisták első Generál Konferenciáját, Joseph Bates 

volt a tizenhat közül az egyik, aki aláírta a meghívást. Így az elsők között 

volt azok közül, akik később hetednapi adventisták lettek. 

1842 májusában az 1844-es mozgalom egyik legfontosabb Generál Kon-

ferenciáját tartották Bostonban. Joseph Bates képességeit és tekintélyét 

az adventmozgalomban azzal ismerték el, hogy a konferencia elnökévé 

választották. 

1842 nyarán Bates kapitány sátor-összejöveteleken vett részt különböző 

helyeken. Bizottságok tagja volt, és támogatta a különböző terveket és 

intézkedéseket. 

Mivel annak az egyháznak egyes tagjai, amelyhez Bates tartozott, el-

lenezték az advent-üzenetet, végül kénytelen volt kiválni tőlük. Eladta 

részesedését a háromezer dollár értékű gyülekezeti épületből, amelyet ő 

és még hárman építettek. 

A többi hívővel együtt Bates kapitány átélte az első csalódást 1844 ta-

vaszán. Amíg további világosságra vártak, ebben az igében bíztak: „Bár 

késik (a látomás), várj reá” (Hab 2:3). 
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Augusztusban Bates kapitány részt vett egy sátor-összejövetelen, ame-

lyet Exeter-ben, New Hampshire-ban tartottak. Az úton odafelé az a 

gondolata támadt, hogy ott új világosságra talál. Sátorról sátorra járt, 

hogy megtudja, van-e valami új világosság. Ezen az összejövetelen az 

„igazi éjféli kiáltás” üzenete hangzott el: nevezetesen, hogy Krisztus 

1844. október 22-én jelenik meg. Az emberek szétszóródtak, és maguk-

kal vitték azt az üzenetet, hogy Krisztus hatvan napon belül eljön. Ami-

kor az emberek gyalog, vonaton, postakocsin, szekéren, bricskán szétszó-

ródtak a különböző államokba, és a megrázó kiáltás felhangzott egész 

New-England-ben - „Ime, jő a vőlegény! Krisztus, a mi áldott Urunk el-

jön a földre a hetedik hónap 10. napján! Legyetek készen! Legyetek ké-

szen!” Bates testvér is részt vett a hetedik hónap tizedik napja mozga-

lommal járó munkában. És a hívők tízezrei csalódtak mélységesen, ami-

kor Jézus mégsem jött el. 

A csalódást követő napokban, 1844 őszén és a rákövetkező hónapokban 

Bates testvér másokkal együtt szorgalmasan kutatott világosság után. A 

nagy csalódás előtt, alkalmilag egyesek foglalkoztak azzal a gondolattal, 

hogy meg kellene ünnepelni a hetedik napot, a szombatot. 

Washingtonban (New Hampshire) Rachel Preston asszony, aki heted-

napot ünneplő baptista volt, meglátogatta a gyülekezetet, és meggyőzte 

az ottani adventistákat arról, hogy a szombatot meg kell ünnepelni, ő 

pedig elfogadta a Krisztus második eljöveteléről szóló tanítást és velük 

együtt várta Krisztust. Nem sokkal utána két ember, név szerint J. B. 

Cook és T. M. Preble felhívta az adventhívők figyelmét a szombat meg-

ünneplésének szükségességére. 

Bates testvér 1845 tavaszán meglátogatta a Washington-i adventista 

csoportot, amely a szombatot ünnepelte. Befolyásuk és T. M. Preble cik-

kének olvasása nyomán 1845 márciusában ő is szombatot kezdett ün-

nepelni, és így az első volt a hetednapi adventisták kiemelkedő pionírjai 

közül, aki elfogadta a szombat igazságát. Több mint egy évig egyedül 

volt ezzel a tanítással, amely később a Hetednapi Adventista Egyház 

alapvető hittételévé lett.  

Amikor Bates kapitány meggyőződött valamilyen reform szükségességé-

ről, azonnal megvalósította életében és hirdetni kezdte. Ezt nagyszerűen 

igazolja a szombat igazságához való viszonya. Amikor a Washington-i 
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szombatünneplőknél tett látogatásából hazatérve a Fairhaven-i hídon 

találkozott egy szomszédjával, Hall testvérrel, aki ezekkel a szavakkal 

szólította meg: „Üdvözöllek Bates testvér, mi újság?”, az egykori tenge-

részkapitány meggyőződéstől áthatott válasza ez volt: „A hetedik nap a 

szombat”. 

1845 augusztusában kiadta a szombatról szóló traktátot, amely az ad-

ventisták első ilyen irányú kiadványa volt. Ennek a traktátnak az elké-

szítése az adventista pionírok klasszikus emlékű története lett. Az aláb-

biakban Loughborough testvér mondja el úgy, ahogy Bates kapitánytól 

hallotta:  

„Az Úr előtti imában elhatározta, hogy megírja a könyvet, és biztos volt 

abban, hogy az Úr megnyitja a lehetőséget a kiadásra. Ezért Bibliával és 

szókönyvvel felszerelve íróasztalhoz ült, hogy elkezdje munkáját. Egy 

óra múlva bejött a szobába a felesége és ezt mondta:  

- Joseph, nincs elég lisztem a sütéshez, és ugyanakkor megemlített né-

hány háztartási cikket, amelyekre szüksége volt. 

- Mennyi liszt kell? - kérdezte férje. 

- Kb. 4 font (kb. két kg) - volt a válasz.  

- Rendben van - válaszolta Bates testvér.  

Miután az asszony kiment a szobából, Bates testvér elment a közeli üz-

letbe, megvette a 2 kg lisztet és a többi árut, majd hazahozta és ismét 

leült íróasztalához.  

Felesége azon nyomban bejött, s amint meglátta az árut az asztalon, 

felkiáltott:  

- Honnan került ide ez a liszt?  

- Miért, nem elég? - kérdezte Bates testvér. Azt mondtad, hogy két kiló-

ra van szükséged. 

- Igen, szólt az asszony, de honnan vetted?  

- Vásároltam - mondta Bates testvér - nem ennyi kell még a sütéshez?  

- De igen, folytatta Bates-né; de te, Bates kapitány, aki New Bedford-ból 

a világ minden részére induló hajókon parancsnok voltál, elmentél, 

hogy két kiló lisztet vásárolj?  

- Igen, de nem ennyire van szükséged a sütéshez?  

- De igen - szólt Bates-né -, de csak két kilót vettél? 
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És most az újabb próba következett. Amikor Bates kapitány otthagyta a 

tengert, eladta a hajóból őt megillető részesedést 11000 dollárért, de ek-

korra elköltötte mindenét az igazság ügyének előbbre vitele érdekében. 

Eddig felesége nem ismerte valódi anyagi helyzetüket. Bates testvér úgy 

érezte, hogy most fel kell tárnia felesége előtt. Így szólt csendesen:  

- Ezekre a cikkekre elköltöttem az utolsó filléremet.  

Bates-né keserű könnyek között ezt kérdezte:  

- Mit fogunk most csinálni? 

A kapitány felállt és egy hajóskapitány méltóságával mondta: Könyvet 

írok, közre adom, és a világ elé tárom a szombat igazságát. 

- De miből fogunk élni? - kérdezte Bates-né könnytől fátyolos szemmel. 

- Az Úr gondot visel - válaszolt mosolyogva Bates kapitány. 

- Igen, az Úr - mondta Bates-né -, te mindig ezt mondod, és könnyekre 

fakadva kiment a szobából. 

Miután Bates kapitány még fél óra hosszáig folytatta munkáját, olyan 

érzése támadt, hogy el kellene mennie a postára, mert ott levele van. És 

valóban várta egy levél. Abban az időben a levél postaköltsége 5 cent 

volt, és nem kellett feltétlenül előre kifizetni. A levél írója valamilyen 

oknál fogva nem fizette ki a portót. Ekkor újabb megaláztatás érte, mert 

kénytelen volt megmondani a postamesternek, akit jól ismert, hogy nem 

tudja kifizetni a portót, mert nincs pénze.  

- Hadd lássam, honnan jött - kérte.  

- Vigye csak el - mondta a postamester -, majd máskor kifizeti. Nem - 

szólt a kapitány -, nem viszem ki a levelet a hivatalból, amíg ki nem fize-

tem. Amikor kezébe vette a levelet, így szólt:  

- Kérem, bontsa fel a levelet. Ha pénz van benne, kiveheti a portó össze-

gét, ha nem, akkor nem olvasom el.  

A postamester teljesítette Bates testvér kérését, és íme, egy tízdolláros 

volt a borítékban. Amikor Bates testvér elolvasta a levelet, megtudta, 

hogy a levél íróját az Úr arra indította, hogy Bates testvérnek pénzt küld-

jön, mert szüksége van rá, és sietett ennek eleget tenni. Valószínűleg si-

etségében elfelejtette megfizetni a postaköltséget. 

Miután Bates testvér kifizette a portót, elment az élelmiszerboltba, vett 

egy hordó lisztet 4 dollárért, azonkívül burgonyát, cukrot és egyéb szük-

séges cikkeket. Amikor megadta, hogy hova vigyék, ezt mondta: - Való-



102 

színű, az asszony azt fogja mondani, hogy nem az övé, de ne figyeljen rá, 

mit mond. Pakolja le az árut a főbejáratnál. Bates kapitány ezután el-

ment a nyomdába, szerződést kötött egy kb. százoldalas traktát ezerpél-

dányos nyomtatására azzal a megegyezéssel, hogy amint a kéziratot 

szállítja, a lehető leggyorsabban szedjék ki és küldjenek neki egy levona-

tot. Amikor a pénz rendelkezésére áll, kifizeti a munkát, és a könyveket 

nem viszi ki a nyomdából, amíg a számlát ki nem egyenlíti. 

Bates kapitány jól tudta, hogy sehonnan nem jár neki pénz, de érezte, 

hogy kötelessége megírni ezt a könyvet, és hitte, hogy az Úr indít szí-

veket, hogy küldjék el neki a pénzt, amikor arra szükség lesz.  

Miután papírt, tollat stb. vásárolt, - és ezzel időt nyert arra, hogy a ház-

tartási cikkek megelőzzék - elment a házához vezető utca végébe. Látva, 

hogy az áru már ott van, bement a házba a hátsó bejáraton keresztül, és 

ismét leült íróasztalához. Bates-né bejött és izgatottan mondta:  

- Joseph, nézz csak ki a főbejárathoz! Honnan került ide az a holmi? 

Egy szállítómunkás jött és lepakolta!  

- Az a gyanúm, hogy jól van ez így” - mondta Bates kapitány. 

- De honnan van? - kérdezte Bates-né.  

- Az Úr küldte - mondta a kapitány.  

- Igen - folytatta Bates-né. Az Úr küldte! Te mindig ezt mondod. Bates 

testvér átadta feleségének a levelet ezekkel a szavakkal:  

- Olvasd el, és megtudod, honnan van. Az asszony elolvasta, és kiment, 

hogy újból kisírja magát, de ez másfajta sírás volt, mint az előző; és 

amikor újra bejött, alázatosan bocsánatot kért hitetlenségéért.”21 

Mialatt Bates a könyvet írta és kinyomtatta, időről időre kapott pénze-

ket a postán, vagy más módon, néha olyan személyektől, akiket ő soha-

sem látott. Amikor a pénzeket megkapta, azonnal a nyomdába ment, 

hogy a részleteket kifizesse. 

Amikor végül a könyvek készen voltak, valaki egészen váratlan helyről 

kiegyenlítette a kiadások utolsó részletét és így a könyv terjesztése egy 

napot sem késett.  

J. N. Loughborough írta a következő tapasztalatot: „H. S. Gurney be-

szélte el nekem 1874 márciusában, hogy ugyanannak a napnak regge-

                                                 
21 J. N. Loughborough: The Great Second Advent Movement, 251-254. o.  
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lén, amikor kész lett Bates testvér könyve, száz dollárt kapott, amelyet 

egy lejárt váltóra fizettek ki neki. Ezt a pénzt már elveszettnek hitte. H. 

S. Gurney elmondta, hogy nagy örömöt jelentett neki, hogy a kapott 

pénz egy részét Bates testvér könyvének kiadására fordíthatta. Azt is 

hozzáfűzte, hogy Bates testvér életében sohasem tudta meg, hogy a 

számla utolsó részét ki fizette ki.”22  

James White és Ellen Harmon, a harmadik angyali üzenet legelső pionír 

triójának másik két tagja először nem fogadta el a szombatot, csak 

1845-ben. Ettől az időtől kezdve egységesen képviselték azt. A követke-

ző néhány év során Joseph Bates az adventhívők szétszórt csoportjai 

között utazgatott, és feltárta előttük az újonnan felfedezett alapelveket - 

a szombat igazságát és a szentély igazi jelentőségét.   

Bates kapitány a hit embere volt. Kevés pénze volt és gyakran mondta 

ezt: „Az Úr gondoskodik.” 1849-ben Michigan államon utazott keresz-

tül, hogy felkutasson magányos tagokat és csoportokat, olyanokat, akik 

részt vettek az 1844-es mozgalomban. Így fektette annak a szilárd épít-

ménynek az alapjait, amelynek rövidesen fel kellett épülnie. Jacksonban 

gyülekezetet alapított.  

Joseph Bates bámulatos munkás volt, aki sohasem kímélte magát. Miu-

tán egész nap keményen dolgozott, képes volt nyolc mérföldet gyalogol-

ni és beszélgetni azokkal, akiknek a sorsát szívén hordozta.  

1852 nyarán Joseph Bates ismét meglátogatta a Michigan-ben levő 

Jackson-i gyülekezetet. Amíg ott volt, úgy érezte, hogy el kell mennie, 

még tovább, nyugat felé. Battle Creek-be ért a vonat, azt érezte, hogy ott 

le kell szállnia. Battle Creekben elment a postamesterhez és megkérdez-

te, hogy ki a legbecsületesebb ember a városban. A postamester elküldte 

David Hewitt-hez, egy presbiteriánus emberhez. Amikor belépett ennek 

az embernek a házába, így szólt: „Önhöz küldtek, mint aki a legbecsüle-

tesebb ember Battle Creek-ben; ha ez így van, akkor valami nagyon fon-

tos üzenetet kell önnek elmondanom.” Az ember így válaszolt: „Jöjjön 

be, meghallgatom.” Ennek a látogatásnak az volt az eredménye, hogy 

David Hewitt a következő szombatot megünnepelte, és ő lett az első he-

tednapi adventista Battle Creek-ben. 

                                                 
22 J. N. Loughborough: Entstehung und Fortschritt der STA 115. o. 
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A következőkben ismertetett útjáról egy levélben számol be: Időben el-

indult Fairhaven-ből, hogy részt vegyen a Battle Creekben, 1855. nov-

ember 16-án tartandó Generál Konferencián, 63 éves korában. Ennek az 

összejövetelnek az elnökéül választották, és az összejövetel után nemso-

kára elindult nyugatra, Chicago felé vonaton. Egyszer csak a kocsik ki-

siklottak, mert az egyik sín törött volt. Az utasok egymásnak ütődtek, és 

a rázkódás következtében a kályhából kilövellő lángok nyomán tűz ke-

letkezett. Bates testvér segített a tüzet eloltani, és az utasok, bár nem sé-

rültek meg súlyosan, kénytelenek voltak az erdőben öt-hat óráig üldö-

gélni. Bates testvér számára ez csupán munkás életének egy epizódja 

volt. Megköszönte Istennek, hogy megvédte, és ment tovább az útján.  

1856-ban visszatért Wisconsinból, hogy részt vegyen a Battle Creek-ben 

májusban tartandó Generál Konferencián. Elnöke volt ennek az össze-

jövetelnek, és kétségkívül az első számú szónoknak tartották, mert 

szombaton mind a délelőtti, mind a délutáni összejövetelen ő beszélt.  

Bates testvér 1856 őszén, valamint 1856-1857 telén Michiganben mun-

kálkodott. Az öreg tengerész nehézségektől vissza nem riadó szelleme 

tükröződik abban, hogy hét személyt keresztelt meg Monterey-ben a 

fagyos télben. Mínusz 17 fokos hidegben a testvérek feltörték a jeget, 

amely közel egy méter vastagságú volt, és az öreg veterán, 65 éves korá-

ban megkeresztelte a hét embert. 

A következő néhány év történetét így foglalhatnánk össze: „gyakran 

utazott”; - és hozzátehetjük: „otthon töltött rövid szünetekkel, és ál-

landó szolgálattal, mint a Generál Konferencia elnöke”. 

Hogy ki tudjuk értékelni Joseph Bates jellemét, talán a legjobb, ha idé-

zünk munkatársától, James White-tól, aki 1845-ben csatlakozott hozzá, 

amikor Bates testvér 54 éves volt. Bár Bates testvér 29 évvel idősebb volt 

fiatal társánál, a két ember egyesítette erejét, és mint apa és fia kidol-

gozta, megszerkesztette a mozgalom vázát, amely később a Hetednapi 

Adventista Egyház lett. Munkájukban segítette őket James White felesé-

ge, Ellen G. White. Ebbe a trióba Bates testvér érettséget, jó egészséget, 

vezetőkészséget és tekintélyt vitt. Joseph Bates-ről ezt írja James White:  

„Bates testvér igazi úriember volt. Azt gondolhatnánk, hogy ez az em-

ber, aki természeténél fogva határozott és önálló volt, 21 éves hajósélet - 

és ezen belül hosszú ideig durva tengerészeknek parancsoló élet - után 
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szigorú és erőszakos mások megreformálásában. Az igaz, hogy minden 

vonakodás nélkül, nagy bátorsággal mondta el azt, amit igazságnak tar-

tott; de miután kifejtette az elveket és hangsúlyozta az engedelmesség 

fontosságát, kész volt hallgatóira bízni, hogy ők maguk döntsenek. Bates 

testvér ott élt az emberek szívében. Azok értékelték a legjobban, akik a 

legrégebben és legjobban ismerték.”23  

Élete 80. évében halt meg 1872. március 19-én Battle Creek-ben. Mon-

terey-ben, Michigan államban temették el felesége mellé. 

Ellen Harmon és a szombat 

Amikor Bates a szombattal kapcsolatos felismerését James White-nak 

és Ellen Harmon-nak elmondta, először nem helyeselték. White test-

vérnő erről később így ír: „Az volt a véleményem, hogy Bates testvér a 

szombat tekintetében téves úton van.” Csak amikor a Bates testvértől 

küldött értekezést megkapta - ez éppen házasságkötésűk alkalmával volt 

- győződött meg az íráshelyek alapján a szombat jelentőségéről. „1845 

őszén kezdtük tanítani a szombatot. A szombat igazságában hittem, 

még mielőtt látomásban erről valamit láttam volna”- írta E. G. White. 

Tehát nem egy látomás, hanem a világos bibliai bizonyítékok késztették 

White testvérnőt a szombat megtartására.  

Csak hat hónappal később, 1847. április 3-án kapott először megerősítést 

látomásban arról, hogy a Szentírásból nyert ismerete helyes. Ebben a lá-

tomásban látta a mennyei szentélyt, a szövetség ládájával és a két tör-

vénytáblát. Erről ezt írta: „Csodálkoztam, amikor az isteni rendeletek kö-

zepén a negyedik parancsolatot szelíd fénysugárral láttam körülövezve.”24  

Kapcsolat a szombat és a szentély tana képviselői között  

Port Gibson-ban 

A kapcsolat akkor jött létre, amikor Bates, Edson Hiram meghívására 

egy konferencián, annak otthonában tartózkodott. Hiram a szentéllyel 

kapcsolatos tanulmányozásai során figyelt fel a szombatra. Preble cikkét 

olvasta erről. Az utolsó ösztönzés azonban még hiányzott ahhoz, hogy a 

                                                 
23 James White, Joseph Bates: The Early Life and Later Experience and Labors of 

Elder Joseph Bates, 311. o. 
24 Le Roy Edwin Froom: The Prophetic Faith of our Fathers IV. 961. o 



106 

szombatot megtartsa. Ezt most Bates-től kapta meg. Miután Hiram e-

zen a konferencián a szentély tanát magyarázta, Bates a szombatról be-

szélt - Hiram számára különös világossággal.  

„Mialatt Bates előadását tartotta, az annyira érdekelte Hiram-ot, és az 

öröm úgy megragadta, hogy alig bírt helyén maradni. Az előadás végén 

felugrott és ezt kiáltotta: ez igazság, ez világosság! A hetedik nap a 

szombat, és én csatlakozom hozzád, hogy megtartsam azt! Így egyesült a 

szombat és a szentély tanának üzenete egy elválaszthatatlan szövetség-

ben.”25 

James White (1821-1881) 

James Springer White 1821. augusztus 

4-én Palmyra-ban (Maine állam) szü-

letett.  

Körülményei miatt nem járhatott isko-

lába. Barátai le akarták beszélni a tanu-

lásról, mert véleményük szerint már 

elég idős volt, de ő mégis beiratkozott a 

St. Albans-i akadémiára, ahol tanítói 

oklevelet kapott. A következő télen ta-

nítói munkájáról ezt írta: „A győzelmet 

kivívtam. Ezt megelőzően sokszor úgy 

éreztem, hogy szinte semmit sem érek 

ebben a világban, és sajnáltam, hogy 

létezek. Most azonban kezdem remélni, hogy vannak képességeim arra, 

hogy ember legyek. Nélkülözés, vagy viszontagság nem képez akadályt 

utamon.”26 

Tavasszal azzal az elhatározással tért haza, hogy folytatja tanulmánya-

it.27  

Életében fordulópontot jelentett, amikor megtudta, hogy anyja eljár 

azokra az istentiszteletekre, amelyeken a második adventet hirdetik. 

                                                 
25 U. o. IV. 961. o. 
26 James White: Life Sketches 
27 U. o.  
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James első reagálása „megütközés és szomorúság” volt, mert a „miller-

izmust” szélsőséges fanatizmusnak tartotta. De amikor a milleriták taní-

tása mellett szóló érvek meggyőző erejét érezte, kezdte vizsgálni saját 

lelki életét. Rádöbbent arra, hogy nincs elkészülve a Megváltóval való 

találkozásra. 15 éves korában megkeresztelkedett a Keresztény Gyüleke-

zetben, de később a világi becsvágy erősebb volt, mint a hitéhez való 

ragaszkodás. Beismerte, hogy a „menny Istene helyett a műveltséget 

imádta”.28 

Ebben a lelkiállapotban hallgatta az adventet hirdető prédikációkat, és 

újra átadta szívét Istennek. Ugyanakkor arra a meggyőződésre jutott, 

hogy kötelessége lelkek megmentésén dolgozni. Hosszú küzdelem után 

meglátogatta előző tanítványait, tanulmányozta velük Isten Igéjét és 

imádkozott velük. Újabb küzdelem után sorsát a Krisztus közeli eljöve-

telét hirdető prédikátorokkal kötötte össze. 

Az 1842-43-as év telét nem tanítással töltötte, ahogy eredetileg tervezte, 

hanem helyről-helyre járt és hirdette a próféciákat. Atyja egy lovat adott 

neki, egy lelkész pedig egy rossz nyerget és egy szakadt kantárt. Ruhája 

kopott volt és nem volt megfelelő a kemény téli hidegben. Nagyon ered-

ményes munkát végzett. E telet követően felszentelték a lelkészi szolgá-

latra.  

James White a csalódottak között volt, amikor az Úr nem jött el 1844-

ben. A bizonytalanság időszaka következett, amely alatt buzgón kutatott 

világosság után. 

1845-ben, augusztus 30-án kötött házasságot Ellen Harmon-nal. James 

White így ír erről: „Attól az órától kezdve ő az én örömem koronája. 

Először Maine államban, Portland városban találkoztunk... Mindketten 

úgy láttuk, hogy Krisztus nemsokára eljön, az ajtó előtt van. 

Amikor először találkoztunk, fogalmunk sem volt arról, hogy egyszer 

összeházasodunk. De Isten látta, hogy nagy segítségére lehetünk egy-

másnak abban a munkában... De amíg a házasság kérdését nem vittük 

mindketten az Úr elé és meggyőződésünk nem volt minden kétséget 

kizáró, addig nem tettük meg ezt a fontos lépést.”29 

                                                 
28 U. o. 
29 U. o. 



108 

James White-nak nagy szerepe volt az egyház fejlődésében. Elsősorban 

a kiadói munkát kell megemlítenünk. Felesége bátorítása mellett meg-

indította a Present Truth, a Review and Herald és a Youth Instructor c. 

folyóiratokat. A kiadás terhét évekig majdnem egyedül hordta, amíg 

aztán a Review and Herald Kiadóhivatalt megalapították Battle Creek-

ben. Megfeszített munkát végzett, és ezzel tönkretette egészségét és 

megrövidítette életét.  

Nagy szerepe volt az egyházi szervezet létrehozásában is. Mikor hosszú 

küzdelem után végül megalapították a Generál Konferenciát, James 

White-ot választották elnökké, de nem fogadta el. Később azonban há-

rom választási ciklusban töltötte be a Generál Konferencia elnöki tisztét 

(1865-67, 1868-71, és 1874-1880). A Battle Creek-i szanatórium és isko-

la megalapításában is nagy része volt.  

James White utolsó éveiben egészsége nagyon meggyengült, főleg a 

túlfeszített munka következtében. Ez volt a mottója: „Jobb elkopni a 

munkában, mint a tunyaságban.” 

„James White hatvanéves korában agyonfáradt ember volt. Éveken át a 

huszonnégy órából 15-18 órát dolgozott.”30  

Egy sátor-összejövetelen megfázott és néhány nap alatt meghalt. (1881. 

aug. 6.) 

„James White elsősorban szervező volt. Attól kezdve, hogy elnyűtt ka-

bátban és foltos nadrágban részt vett az advent-hívők első konferenciá-

in, Keleten, nem csupán mint eredményes és mély lelkiségű prédikátort 

ismerték, hanem még inkább mint körültekintő, vezető egyéniséget. 

Mindig előre nézett. Míg mások folyton visszatértek a kis dolgokra, ő 

összefogta a széles, alapvető elveket, amelyeken az egyháznak állnia kel-

lett. Jól meg tudta ítélni az emberi természetet, és rendkívüli képessége 

volt arra, hogy kiválassza azokat az embereket, akik meg tudják osztani 

a felelősséget egy gyorsan fejlődő munkában. Prédikátori eredményé-

nek titka Mestere iránti buzgóságában rejlett, és abban, hogy megragad-

ta az örökélet valóságait.”31 

                                                 
30  E. N. Dick: Founders of the Message 
31 M. E. Olsen: Origin and Progress of Seventh-Day Adventists 
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John Nevins Andrews (1829–

1883)  

A harmadik úttörő vezető a szombat-

ünneplő adventisták között Joseph 

Bates és James White mellett - John 

Nevins Andrews volt. Maine államban, 

Portland-ban született 1829-ben. 

Már 14 éves korában hű követője a 

Miller-mozgalomnak. Ő is átment a 

csalódáson. Elsők között volt, akik el-

fogadták a szombat igazságát.  

Szüleivel együtt mind az első, mind a 

második angyali üzenetet elfogadta. 

Andrews-ék háza szállást nyújtott Sto-

well testvérnek és családjának, akik Jézus visszajövetelének reményé-

ben eladták farmjukat. Stowell testvér 15 éves leánya olvasta Preble cik-

két, és már a következő szombatot testvérével együtt megtartotta. Az-

után tovább adta az iratot a 17 éves Andrews-nak, aki szintén követte a 

leány példáját. A szülők mindkét részről szintén olvasták az iratot. „Az 

eredmény az volt, hogy mindkét család felfigyelt a szombatra, s a követ-

kező szombaton már a ház egyik helyiségében gyűltek össze. Nemsokára 

több család figyelt fel a szombatra, ebben és a szomszédos városok-

ban.”32  

Andrews-nak magas fokú iskolai képzettsége volt. Politikai pályára ké-

szült, de élete más irányt vett. Annak érdekében, hogy a Bibliát jobban 

megértse, megtanulta a latin, görög és héber nyelvet. Nagy műve: The 

History of the Sabbath - A szombat története - c. könyve. Huszonegy 

éves korában már jó képességű író és prédikátor volt. Cikkei jelentek 

meg a Review and Herald-ban. 

Amikor J. N. Loughborough, egy első napot ünneplő adventista prédi-

kátor előadást tartott Rochester-ben, remélte, hogy az általa felsorakoz-

tatott érvekkel meggyőzi a fiatal szombatünneplőt.  

                                                 
32 J. N. Loughborough: Entstehung und Fortschritt der STA 
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Andrews testvér érvelése nyomán azonban az első napi adventistából 

hűséges hetedik napot ünneplő adventista lett. 

1859 januárjában részt vett egy háromtagú bizottságban, amelynek az 

volt a feladata, hogy dolgozzák ki az adakozási rendszert. Feladatot vál-

lalt a nevelési osztály megszervezésében, és az egyházszervezés kritikus 

időszakában támogatta White testvéreket.  

Mély érdeklődést tanúsított az egészségügyi reform iránt. Részt vett az 

első egyházi iskola megalapításában, Battle Creek-ben. Ő volt az első 

külmisszionárius. Negyvenöt éves volt, amikor erre a szolgálatra vállal-

kozott és Basel-ben új központot alakított ki. Megszervezte az első eu-

rópai kiadóhivatalt, amelyre az 1876. évi Generál Konferencia 10 ezer 

dollárt szavazott meg. Új munkaterülete arra késztette, hogy tanulja meg 

az olasz és a német nyelvet, amelyet majdnem anyanyelvi fokon sikerült 

megvalósítania.  

Rendkívüli bibliaismerete volt. Egy alkalommal Loughborough testvér 

megkérdezte: „Azt hallom John, hogy kívülről tudod az egész Bibliát. 

Igaz-e ez?”  

Ezt válaszolta: „Ami az újszövetséget illeti, ha azt megsemmisítenék, le 

tudnám írni újra szóról szóra, de ezt nem mondanám el az egész ószö-

vetségről.”  

Egy évig volt a Generál Konferencia elnöke. 1883-ban halt meg.33 

A szombat és a harmadik angyal üzenete 

Amikor Edson Hiram felismerte a szentélyről szóló bibliai tanítást, és a 

Jel 11:9 versét tanulmányozva feltette azt a kérdést, vajon Isten törvé-

nyének hangsúlyozása, amelyet a szövetség ládájában levő két kőtábla 

tartalmaz, nem tartozik-e a harmadik angyal üzenetéhez? Később egyér-

telművé vált előttük, hogy ebben az üzenetben bennfoglaltatik az igazi 

nyugalomnap megtartására szóló felhívás, szemben a hamis nyugalom-

nappal.  

„Úttörőink igen hamar felismerték, hogy a hármas üzenet tartalmazza 

az itt felsorolt vallástételeket; ez azt jelenti, hogy gyorsan tudatára éb-

                                                 
33 F. D. Nichol a hármas angyali üzenet növekvő időszerűsége 
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redtek, hogy első homályos fogalmuk, az első és második angyal üzene-

téről - mintha az már a múltban teljesedett volna - téves volt. Ehelyett 

az első angyalt a második, majd a harmadik követi, nem olyan értelem-

ben, mintha különálló, befejezett üzenetek volnának, hanem inkább bő-

vülő értelemben, mert terjedelemben növekszenek, jellegükben pedig 

hármassá válnak. Így gyorsan belátták, hogy mind a három üzenet je-

lentőségteljes és időszerű, a föld történelmének befejezéséig. Különösen 

igen hamar felismerték, hogy Babilon bukása folyamatos, tehát teljes 

bukása, vagyis a teljes hitehagyás csak a jövőben következik be.”34 

„Mint nép, már kezdettől fogva kijelentettük, hogy mozgalmunk létjo-

gosultsága abban az állításunkban gyökerezik, hogy különleges üzene-

tet, a hármas üzenetet kell hirdetnünk. Ezt azokban a napokban állítot-

tuk, amikor a szombat igazságáról szóló bizonyságtételünk úgy tűnt az 

embereknek, mint a napok feletti szójáték, s kijelentésünk a keresztény-

ség hitehagyását illetően pedig alig tűnt egyébnek, mint lelkesedő térí-

tők propagandájának. Állításunkkal éppen akkor léptünk fel, amikor az 

eljövendő ítéletről szóló kijelentéseink, csak ésszerűtlen, riadalomkeltő 

badarságnak tűntek. Ám leszögeztük állításainkat, s kijelentettük, hogy 

a jövő igazolni fogja minden jövendölésünket. Ezt az állításunkat az idő 

tökéletesen igazolta.”35 

Szombatkonferenciák 

Igen hamar a szombat bizonyult az egyik legerősebb egyesítő kötelék-

nek az adventisták között. Azt a laza kapcsolatot, amely eddig uralko-

dott a különböző helyeken élő csoportok között, 1845-től kezdve a 

szombat megerősítette. Néhány korabeli tanú elmondta, hogy 1846-ban 

Maine államban mintegy 25 szombatünneplő adventista volt. New Eng-

land más részeiben talán ugyancsak annyi. 1849-ben Nem England álla-

maiban körülbelül százan voltak. 1851-ig Vermont és New Hampshire 

államokban a szombatot ünneplő adventisták száma megnégyszerező-

dött. 

A szombatünneplő krisztusvárók összegyűjtésének fáradságos, áldoza-

tokkal teljes munkájára ajánlották fel magukat White testvérek is Bates 

                                                 
34 Le Roy Edwin Froom: The Prophetic Faith of our Fathers 
35 F. D. Nichol a hármas angyali üzenetnövekvő időszerűsége 
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testvér mellett. Csak egy szegényes otthonuk volt, s gyakran alig volt 

meg a mindennapi kenyerük, és sokszor érte őket betegség. A legna-

gyobb nélkülözések közepette engedelmeskedtek az utazásokra szóló 

felhívásoknak. Az ehhez szükséges pénzt nehéz fizikai munkával kereste 

meg White testvér: követ szállított a vasútnak, fát vágott vagy füvet ka-

szált. Gyermekeiket nehéz szívvel hagyták hátra, hűséges testvérek ol-

talmára bízva őket. Sok utazás közben és hosszú évek gondos munkájá-

val gyűjtötték össze az első szombatünneplő adventistákat. Az összejö-

vetelekről, amelyeket kizárólag adventisták otthonában tartottak, így írt 

E. G. White:  

„Összejöveteleinket szokás szerint úgy tartottuk, hogy azon mindketten 

részt vettünk. Férjem tartott egy tanító jellegű előadást, azután én kö-

vetkeztem egy intelemmel vagy buzdítással, amelyet igyekeztem az ösz-

szejövetel hangulatához szabni. Így hintette férjem a magot, én öntöz-

tem azt, és Isten adta a növekedést.”36 

White testvérék első fáradozásukat Maine államban, az adventhívők 

között végezték. 1847-ig csak egyszer hagyták el az államot, hogy hét 

hétig látogatásokat tegyenek Bostonban és Massachusetts-ben. Csak az 

1848-as év tette lehetővé a távolabbi utazásokat, összekötve az ún. 

szombatkonferenciákkal. Hat ilyen konferenciát tartottak 1848. április 

és november között Connecticut, New York, Maine és Massachusetts 

államokban; Rocky Hill-ben április 20-24., Volney-ban augusztus 18-

án, Port-Gibson-ban augusztus 27-28-ig (Edson Hiram), Rocky Hill-

ben szeptember 8-9-ig (Albert Belsen); Tomsham-ban október 20-22-ig 

és Dorscester-ben november 18-án Otis Nichols-éknál.  

Egy-egy ilyen konferencián 15-50-en voltak, és nemcsak a szombat kér-

dését beszélték meg, hanem valamennyi alapvető hitpontot. A kimagas-

lóbb szónokok: James White, Joseph Bates, Edson Hiram és Ellen Gould 

White voltak. Kezdetben a jelenlevők eltérő véleményeket képviseltek. 

James White beszélt arról a zűrzavarról, amely néhány hívő között ural-

kodott.  

„A civakodás és kötekedés lelkülete uralta a megbeszéléseket, különösen 

a lényegtelen dolgok fölött. Mindannyian elmerültünk volna az egyenet-

                                                 
36 E. G. White: Életünk és munkánk 
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lenség szellemében, ha az Úr nem nyugodott volna meg White testvér-

nőn, aki intette a testvéreket, hogy hárítsák el a viszálykodást, és foglal-

kozzanak a fontosabb tanításokkal. Az eredmény nemsokára az volt, 

hogy összhang uralkodott, és sokan csatlakoztak a mozgalomhoz.”  

„Így folytak a megbeszélések már a legelső összejöveteleken, a lényeges 

és lényegtelen tanítások körül.” (Walter) 

„Ezeken az összejöveteleken behatóan tanulmányozták az alapvető bib-

liai tanításokat, és itt fektették le a hetednapi adventista tanítások alap-

jait.” (Walter)  

Ezeknek az összejöveteleknek végéig a következő pontokban jutottak 

egységre: 

1) Jézus eljövetele 

2) A szombat 

3) A hármas angyali üzenet 

4) Jézus főpapi szolgálata a mennyei szentélyben 

5) A halhatatlanság csak Krisztus eljövetelekor nyerhető el. 

Ezek voltak a főbb tanítások, amelyeket később „határkő”-nek, „pillér”-

nek, vagy „jelenvaló igazság”-nak neveztek.  

Az általános keresztény tanítások felett, valamint a keresztségek aláme-

rítkezés által történő módja felől kezdettől fogva egységben voltak. 
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A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi-  

és szervezeti rendjének kialakulása 

 

 

1. Hitelvek 

Az 1844-es nagy csalódás, valamint az a tény, hogy az egyházakban fő-

ként a csalódás miatt erősödött a Krisztusvárókkal szembeni ellenszenv, 

elindított az útjára egy kis csoportot, amely az 1860-as évekig közösség-

gé formálódott. A már felsorolt öt bibliai alapelv elfogadását további 

bibliai igazságok felismerése követte. Minden új felismerést szigorú 

vizsgálat tárgyává tették. A mérték a Szentírás volt. 

Az adventisták sohasem vallották azt, hogy már minden igazságot fel-

ismertek. Tanrendszerüket újból és újból vizsgálat tárgyává teszik.  

Nem azért, mintha bizonytalanok volnának a felismert igazságokban, 

hanem mert vallják, „hogy Isten minden generációt megbízott egy sajá-

tos üzenet hirdetésével, és ezzel a feladattal meg kell birkózniuk a világ-

ban.”1 Egyes bibliai felismerésekre a „jelenvaló igazság” kifejezést alkal-

mazták. A jelenvaló igazság olyan igazság, amely meghatározott kor szá-

mára szól, és sajátos történelmi szituációra érvényes. Olyan igazságok-

ról is szó lehet azonban, amelyeket soha azelőtt nem tanítottak, de le-

hetnek régi igazságok, amelyeket új hangsúllyal kell hirdetni. A misszió 

mai kihívása az, hogy Isten különleges igazságát felismerjük, elfogadjuk 

és másoknak hirdessük.”2  

A hetednapi adventisták kezdettől fogva úgy tekintettek a Szentírásra, 

mint az igazság kincsesbányájára, amely kimeríthetetlen a földi ember 

számára. Az igazság megismerésében szüntelenül növekedni kell: „Az 

isteni dicsőségnek, kikutathatatlan ismeretnek, és bölcsességnek csak 

egy sugarát ismerjük, csak felületét munkáltuk meg eddig az aranybá-

nyának, mialatt a mélyben gazdag aranyak fekszenek, amelyek gazda-

gon megjutalmazzák azt, aki utánuk kutat. Az aknáknak mindig mé-

                                                 
1 Dr. Gottfried Oosterwal: Misszió egy megváltozott világban, 8. o. 
2 U. o. 
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lyebbre kell hatolniuk a földbe, és akkor pompás kincsek fognak napvi-

lágra kerülni. Az őszinte hívőnek Isten olyan ismereteket ajándékoz, 

amelyek szilárd, személyes meggyőződéssé válnak.”3 

„Aki élő összeköttetésben él az Igazság Napjával, állandóan új világos-

ságot fog nyerni Isten Igéjéből. Senki se gondolja, hogy további igazsá-

gokat már nem lehet kinyilatkoztatni. A szorgalmas és imádkozó, igaz-

ságot kutató ember állandóan újabb, értékes fénysugarakat fog felfe-

dezni Isten igéjében. A sok drágakövet, amelyek még szétszórtan fek-

szenek, össze kell gyűjteni és Isten maradék népének birtokába kell 

azoknak jutni.”4 

„Az új világosság, ami a Szentírás lapjairól a komoly igazság-kutatónak, 

mint jutalom osztályrészül adatik, nem törli el a régit, hanem elmélyed 

abban és a régit jobban megvilágítja, úgy, hogy az állandóan ragyogóbb 

lesz: „Az igazak ösvénye olyan, mint a hajnal világossága, minél tovább 

halad, annál világosabb lesz a teljes délig -” (Pl 4:18-19). 

Ez a szemlélet azonban nem jelentette a hitelvekben való egyéni függet-

lenséget. A Hetednapi Adventista Egyházat világviszonylatban a hitelvi 

egység jellemzi. Egyetlen adventista gyülekezetben sem képviselhetnek 

a világközösség egyetemes hitvallásától eltérő hitelveket. Ebben a vo-

natkozásban a Generál Konferencia által kiadott Gyülekezeti kézikönyv 

a következőket tartalmazza: „Isten egy népet vezet ki a világból az örök-

kévaló igazságnak, Isten parancsolatainak és Jézus hitének magasztos 

alapjain. Ő neveli és készíti fel népét. Nem lesz viszály közöttük, hogy az 

egyik hisz valamit, míg a másik ezzel teljesen ellentétes hitet és nézete-

ket vall, és mindegyik a testtől függetlenül tevékenykedik.”5 Jézus Krisz-

tusnak a főpapi imájában kért egység feltételezi a hit egységét. „Ha 

mindig újabb személy támad, aki jogot formál arra, hogy azt higgye és 

szólja, ami neki tetszik, a test hitéhez való kapcsolat nélkül, hova lesz a 

harmónia, ami Krisztus és az Atya között van, és amit Krisztus imájában 

követői számára is kért?”6 

                                                 
3  E. G. White: Counsels on Sabbath School Work, 34. o. (1892.) 
4  U. o. 
5  Gyülekezeti kézikönyv 216. o. 
6  U. o. 
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A Hetednapi Adventista Egyház legfelsőbb irányító testülete, a Generál 

Konferencia ötévenként megtartásra kerülő konferenciáján újból és új-

ból megvizsgálja a közösségnek a bibliai igazságokhoz való viszonyát. A 

Generál Konferencia által összeállított hitelveknek 27 pontja van, ame-

lyek elfogadása az egyházban való tagság egyik feltételét is képezi. A 

hitelveket áthatja a megfeszített, a feltámadott és a dicsőségben vissza-

térő Jézus Krisztusról szóló örömüzenet. 

A hetednapi adventistákat gyakran azzal vádolják, hogy mivel ragasz-

kodnak a szombathoz, a Tízparancsolat nyugalomnapjához, elvetik az 

újszövetséget, és vele együtt Krisztust. Valóban volt olyan időszak a kez-

detben, amikor a törvényeskedés szelleme erősen uralkodott az advent-

hívők között, de a hit általi megigazulás tanítása áttört a téves meg-

látások ködén, és Krisztus került az adventista tanítások központjába. 

2. Szervezet 

Sem a Miller-mozgalomnak, sem a nagy csalódás után kialakult kis cso-

portoknak nem volt szándékuk új egyházi szervezet létrehozása. Ennek 

egyik magyarázata az volt, hogy a különböző egyházak magatartása mi-

att, amelyet a Krisztus második eljövetelének üzenetével kapcsolatban 

tanúsítottak, idegenkedtek mindenféle vallásos szervezettől, Babilonnak 

bélyegezve azokat.  

Ahogy azonban taglétszámuk növekedett, egyre világosabbá vált előttük 

az, hogy szervezet nélkül lehetetlen fennmaradniuk. A szétszórtan élő 

kis csoportokból végül - akik a felismert igazságokban egységre jutottak 

– az 1860-as években létrejött egy új közösség, amely 1863-ban megala-

kította Generál Konferenciáját és felvette a Hetednapi Adventisták Fe-

lekezete nevet. A felekezetnek ekkor 3500 tagja volt. 

A Generál Konferencia első elnökévé James White-ot választották. Ő 

azonban nem fogadta el ezt a tisztséget, arra hivatkozva, hogy feleségé-

vel együtt sokat fáradoztak a szervezet létrehozása érdekében. Ezért az 

első elnök John Byington (1798-1887) lett. 

A Hetednapi Adventista Egyház szervezeti rendje - hasonlóképpen hit-

elvi rendszeréhez, világviszonylatban egységes. Minden hetednapi ad-

ventista gyülekezetben és minden egyháztagra nézve a Hetednapi Ad-
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ventista Egyház Generál Konferenciája által kiadott „Gyülekezeti kézi-

könyv”-ben lefektetett szervezeti szabályok a kötelező érvényűek. 

Az egyház szervezeti felépítése a következő: 

1. gyülekezeti tag 

2. gyülekezet 

3. egyházterület 

4. unió 

5. divízió 

6. Generál Konferencia 

Ahhoz, hogy ma a Hetednapi Adventista Egyház világviszonylatban a 

legelterjedtebb protestáns közösség (nem taglétszámát tekintve) legyen, 

le kellett küzdenie azt a korlátozott missziószemléletét, amellyel az első 

pionírok rendelkeztek. (Erről részletesen ír dr. Gottfried Oosterwal: 

Misszió egy megváltozott világban c. könyvében). 

Csak 1874-ben küldték ki az adventisták első hivatalos misszionáriusu-

kat - J. N. Andrews-t - Európába. Azóta az egyház széleskörű világ-

misszióval, egészségügyi hálózattal és nevelési intézményrendszerrel 

képviselteti magát a föld majdnem valamennyi országában.  

Taglétszáma 2008-ban megközelítette a 16 milliót. 

A gyülekezet missziói szolgálatát különböző osztályok végzik, egységes 

irányítás alatt. Ezek közül egyedülállónak mondható a szombatiskola, 

mint a közös bibliatanulásnak különösen bevált és eredményes módszere.  

A belmissziói szolgálat fontos részét képezi az egészséges életre való 

nevelés és a másokért végzett szociális, jóléti munka. Az adventi üzenet 

hirdetésében nagy jelentősége van a jól kiépített kommunikációs osz-

tálynak, a rádió-, televízió- és a sajtó által. 

Az egyház szervezetében minden osztály közvetlenül, vagy közvetve 

missziós célt szolgál. A szilárd szervezet nem fosztja meg az egyházat 

mozgalmi jellegétől. Az egyház legalapvetőbb feladatának tekinti az 

evangélium hirdetését. A 2009-ben kiadott statisztikai jelentés, amely a 

2008. évi adatokat közli, tükrözi az egyház dinamizmusát és életképes-

ségét. 
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TÉNYEK ÉS SZÁMOK A HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZRÓL 

2008. ÉVBEN 

 

Gyülekezetek, társaságok, tagság és alkalmazottak 

Gyülekezetek száma - összesen 65 961  

Társaságok 62 430  

Gyülekezeti tagok száma  15 921 408  

Lelkészek száma  16 615  

Aktív foglalkoztatottak száma 205 083  

A világmisszió   

Az ENSZ által nyilvántartott országok száma  232 

Országok, amelyben az adventisták jelen vannak 203 

Divíziók száma 13 

Uniók és missziók száma  112 

Területek és missziók száma  572 

Nevelési program 

Összes iskolák  7 597 

Felsőfokú intézmények  111 

Szakmunkásképző intézetek  45 

Középiskolák  1 678 

Általános iskolák  5 763 

Hallgatói összlétszám 1 545 464 

Felsőfokú intézmények  116 171 

Szakmunkásképző intézetek  6 857 

Középiskolák  433 397 

Általános iskolák  989 039 

Szombatiskolák (Bibliai tanulmányok és osztályok)      

Kiadói tevékenység  

Kiadóhivatalok és Leányvállalatok 61 

Könyvevangélisták, megbízással és engedéllyel 7 048 

Kiadványokban használt nyelvek 369 
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Média központok 11 

Szombatiskolák száma 133 191 

Szombatiskolai tagok száma  20 295 344 

Egészségügyi szolgálatok 

Kórházak és szanatóriumok 171  

Elfekvők és Nyugdíjas Otthonok  129  

Klinikák és Laboratóriumok 429  

Árvaházak és Gyermekotthonok 33  

Repülőgépek és orvosi hajók 10  

Járó beteg látogatók 14 997 107  

Élelmiszeripari üzemek 23  

Adakozás USA dollárban   

Tizedbevétel $ 1 929 768 053  

Egy főre jutó tized  $125,24  

Szombatiskolai missziós adományok  $ 60 646 884  

Aratási hálaáldozat $ 11 042 717  

Összes tized és adományok  $ 2 627 027 513  

Egy főre jutó tized és adományok  $170, 50  

ADRA  Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány  

Országok és területek, ahol az ADRA jelen van 116 

Összes támogatott projekt 2 242 

Fejlesztési projektek 1 473 

Segélyakciók 769 

A támogatottak száma 35 777 678 

A segélyek összes értéke $ 347 397 340 

 

Készítette 

A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája 

Levéltári és Statisztikai Hivatala 

Copyright © 2009,  

General Conference of Seventh-day Adventists 

www.adventist.org. 
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Dr. Gottfried Oosterwal, a Generál Konferencia missziótudományokkal 

foglalkozó intézetének volt igazgatója írja, hogy Afrikában és a harma-

dik világ más területein mintegy 10-15 millió ún. anonim adventista 

van; olyan emberek, akik hivatalos összeírások alkalmával személyi 

adatlapjaikon adventistáknak vallják magukat. Ezek a jelentések igazol-

ják, hogy az 1860-as évek korlátozott missziószemléletét régen kinőtte 

az adventista egyház, és „sátorát kiterjesztette” az egész világra. 

A korlátozott missziószemlélet elvetését nemcsak az jelzi, hogy az ad-

ventista misszionáriusok a világ szinte valamennyi országában jelen 

vannak, hanem az is, hogy az egyház magáévá tette az egyetemes papság 

elvét 1Pt 2:9 alapján. Az egyház minden hű tagja elkötelezettnek érni 

magát a bizonyságtevő szolgálatra és az emberekért végzett szolgálatra. 

A Hetednapi Adventista Egyház nem él bezárkózott életet. Tagjait arra 

ösztönzi, hogy vállaljanak mind nagyobb feladatot azért a társadalo-

mért, amelynek ők is tagjai. Legyenek példamutató állampolgárok. Te-

gyenek szert minél nagyobb képesítésre az élet különböző területein, 

hogy hasznosabbá válhassanak ott, ahol vannak: üzemekben, hivatalok-

ban, kutató intézetekben, kórházakban. 

Az egyház, mint szervezet, kész együtt munkálkodni olyan szervezetek-

kel, amelyek az emberiség jóléte érdekében tevékenykednek. Segély-

szervezetei által mindenütt ott van a világon, ahol katasztrófák, szeren-

csétlenségek érik az emberiség valamely részét. 
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A növekvő hitehagyás fokozott időszerűséget  

ad a hármas angyali üzenetnek 

 

 

Mint már erről szó volt, az adventmozgalom korai történelmében az 

adventista pionírok azonosították mozgalmukat a Jel 14-ben leírt há-

rom angyal üzenetével. Ez az üzenet az egyház későbbi története során 

is mindenkor a prédikációk központjában állott. J. White mondta: „Eb-

ben a mozgalomban Istennek igazságát és művét, amely Miller Vilmos 

munkájával kezdődött és egészen a kegyelem idő végéig tart, ez a három 

angyal ábrázolja. Ezek az angyalok jelképezik az igaz mozgalom három 

nagy részét...”  

„A hetednapi adventisták szorosan ragaszkodnak a (1844-es) nagy ad-

vent mozgalomhoz, mert alkalmazzák az üzeneteket… Nem nélkülözhe-

tik ezeket a láncszemeket az igazság aranyláncában, amelyek összekötik 

a múltat a jelennel és a jövővel, s az egésznek gyönyörű összhangját mu-

tatják. Ismételten tehát: a három angyali üzenet az igazi mozgalom há-

rom részét szimbolizálja.”1  

A hármas angyali üzenet jelenleg is időszerű mondanivalójának megér-

téséhez figyelemmel kell kísérnünk azokat az eszmei áramlatokat, ame-

lyek az adventizmus keletkezését megelőzően, de azt követően is, hatás-

sal voltak a vallásos élet alakítására. A XIX., majd a XX. században 

olyan teológiai irányzatok jöttek létre, amelyek igazolják azt a korábbi 

megállapítást, hogy ennek az üzenetnek - éppen növekvő időszerűsége 

miatt - egészen a kegyelem idő végéig hangozni kell. Hasonló a helyzet a 

többi alapvető bibliai felismeréssel, mint pl. a szentély tana és a próféta-

ság ajándéka, vagy a szombat - amelyek a nagy csalódást követően meg-

mentették és összefogták a csalódás okát kutató csoportokat. Ezeknek 

az „oszlopoknak” az elmozdítására irányuló szándék végül is az adventi 

reménység szétzúzását jelentené, amelyre néhány újabb kori teológiai 

irányzat részéről meg is van a szándék. 

                                                 
1  F. D. Nichol: a hármas angyali üzenet növekvő időszerűsége 



128 

Újabb kori teológiai irányzatok az eszkatológiáról 

1. Albert Schweitzer és a konzekvens eszkatológia 

Albert Schweitzer,2 a Strassburg-i egyetem világhírű professzora a 

lényegénél ragadta meg a problémát, amikor azt definiálta, hogy mit is 

értsünk konzekvens eszkatológia3 alatt.  

Schweitzer abból indult ki, hogy Jézus, Isten örök országának a közvet-

lenül bekövetkező felállításáról prédikált. Már életének idejében várta 

annak eljövetelét, majd pedig közvetlenül halála után. Ezért gondolkodott 

úgy, amikor a tanítványokat kettesével küldte ki Izráel városaiba, hogy 

közvetlenül a vég előtt állnak (Mt 10:23). A tanítványok visszatérésekor 

be kellett látnia, hogy a vég még nem érkezett el; ezért az Isten országá-

ról szóló prédikálást összekötötte feltámadásának tényével. Halála után 

tovább vártak a keresztények; azonban amikor semmi sem történt, ak-

kor megpróbáltak valamilyen választ keresni erre a lehangoló tényre. A 

szentségek által jött létre ezután egy belsőleges kapcsolat Krisztussal; és 

így abba a helyzetbe jutottak, hogy megtapasztalták az utolsó áldásokat. 

Schweitzer egyik tanítványa, Martin Werner4 megkísérelte bizonyíta-

ni, hogy a keresztény tanítás főképpen annak a kísérletnek az eredmé-

nye, amelynek célja betölteni azt a légüres teret, amely a Jézus eljöve-

telének be nem teljesedett ígérete által jött létre.  

Schweitzer véleményét többen bírálták, mert így akarta bemutatni Jé-

zus álláspontját Isten országa várásával kapcsolatban, hogy annak eddi-

gi be nem teljesedése valamennyi keresztyén tanítást megfoszt hiteles-

ségétől. Ha Krisztus oly nagyon várta Isten országának felállítását, ami 

nem teljesedett be, akkor milyen alapja van még a mi reménységünk-

nek? E. Brunner ezt így fejezi ki: „Ha egy ilyen teória helyes volna, ez 

valamennyi keresztény dogmatikának a végét jelentené. Akkor nem 

másról volna szó csupán, mint egy tévedés rendszerbe foglalásáról.” 

                                                 
2  Albert Schweitzer (1975-1965) német teológus, lelkész, filozófus, orgonaművész, 

tanár, orvos; Nobel-békedíjat kapott 1953-ban 
3  Az eszkatológia (az eszkhata, vagy eschato= végső, utolsó dolgok és logosz= tudo-

mány görög szóból) a túlvilágról és a legtávolabbi jövőről szóló tanítás.  
4  Martin Werner (1887-1964) svájci reformista teológus 
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2. Charles Harold Dodd és a beteljesedett eszkatológia 

Rudolf Otto5 megkísérelte korrigálni, amit Schweitzer nézetében hely-

telennek látott. 1914-ben azt a magyarázatot adta, hogy Isten országa, 

amint azt Jézus hirdette, nem egészen a jövőre irányult, hanem már 

Jézus tanítói tevékenysége által jelenvaló volt.  

Charles Harold Dodd6 bizonyos fenntartásokkal, de elfogadta azt az 

eszkatológikus irányzatot, amely ma „beteljesedett eszkatológia” néven 

ismert. Amíg Schweitzer felfogása szerint Jézus az eszkatológiának kizá-

rólag egy jövőbe mutató jelleget adott, addig Dodd véleménye szerint 

Isten országa Jézus szolgálatával megkezdődött és be lett vezetve. Isten 

országa Jézus nyilvános szolgálata által kezdődött; ezáltal minden jövő-

be mutató utalás jelentőség nélküli. Néhány tanítvány nem értette Jé-

zust. Ezért csalódtak visszavárásában. Ezekről a csalódottakról a Jele-

nések könyvén kívül még Mk 13-ban és 2Thess 2-ben is olvashatunk. 

Ezek, akikről itt szó van, a jövőbe vetik reménységüket.  

A másik oldalon azonban vannak olyanok, mint Pál is, akiknek a Jézu-

séhoz hasonló eszkatológiai felfogásuk volt. A jövőbe mutató újszövet-

ségi eszkatológiai felfogásban nyomokat találhatunk, amelyek vissza-

térést jeleznek az ószövetségi eszkatológiai felfogáshoz.  

Pál apostol, Péter apostol és a Zsidókhoz írt levél szerzője számára – 

egybehangzón Jézus felfogásával - a vég már elérkezett. Krisztus feltá-

madása éppen azt jelentette, hogy minden beteljesedett. János evangé-

liuma - Dodd szavai szerint különleges helyet foglalt el, mert félreteszi a 

sötét elemeket és közvetlenül kapcsolódik Jézus tanításához. 

Nincs itt lehetőség arra, hogy teljes áttekintést adjunk Dodd téziseiről. 

Egyet azonban meg kell állapítanunk, mégpedig azt, hogy nem fogad-

hatjuk el tanítását, mert az újszövetség igéit a szerint osztályozza, hogy 

„követik-e a vonalat”, vagy sem.  

Saját érdekünkben azonban jegyezzük meg, hogy Dodd a Jelenések 

könyvében és Márk 13-ban egy a jövőbe mutató vonalat lát. 

                                                 
5  Rudolf Otto (1869-1937) német teológus, filozófus és egyháztörténész 
6
  Charles Harold Dodd (1884-1973) befolyásos welszi protestáns teológus, az Újszö-

vetség tudósa  
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3. Rudolf Bultman és az egzisztenciális eszkatológia 

Rudolf Bultmann7 1941-ben tette ismertté azt a véleményét, hogy a 

keresztény hitvallást meg kell szabadítani a mitológiától (mitológiátla-

nítani kell).  

Bultmann mitológiátlanítási koncepciója az egész német értelmiségben 

reakciókat váltott ki, vitáztak róla, viszonyultak hozzá. 

Bultmann számára egyetlen fontos feladat létezett: találkozni Krisztus-

sal itt és most. A jövő a jelennek ama válasza által épül, amelyet én 

Krisztus szavaira és történetére adok. Mindkettővel szemben állva lá-

tom magam. 

Számára az apokalipszis önmagában még egyáltalán nem utalás egy 

távoli jövőre. Ő csupán megkíséreli leírni - mint János evangéliumának 

írója –, hogy a végidő már az akkori jelenben megkezdődött. Bultmann 

két áramlat között tesz különbséget az újszövetségben: az egyik az ún. 

„futurista” irányzat, amellyel a jövőre utal, és megkísérli a misszió általi 

mulasztással megmagyarázni a kérdést. A gyülekezet egzisztenciája 

meghatározott időtartamú - ez az időtartam függ a megbízatástól. Ez a 

tendencia mutatkozik Lukácsnál.  

A második irányzat - Jánosnál és Pálnál mutatkozik - minden hamis 

reménységet félretesz, amelyet Jézus ébresztett a közvetlen közelben 

bekövetkező végről mondott beszédei által. Ehhez tartozik még az - 

mondotta -, hogy ez a várakozás nem kapcsolódott Jézus központi gon-

dolatához. Ő a judaizmustól kölcsönözte eszményét, hogy fő gondolatá-

nak nagyobb hangsúlyt adjon. Az elfelejtést munkálta, hogy a jelenre 

helyezze a hangsúlyt. Mindaz, ami nincs összekötve ezzel a gondolattal, 

a mítoszban gyökerezik. Az egyetlen, ami számit, Jézus felhívása, hogy 

haladéktalanul döntsünk.  

Bultmann tanítása nem maradt hatás nélkül a kánon, az inspiráció és az 

ószövetség érvényességének kérdésére. 

 

                                                 
7  Rudolf Karl Bultmann (1884–1976) Lutheránus háttérrel rendelkező német teoló-

gus 
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4. Desmond Ford és a feltételes eszkatológia 

Amikor Desmond Ford8 azt mondja, hogy Jézus Mt 24:34-ben „kifeje-

zésre kívánta juttatni azt a szándékát, hogy még abban a generációban 

visszatér azokhoz, akiknek ezt mondta”, akkor - ami az eszkatológiai fel-

fogást illeti - odaállt a fent említett írók sorába. Azonban Ő sem talált 

jobb megoldást, mint azok. Itt két pozíció között kellett választania. Vagy 

egy sorba áll a judaista eszkatológusokkal, ebben az esetben Jézusnak 

nem volt igaza. Az a felfogás, hogy egy misszionáriusi feladat teljesedett 

volna, csupán utólagos igazolása egy elhibázott vállalkozásnak. Vagy 

pedig elhagyja a futurista, a jövőbe mutató eszkatológiát és azok oldalá-

ra áll, akik a megvalósult eszkatológiát képviselik. Ezen a módon teszi 

párbeszéd tárgyává a kánon problémáját. 

Mi, adventisták hisszük, hogy az egész Szentírás inspirált. Úgy vesszük a 

Bibliát, ahogy van, mint hitünk zsinórmértékét. Ennélfogva a következő 

nehézségekkel találjuk szembe magunkat: Vagy azt mondta Jézus való-

ban, hogy még az első században visszajön, és így tévedett. Ebben az 

esetben aligha helyezhetnénk Belé bizalmunkat. Vagy pedig valami 

egészen másra gondolt. Számunkra feltétlenül fontos ennek a kérdésnek 

a tisztázása, hogy megőrizzük a Szentírás egységét és hitünk ereje meg-

maradjon. Ezen az alapon szeretnénk néhány kérdéses szöveget meg-

vizsgálni.  

A közvetlen közelben teljesedő eszkatológia 

a) „Ez a nemzetség” (Mt 24:34, Mt 13:30, Lk 21:32) 

„Bizony mondom néktek, el nem múlik ez a nemzetség, mígnem mind-

ezek meglesznek.” 

Desmond Ford véleménye szerint ez a szöveg azt bizonyítja, hogy Jézus 

elkészítette tervét, és vissza akart térni övéihez, akik abban a generáció-

ban éltek. A meghatározó tényező abban a kifejezésben van, hogy: „ez a 

nemzetség” - mert ez a kifejezés tizennégyszer fordul elő az evangéliu-

mokban - és minden esetben Jézus kortársaira vonatkozik. 

                                                 
8  Dr. Desmond Ford (1928-) ausztrál adventista tudós. Jól ismert személyiség he-

tednapi adventista körökben, mivel szerepet játszott az ún. „Gleccser Nézet dokt-
rína” 1980-as válságában, de „továbbfejlesztette” a vizsgálati ítélet doktrínát is, 
amely miatt 1980-ban kizárták. 
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Úgy tűnik, hogy a problémát leegyszerűsítik, amikor Jézus szavait ilyen 

módon magyarázzák. Ténylegesen arra is gondolhatnánk, hogy egy ge-

neráció elmúlik, amikor egy új generáció lép a színre. Azonban a tanít-

ványok több mint negyven évvel Jézus halála után írták meg híradásu-

kat. Ők pedig ahhoz a generációhoz tartoztak, amelyik kihalóban volt. 

Hogyan érthették kortársaik Jézus szavait? Úgy érthették-e, hogy Jézus 

az utolsó apostol halála után visszatér? Jézus szavai félreértésének elke-

rülése érdekében, valamint azért, hogy ne kronológiai értelemben ma-

gyarázzák, Máté és Márk nem mulasztotta el a Jézus által elhangzott 

megfelelő szavakat leírni: „Arról a napról és óráról pedig senki semmi 

sem tud, sem az égben az angyalok, sem a Fiú, hanem csak az Atya.” 

(Mk 13:22) Számukra szükségtelen volt, hogy Jézus szavaiból kiolvassák 

a vég idejét. Ha tehát valaki ezekből a szavakból Jézus visszajövetelének 

idejét szeretné meghatározni, azt a bátorságot veszi magának, hogy 

többet akar tudni, mint a mennyei angyalok. 

Hogy értsük tehát a generáció, vagy nemzetség kifejezést? Tény, hogy ez 

a kifejezés: „nemzetség, generáció” tizennégyszer fordul elő az evangéli-

umokban. Meg kell azonban figyelni azt, hogy azok a szavak, amelyek 

ezt a fogalmat bevezetik, minden esetben vitathatatlanul elmarasztaló 

körülményre utaltak. „Ez a nemzetség” mindig negatív értelemben van 

megemlítve. Ez a fogalom mindig egy olyan generációra utal, amely er-

kölcstelen, bűnös, hitetlen, amely jeleket kapott, hogy hinni tudjon: de a 

prófétákkal és apostolokkal szembeni gonoszságuk miatt számot kell 

adniuk minden kiontott vérért, a világ megalapítása óta (Lk 11:50-51). 

„Hogy számon kéressék e nemzetségtől minden próféták vére, amely e 

világ fundamentumának felvettetésétől fogva kiontatott. Az Ábel vérétől 

fogva mind a Zakariás véréig, aki elveszett az oltár és a templom között: 

bizony, mondom néktek, számon kéretik e nemzetségtől. A teremtésre 

és Ábelre való utalás arra enged következtetni, hogy itt nem Jézus korá-

nak nemzetségére kell gondolni. (Itt is „ez a nemzedék” áll kétszer is). 

Hiszen ezeket nem lehetne felelősségre vonni a távoli múlt bűneiért!  

Ennek a szónak különböző módon történő alkalmazása sokkal inkább 

ahhoz a megállapításhoz vezet, hogy ezek alatt valamennyi generáció 

hitetlenjei érthetők. 
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A héber „dór” vagy arám „dar” szó, amelyet a görög „genea” szó ad visz-

sza, különböző jelentőséggel bír. Így egy generáció jelenthet negyven 

évet (5Móz 2:14); ezzel a „nemzetségnek” a fajokra vonatkoztatott értel-

mezése is kiesik (Zsolt 78:8, Mk 8:19) Ilyen jelentőséget tulajdonított 

ugyanis néhány kommentátor Mt 24:34-nek. Azt gondolták, hogy ez a 

jövendölés a zsidó népre vonatkozik. 

Ez a felfogás azt jelzi, hogy számukra a „generáció” kifejezés nem csu-

pán számtani jelentőséggel bírt. Megjegyzésre méltó, hogy ennek a szó-

nak kibővített jelentősége az ószövetségben is különösen negatív össze-

függésekben jut kifejezésre. Zsolt 78:8-ban a „szilaj és makacs” (nemze-

dék) több nemzedékre vonatkozik. Péld 30:11-14-ben Luther az embe-

rek bizonyos fajtájáról beszél, amely minden időkben létezett. Az öku-

menikus fordítású magyar Biblia „népség” szóval fordítja a „nemzetség” 

szót. Az újtestamentumban Mk 8:38-ban említett „nemzetség” magatar-

tása ellentétben áll az eljövendő világ erkölcsi felfogásával. A két, egy-

mással ellentétes világ van itt bemutatva. Mk 8:12-ben a „nemzedék” 

azokra az emberekre vonatkozik, akik jelt kértek. Így érthetők Jézus 

szavai, anélkül, hogy önkényes magyarázat történne, mivel itt az embe-

rek egy csoportjáról van szó. Egyféle magatartásról. Azok az emberek, 

akiknek hitetlensége miatt Jézus „felfohászkodott”, maguk körébe fog-

lalják mindazokat, akik Isten ítélete alá kerülnek. Jézus nem beszél ar-

ról, hogy ezek az emberek élve érik meg eljövetelét, mert Mt 12:41 sze-

rint Ninive lakói és Délnek királynéja együtt támadnak fel ezekkel, ho-

lott ők már régen halottak voltak. 

Jézus tehát nem kronológiai tájékoztatást adott, amint azt Mt 24:36 is 

mutatja, hanem csak arra mutatott rá, hogy a hitetlen emberek nemzet-

sége mindezek teljesedését látni fogja, amikről a végidők eseményeivel 

kapcsolatban beszélt. Semmi sem megy feledésbe, vagy semmisül meg 

azokból, amiket Ő mondott. Márk világosan mondja, hogy nem várhat-

juk az események oly módon való összetorlódását, hogy minden egyet-

len egy, nevezetesen „e nemzetség” ideje alatt történjen meg. Márk 

megismétli Jézus néhány jellemző kijelentését: „de ez még nem a vég” 

(Mk 13:7); „Nyomorúságoknak kezdetei ezek” (9. v.); „De előbb hirdet-

tetnie kell az evangéliumnak minden pogányok között” (10. v.); „de aki 

mindvégig megmarad, az megtarttatik” (13. v.).  
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Az események Júdeában veszik kezdetüket (14. v.) és a 27. vers szerint a 

végső dolgok kiterjednek „a föld végső határától az ég végső határáig. „ 

Azt jelenti-e ez a kifejezésmód, hogy Jézus kortársaira ez egyáltalán 

nem vonatkozott? Semmi esetre sem! Jeruzsálem bevétele a templom 

lerombolása nyújtják a legmegfelelőbb biztosítékot arra, hogy mindaz, 

amit Jézus kijelentett beteljesedik, és az Embernek Fia, az Ő dicsőségé-

ben eljön; mert egy zsidó számára jel volt; ha a templom leromboltatik, 

akkor a jövendölés másik része is teljesedni fog. 

b) „Nem kóstolnak addig halált” (Mt 16:28, Lk 9:27, Mk 9:1) 

„Bizony mondom néktek, hogy vannak némelyek az itt állók között, akik 

nem kóstolnak addig halált, amíg meg nem látják, hogy az Isten országa 

eljött hatalommal.” 

Az evangélium írói, akik reánk hagyták ezeket a szavakat, bizonyosan 

szerettek volna választ arra a kérdésre, amelyet kortársaik feltehettek: 

kiknek lesz abban az előjogban részük, hogy nem halnak meg? Kik lesz-

nek azok, akik az Embernek Fiát meglátják eljönni dicsőségében? Jé-

zusnak ezek a kijelentései számos exegétát, egyházatyát és napjaink ve-

zető teológusait (pl. J. Jeremiás9) oda vezettek, hogy Jézus szavaiban ne 

az Ő visszajövetelének üzenetét, hanem annak magyarázatát lássák. 

Ugyanebbe az irányba mutat a hetednapi adventista Bibliai kommentár 

is, 2Pt 1:16 szavaira építve. A szó: „néhányan”, vagy „némelyek”, ame-

lyet Krisztus alkalmaz, Péterre, Jakabra és Jánosra utal. Ez a mondat 

tehát nem annak a véleménynek a megerősítése; hogy Isten országa 

még az akkor élő kortársak halála előtt jönne el, hanem egy különös ki-

nyilatkoztatásnak a bejelentése, amelyben néhány embernek része volt. 

Természetesen fel lehetne tenni ezt a kérdést: Vajon az apostolok is így 

értették ezt a mondatot? 

Bizonyosan így! Ténylegesen, az idézett szövegeket mindig kíséri egy 

kritikus időre történő utalás. Az ember fel kell, hogy vegye az Ő kereszt-

jét és életét vállalnia kell. Ez áll Mt 16:24-25-ben. E fogalmak keretében 

és e kötelesség alapján fog az Embernek Fia, mint ítélőbíró uralkodni. 

(27. v.) 

                                                 
9  Joachim Jeremias (1900–1979), német lutheránus teológus 



135 

Márk evangélista nemcsak a keresztről tesz említést, hanem a bizony-

ságtételről is, amelyet egy bűnös nemzetség (nemzedék) között kell 

végezni. A vers jelentése tehát így hangozhat: Nemcsak azok fogják 

meglátni Krisztust az Ő dicsőségében eljönni, akik élnek, hanem azok is, 

akik készek Őt megvallani, éspedig mindhalálig. A három apostol - akik 

Krisztussal a megdicsőülés hegyére mentek,- részesült csupán abban, 

hogy az ő haláluk meg van említve az újtestamentumban: Péter (Jn 

21:18-19), Jakab (ApCsel 12:2), és János, akik számára a várakozás ideje 

maradt (Jn 21:23). A Krisztusért végzett bizonyságtételükért, amelyet 

bíráik előtt tettek, még a halál vállalása árán is, ezek a tanítványok kö-

vették Mesterük példáját. Valójában Jézust azért ítélte el a Magas Ta-

nács, mert megvallotta, hogy „az Embernek Fia eljő az ég felhőiben” (Mt 

26:64). Valószínű, hogy Lukács nem szándék nélkül írta le oly részlete-

sen Istvánnak, az első vértanúnak a halálát. István, bizonyos értelem-

ben megpecsételte halálos ítéletét szavaival: „Ímé látom az egeket meg-

nyílni és az Embernek Fiát az Isten jobbja felől állni” (ApCsel 7:56). 

Jézus szavai ezek szerint nem azt hirdették, hogy visszajövetelekor még 

néhányan élni fognak és meglátják Őt, hanem hogy néhánynak meg kell 

halni, mert nem szégyellik Őt megvallani, hogy látták az Urat az Ő di-

csőségében.  

c) „Be sem járjátok Izrael városait” (Mt 10:23.) 

„Mikor pedig abban a városban üldöznek titeket, szaladjatok a másikba, 

mert bizony mondom néktek: be sem járjátok Izrael városait, míg az 

Embernek Fia eljövend.” 

Jézusnak ebben a kijelentésében azt az „illúziót” vélte felfedezni Albert 

Schweitzer, amelyet az Úr táplált szívében Isten országának felállításá-

val kapcsolatban. Ha ezeknek a kijelentéseknek valóban ez lenne a je-

lentése, akkor egyet érthetnénk Schweitzer eme véleményével, és ezzel 

együtt mindent el kellene fogadnunk, ami ide kapcsolódik.  

A SDA Bible Commentary-ban olvashatjuk Pierre Bonnard-tól, „hogy ez 

a vers nem Jézus közeli eljövetelét kívánja hangsúlyozni, hanem azt a 

széleskörű bizonyságtevő munkát, amelyet övéinek visszajöveteléig el 

kell végezniük”. Jézus szavainak értelme abban áll, hogy tanítványaiban 

tudatosítsa azt, hogy egészen visszajöveteléig sok munka vár rájuk. Ne 
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okozzon tehát nekik problémát az, ha egyik városban nem végezhették 

el munkájukat az üldöztetés miatt és ezért másik helyre kell menniük. 

Mindenesetre, a tanítványok képtelenek lennének elvégezni munkáju-

kat az egész világon,- Jézus eljöveteléig. 

d) Végkövetkeztetés: „Kövess engem!” 

Azok a szövegek, amelyeknek Desmond Ford szerint az a feladatuk, 

hogy Jézus visszajövetelének késedelmét támasszák alá, éppen az el-

lenkező irányba, a felkészülésre helyezik a hangsúlyt. Amikor Jézus Mt 

24-ben, Lk 21-ben, Mk 13-ban a jelek egész sorát említi, akkor ezt nem 

azért teszi, hogy ezzel közeli eljövetelére utaljon, hanem hogy eljövete-

léig még mi mindennek kell megtörténni. Egész sereg ilyen jel van: ezek 

mind be fognak teljesedni. A hitetlenek nemzetsége (nemzedéke) nem 

számolhat azzal, hogy valamilyen jel hiányozni fog. 

Ha Jézus oly nyomatékkal hangsúlyozza a készenlétet és az éberséget, 

akkor ezt azért teszi, mert fennállhatna a veszélye annak, hogy tanítvá-

nyai azt hinnék, hogy eljövetele nem fog megtörténni.  

Valójában egy egészen emberileg értelmezett jövendő volna ez, ha a jövő 

felől spekulatív módon beszélnének és Jézus visszajövetelét a messzi tá-

voli jövőbe helyeznék. Senki sem mondhatja meg, mikor jön vissza, csak 

az Atya tudja az időpontot. Mennybemenetelekor két alkalommal emlé-

keztette erre Jézus a tanítványokat. 

Az első alkalom Péter kérdésekor kínálkozott, amelyet Jánossal kapcso-

latban tett fel (Jn 21:20-23). Jézus közölt valamit Péter haláláról (19. 

vers). Ha Péternek meg kellett halnia, akkor ki lenne életben, ha Jézus 

visszajönne? Talán János lenne az? Jézus válasza: „Kövess engem!” 

A második példát ApCsel 1:6-8-ban találjuk. A tanítványok Isten or-

szága felől kérdezték meg az Urat, Aki így válaszolt: „Nem a ti dolgotok 

tudni az időket és az alkalmakat...” Számukra a Szentlélek fogadása volt 

a fontos, akinek ki kellett töltetnie bizonyságtételükre (és gyakran halá-

lukra is). Más szóval: A próféciák nem azért adattak, hogy azokat speku-

latív módon alkalmazzák Jézus visszajövetelének időpontjára, annak 

meghatározására, hanem azért, hogy erősítsék a hitet, mégpedig az idők 

jeleinek teljesedése által. Jézus megismételte szavait: „Hallottátok, hogy 
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én azt mondtam néktek: Elmegyek és eljövök hozzátok... És most 

mondtam meg néktek, mielőtt meglenne, hogy amikor majd meglesz, 

higgyetek” (Jn 14:28-29). Ne mondjátok tehát, hogy itt, vagy ott, mert 

az Ő eljövetele előtt sok mindennek meg kell történnie. Egy azonban 

fontos: figyeljetek: mert meglep benneteket. Krisztus nemsokára eljön. 

Ha a kérdést így értelmezzük, akkor nem lepődünk meg azon, hogy kü-

lönösen Pál apostol a közvetlen közelben várta az Úr eljövetelét. Ez a 

magatartás megfelelt Jézus szándékának. Krisztus feltámadása bizony-

sága annak a ténynek, hogy a győzelem ki lett vívva, hogy a végső idők 

megkezdődtek és a hívők a reménység idejébe léptek. Ily módon tudta 

Péter apostol a pünkösdi élmény után közvetlenül ezt a reménységet 

megerősíteni (ApCsel 3:20-21).  

Pál apostol az adventi reménység által tudott bátorítani üzenethirdeté-

sében (1Kor 7:29-31). És János apostol az évszázad végén ugyanezt a 

meggyőződést hirdette (Jel 1:7). Nem igaz, hogy ők csupán illúzióban 

éltek; nem, ők bizonyosak voltak, hogy az Úr eljön (Jel 1:8). Ők nem 

értették még a 2300 éves és 1260 napos próféciákat. Ezek a próféciák 

egy meghatározott időre írattak (Dán 12:4,9), és meghatározott időben 

kellett teljesedniük. A tanítványok azonban mégis csak gondolhattak 

arra, hogy az események elhúzódnak, hiszen Jézus figyelmeztette őket, 

hogy meg lesznek próbálva. 

Küzdelem a fanatizmussal az 1844-50-es években 

Arról már említést tettünk, hogy milyen látszólagos késleltető erőkkel 

kellett megküzdeniük már a XVII. századtól kezdve a Szentírás igazsá-

gait képviselőknek. Az új eszmék kovásza átformálta a protestantizmust 

is. A Miller-mozgalom idejében „a vallási és filozófiai körökben a benne 

rejlő (immanentista) misztikus Istenről és így az egész természetfeletti 

világról alkotott nézet már a kereszténységet is megfertőzte.”10 A Miller-

mozgalmat követően, a kibontakozó Hetednapi Adventista Egyházban 

egyeseket panteista nézetek kísértettek meg. Néhányan - közöttük neves 

személyiségek is - szembefordultak az egyház hitelveivel és szervezeti 

rendjével. A lefektetett alapok azonban szilárdaknak bizonyultak, és 

                                                 
10  F. D. Nichol: a hármas angyali üzenet növekvő időszerűsége 
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minden időben kiállták a támadások viharait. (Ebben a tanulmányunk-

ban nem térünk ki ezeknek az irányzatoknak a vizsgálatára.) 

Szükségesnek tűnik azonban megemlíteni még néhány veszélyes irány-

zatot, amely a Miller-mozgalmon kívül bontakozott ki, magában hordva 

jellemző vonásainak néhány hamisítványát. Az igazságra nézve sohasem 

annak ellentéte, hanem inkább annak hamisítványa hordta magában a 

megtévesztés veszélyét.  

A Miller-mozgalom egy lelkileg és intellektuálisan jelentős történelmi 

pillanatban indult meg. „A millerizmus teológiai ellenzéke készségesen 

beismerte, hogy bizonyos nagy bibliai próféciák éppen akkor teljesedtek 

be, vagy pedig éppen teljesednek, s hogy a világ hatalmas változások 

előestéjét éli. Ám semmiképpen sem fogadták el, hogy a bekövetkező 

esemény Krisztusnak szószerinti, személyes eljövetele...”11 

Hasonlóképpen utasították el a későbbi adventisták próféciaszemléletét 

és a prófétaság ajándékával kapcsolatos tanítását. A történelmi hűség 

kedvéért vizsgáljuk meg röviden annak a kornak egy másik vallásos jel-

legét is. Ebből azt is láthatjuk, hogy az adventistáktól milyen eltökélt 

meggyőződést és tiszta látást igényelt a helyes döntés és az igazságban 

való megmaradás. 

A Miller-mozgalom nem volt szervezett egyház. Követői ott voltak min-

den egyházban, felekezetben. Ezek az emberek saját egyházukban az új 

felismerés hirdetése által keltettek nyugtalanságot, a mozgalmon belül 

pedig számtalan vallásos hagyománynak és egyéni nézetnek voltak kép-

viselői. Az amúgy is gyökértelen, tradíciók nélküli amerikai vallásos kö-

zösségekből kijött emberek számtalan nézetet szerettek volna meghono-

sítani. Ami összekötötte őket, az a második advent reménysége volt. Egy 

részüket közvetlenül a nagy csalódás előtt, többeket pedig a csalódás 

után kizártak a közösségekből. Akiknek sikerült, azok észrevétlenül 

meghúzódtak egyházukban, mások pedig ki lettek rekesztve, s ebben a 

kétségbeesett seregben megszámlálhatatlan volt azoknak a száma, akik 

a három fő irányzaton kívül egyéni elképzeléseket követtek.  

Az E. G. White: Életünk és munkánk c. könyvében elénk tárul a fanati-

kus irányzatok egész sora. Közöttük elsőként az ún. lelki magnetizmus: 

                                                 
11  U. o. 
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„Sokat beszélnek a szeretetről, amely a bűnök halmazát elfedi. Ezek a 

személyek nagy hitvallomásaikkal megcsalták a vigyázatlanokat.”12 

Túlfűtött, extrém megnyilatkozásaikkal zavarták a hívők összejöveteleit. 

Mások imája közbeni sóhajtásaikkal és ámenezéseikkel a rendkívüli 

buzgóság látszatát akarták kelteni. Volt olyan tan, amely szerint egyesek 

annyira megszentelődtek, - hogy többé már nem tudtak vétkezni. „Né-

melyek azt vélték, hogy a vallás nagy izgalmakból, és nagy zajból áll.”13 

Sokan azt akarták elhitetni, hogy nincs Szentlélek. Voltak, akik azt hit-

ték és hirdették, hogy a munka bűn, mert elvonja az ember figyelmét a 

lelki dolgokról.  

„Sokan azt is el akarták velem hitetni, hogy nincsen Szentlélek, s hogy 

Istennek azon emberei, akik látomásokat láttak, ezt a mesmerizmus14 

befolyása alatt látták, vagy Sátán csalásának voltak csak az eszközei. 

Azok, akiknek különleges nézetük volt egyes íráshelyről, teljesen tartóz-

kodtak a munkától, és azokat, akik ellent mondtak elméleteiknek ebben 

vagy más pontban vallási kötelezettségeiket illetőleg, kizárták. Engem 

azzal vádoltak, hogy a világhoz kívánok alkalmazkodni. A másik oldalon 

pedig azzal vádoltak meg azok az adventisták, kik csak névleg tartoztak 

hozzánk, hogy én vagyok a fanatizmus zászlóhordozója, holott a való-

ságban állandóan harcoltam a fanatizmus ellen. Egyes testvérek a leg-

különfélébb módon számították ki Krisztus eljövetelének idejét, s arra 

bírták a testvéreket, hogy számításaik eredményét feltétlenül magukévá 

tegyék. Azonban az Úr kijelentette nekem, hogy ezek a számítások nem 

felelnek meg a valóságnak, mert eljövetelét a nagy szomorúság előzi 

majd meg, s ha eljövetelének idejét meg akarjuk állapítani, s tévesen 

állapítjuk meg, ez csak gyengíti Isten népének hitét. Ezért azzal vádoltak 

testvéreim, hogy én vagyok az a rossz szolga, aki így szól szívében: Ha-

logatja az én Uram az Ő eljövetelét” (Mt 24: 48).15 

                                                 
12  E. G. White: Életünk és munkánk, 41. o. 
13  U. o. 43. o. 
14  Mesmer Franz Anton (1734–1815), alapította tan, mely azt hirdeti, hogy az egész 

világegyetemet, az élő szervezeteket is mágneses erő hatja át. A betegségeket az 
állati delejesség hibás eloszlása v. mennyisége idézi elő. 

15  E. G. White: Életünk és munkánk, 46. o. 
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„Nem hivatásunk, hogy vitába szálljunk azokkal, akik hamis elméleteket 

követnek. A vita hiábavaló. Krisztus sosem vitatkozott. ’Meg van írva’ - 

volt fegyvere a világ Megváltójának. Ragaszkodjunk az Íráshoz. Enged-

jétek az Úr Jézust és követőit, hogy bizonyságot tegyenek. Tudjuk, hogy 

bizonyságuk igaz. Krisztus a teremtés felett áll. Ő vezette Izrael gyerme-

keit tűzoszlopban. Szemei látják a múltat, jelent és jövőt. Minden Istent 

szerető ismerje el és tisztelje Őt. Parancsolatai népe életének ellenőrző 

hatalmai.”16 

Amerikai prófétikus mozgalmak 

Az Istentől kapott prófétai adomány megkülönböztetése a hamistól 

azért is igényelte a szigorú bibliai vizsgálatot, mivel azon a területen, 

amelyen az advent-mozgalom bölcsője volt, ezekben az időkben egy-

mást követték az ún. „prófétikus” mozgalmak. Ezek közül szinte vala-

mennyi rendelkezett valamilyen Bibliával igazolható megnyilatkozással, 

és üzenetükben is voltak az adventisták által hirdetett üzenethez hason-

ló gondolatok. De a bibliai vizsgálatok kimutatták a tévedéseket és a ha-

misítványokat. 

Shakerizmus. Washington államban 1881-ben jött létre. A mozgalom 

alapítója John Slocum. „A bajoktól és a földöntúli büntetésektől való 

menekvést hirdeti.”17 

Egyik prófétanőjük, Ann Lee azt hirdette, hogy Istentől kapott látomá-

sai vannak és Krisztus Lelke ő általa még egyszer meg fog jelenni. A 

shakerizmus híveire a vallásos szertartásaikon jellemző az extatikus 

rángatózás. Innen származik a nevük is: shakers, azaz reszketők.18  

Menominik. Az észak-amerikai rezervátumokban létrejött prófétikus 

mozgalom. 1879-ben alapították Wisconsin államban. Jellemző rájuk az 

álomtánc. Ez a vallási képződmény valójában az indiánoknak a fehérek-

kel való összeütközése válságos helyzetét és a hagyományos indián val-

lási kultúrára gyakorolt visszahatását fejezi ki.19 

                                                 
16  U. o. 48. o. 
17  Konrad F. Mueller: Die Frühgeschichte der STA 20. o. 
18  W. Lanternari: Gyarmatosítás és vallásszabadsági mozgalmak 
19 U. o. 



141 

Mormonok. Joseph Smith20 alapította 1830-ban a „Church of Jesus 

Christ of Latter-day Saints”-ot (Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus 

Krisztus Egyháza) Fayette-ben, New York államban. Joseph Smith azt 

jósolta, 1843-ban, hogy „a Messiás leszáll a földre és megmutatkozik 

testi alakban. Ennek pontosan 1890-ben kellett megtörténnie.”21 

Azt is állította, hogy angyal jelent meg neki, és egy könyvet mutatott, 

amelybe be volt írva Amerika őslakosainak története. Ezt egyedül csak ő 

láthatta és neki volt szabad lefordítani. Azt is „látta”, hogy a poligámia 

megengedett.22 A vallási szabadságot csak a polgárok saját akarata sza-

bályozta: beleesett-e valamilyen vallásos áramlatba, vagy teljesen elfor-

dult attól. Mindenki saját maga döntötte el: egy emocionális (érzelmi) 

irányzatot követ-e, vagy a hideg formaságot. 

Christian Science – Keresztény tudomány. „Ezt egy, az amerikai 

New Hampshire állambeli Concord közelében lévő Bow-ba való farmer 

lánya, Mary Baker Eddy (1821-1910) alapozta meg 1866-ban, és 1875-

ben megjelent Science and Health with Key to the Scriptures (Tudo-

mány és egészség, rejtjelkulccsal a Szentíráshoz) c. művében ismertette.  

1879-ben Mary Baker Eddy saját egyházat alapított, amelynek első és 

legjelentősebb tanítása szerint csak az Isten rendelkezik valódi realitás-

sal, az anyag és ennek következtében a bűnök, a betegség és a halál nem 

valóságosak, hanem csupán az emberi képzeletben gyökereznek.”23 

Új Salem Társaság. „Az ’Új Salem-társaság’ Jakob Lorber (1800-

1864)24 - állítólag isteni hang diktálta - teozófiai és kozmológiai írásait 

tanulmányozza. A ’közösség Jézus Krisztusban’ abban hisz, hogy Her-

mann Lorenz-nek (1864-1929) pergamenre írt, egy tiszta szellem hatása 

alatt létrejött kiáltványában iránymutató vallásos okiratok birtokába 

jutott.”25  

                                                 
20 Joseph Smith (1805 – 1844) amerikai vallási vezető, a mormonizmus (Az Utolsó 
Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza) megalapítója. 
21 U. o. 
22 U. o. 
23 Helmut von Glasenapp: Az öt világvallás 
24 Osztrák zenész és író. Isten „írószobájának” nevezte magát. 
25 U. o. 132-133. o. 
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Dr. Konrad F. Mueller hivatkozik könyvében Chamning-ra, aki szerint 

azok között, akiknek eszméi Amerikában a XIX. század első felében 

gyökeret vertek, három kiemelkedő személy van: Alexander Campbell, 

Joseph Smith (mormon) és William Miller. Alexander Campbell 1809-

ben vándorolt be apjával Amerikába, és ott vele együtt a presbiteriánus 

egyház lelkésze volt. Azt a célt tűzte ki, hogy minden protestáns egyhá-

zat egyesít. Minden hitvallást el akart vetni és csak a Bibliát akarta a hit 

szabályaként elfogadtatni.26  

A presbiteriánus egyház kizárta, és mivel nem akart új egyházat alapítani, 

a baptistákhoz csatlakozott. A felmerült ellentétek miatt azonban onnan 

is kivált és 1832-ben néhány presbiteriánus csoportot egyesített és meg-

alapította a „Disciples of Christ” - Krisztus tanítványai - nevű egyházat. 

Hamar megerősödtek és élénk missziós tevékenységet fejtettek ki.27  

Campbell erőteljesen hirdette a prófétai igét. (Dn 8:14) Sajátos értelme-

zése alapján a Millennium kezdetét 1847-re helyezte.28 Ekkor kellett vol-

na szerinte a keresztyén egyházaknak minden antikrisztusi elemtől meg-

tisztíttatni.29 Ez alatt elsősorban a protestáns szektákat és a katoliciz-

must értette.  

Campbell szerint Krisztus az őskeresztény gyülekezetért már Pünkösd-

kor eljött, kora kereszténységéért pedig a „Great Revival” idején, amikor 

8 millió lélek megtért a kereszténységhez.30 

Ezekre az időkre is alkalmazható volt, amit később E. G. White írt: 

„Mindenfelől hangok hallatszanak, hogy itt a Krisztus! Itt a Krisztus!” 

A jövő a múlt tükrében 

A történelem nem foglalkozhat jövőkutatással. A próféciamagyarázat 

nem a történész feladata. De az adventmozgalom kezdettől fogva prófé-

tikus jellegű mozgalom volt. Ennek a mozgalomnak építői minden lé-

pést a jövőbe tekintő hittel tettek meg. Az egyház múltjának története 

                                                 
26 Le Roy Edwin Froom: The Prophetic Faith of our Fathers 
27 U. o. 
28 U. o. 
29 U. o. 
30 U. o. 
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magán hordja az isteni vezetés pecsétjét. Történelmünk tapasztalatai ar-

ról beszélnek, hogy Isten benne volt az eseményekben. 

A Miller-mozgalom romjain új épület emelkedett. Az építők váltották 

egymást az idők során. Sokan letették szerszámaikat, mások a rombolók 

soraiba álltak, de az épület egyre emelkedik. Menetelésünk útját min-

denütt jelzik a szakadások és elbukások, de az egyház minden viharból 

csak jobban megerősödve került ki, hogy végül is diadalútja végén, 

Krisztus igazságába öltözötten megállhasson az egyház Ura előtt.  

Rövid történelmi múltunk építő kövei jelenünk és jövőnk megalapozói. 

A megtett út egy szakaszáról visszatekintve így emlékezett meg E. G. 

White:  

„Nehéz idők voltak azok. Ha nem álltunk volna szilárdan hitünkben, 

hajótörést szenvedtünk volna. Az igazság győzött. Testvéreink elvetették 

tévedéseiket, és egyesültek a hármas angyali üzenet hirdetésében.”31 

                                                 
31 E. G. White: Életünk és munkánk, 47. o. 
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Utószó 

 

 

Egy mozgalom állítását, hogy Isten hozta létre azért, hogy egyedülálló 

üzenetet hirdessen az üdvösségtörténet egy adott pillanatában, a törté-

nelmi eseményeknek kell igazolni. Ez vonatkozik minden eseményre, az 

üzenethirdetés kezdetétől a befejezésig.  

Isten nem siet, és nem késik. Nem vár arra, hogy egy mozgalmat, egy 

üzenetet akkor indítson el, amikor már régen ütött az órája, sőt inkább 

úgy és akkor indítja, amikor azt a helyzet igényli. Tehát a történelem ki-

bontakozó eseményei, ahogyan beilleszkednek Isten profetikus üzene-

tébe, meggyőző igazolással szolgálnak, mert az Ő isteni előrelátását tár-

ják elénk.1 

Ennek a rövid vázlatnak nem az a célja, hogy a teljesség igényével adjon 

ismeretet az adventi reménység Bibliában végighúzódó gondolatáról, 

vagy a megfelelő üdvösségtörténeti korban egy-egy néphez – végül az 

adventi néphez - kapcsolódó történetéről. Nem is egyháztörténelem ez, 

hanem inkább egy-egy olyan történelmi pillanatnak a felidézése, amely-

ben különösen hangsúlyt kapott az adventi reménység. 

Egy részletes és átfogó adventtörténet megírása régen esedékes volna, 

és reméljük, hogy az új generáció teljesíti ezt a feladatot.   (E. L.) 

 

 

                                                 
1 F. D. Nichol: a hármas angyali üzenet növekvő időszerűsége 



 

   

 

 

    

 

 

 

 

 

 


