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BEVEZETÉS 
 
Ez a könyv korábban elkészített és nyilvánosságra hozott tanulmányok gyűjteménye, amely-
nek témája: napjaink missziójának kihívása. Ez a téma sokkal többet foglal magában, mint 
amit erről korábban ismertünk. 
 
Az első fejezet napjaink missziójának leltára, amelyben hangsúlyt nyer az, hogy a misszió 
minden keresztény ügye; bemutatja a rugalmasabb missziói erőfeszítések jelentőségét. A feje-
zet záró felszólításaiban a hetednapi adventista misszió végzésének lehetőségeiről olvashatunk. 

A második fejezet elsősorban nyílt hozzájárulás dr.Edward Heppenstall1 egyik írásához, a-
melyből az adventisták sok éven át merítettek impulzust a Krisztusért végzett szolgálatukhoz. 
Ebben a fejezetben analizálom a misszió fogalmának fejlődését a Hetednapi Adventista Egy-
házban. Ez a fejezet kifejti azt a felfedezést, amelyet az adventisták tettek még nem is olyan 
régen, amely egyben egy kihívás is; az tudniillik, hogy misszióterületük az egész világ - mint-
egy három milliárd nem keresztény – teljesen eltekintve az elvilágiasodó keresztények egyre 
fokozódó számától, és azoktól, akik csak névleg keresztények és akiknél hiányzik a Jézussal 
való mély, személyes kapcsolat. 

A harmadik fejezet – Advent misszió a hetvenes években – vizsgálja a Hetednapi Adventista 
Egyház missziójának mai helyzetét, és azokat a következményeket, amelyek a misszió straté-
giájára, formájára, módjára, valamint prioritására való tekintettel adódnak. Ez a fejezet első-
sorban a „Mission Emphasis Week” (missziós hét, amelyen a misszió gyakorlatát hangsú-
lyozzák) részére íródott az Andrews University-n, 1970 februárjában, és még ugyanebben az 
évben a Spectrum c. folyóiratban megjelent. 2

Valamennyi válaszunk a korunk missziója által felvetett sok kérdésre – mint pl. milyen új 
formákat és módszereket igényel misszióvállalkozásunk, vagy a helyes irány és a fontossági 
sorrend eldöntése – a misszióról alkotott fogalmunktól függ. 

Nyilvánvaló tehát, hogy világos, bibliai alapokra épülő missziói teológiára van szükségünk. 
Mit jelent a misszió? Mi a célja? Milyen összefüggés van az egyház missziója és Krisztus 
missziója között. Erre a kérdésre keresi a választ a negyedik „Krisztus és a mi missziónk” 
című fejezet. A mai generáció kereszténységét arra kell ösztönözni, hogy a misszió bibliai fo-
galmát újból felfedezze, mert ennek hiányában minden missziós mozgalom – mint az iránytű 
nélküli hajó – segítség nélkül vergődik. Ez a fejezet, amely protestáns és katolikus teológusok 
tanulmányi csoportja számára készült – az adventista misszió fogalmának rövid kifejtése. 
Krisztusnak, a mennyei szentélyben végzett szolgálatát szemlélve lesz képes az adventista 
egyház lényegesen hozzájárulni a misszió keresztényi megértéséhez. 

A „misszió” és „misszionárius” kifejezéseknek napjainkban sokféle zavaros jelentése van, 
mind az egyházban, mind az egyházon kívül. Nem ismeretlenek előttünk olyan kifejezések 
mint „Apolló-misszió”, „külmisszió”, „kereskedelmi misszió”. A világ több területén a misz-
szió és misszionárius kifejezést az imperializmussal és kolonializmussal való történelmi kap-
csolata miatt, többé nem lehet használni. Nem kellene-e felcserélni ezeket a kifejezéseket —
int ahogy erre javaslatok is történtek - más meghatározásokkal, mint pl. apostol? A válasz 
ezekre a kérdésekre nagyrészt attól függ, hogy mit ért a Szentírás a misszionárius fogalom 
alatt. Ennek meghatározását kísérli meg az ötödik fejezet. 
                                                 
1 The Stature of Christ. Essays in Honor of E. Heppenstall, (V.Carner and G.Stanhiser, Loma Linda, California., 
1970),  45-57. old 
2 SDA Mission in the 70’s;  Spectrum 1970. tavaszi szám, 5-20. old. 
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Eredmény és eredménytelenség a misszionáriusi szolgálatban, szoros összefüggésben van az-
zal az elképzeléssel, amellyel a hívők a világgal kapcsolatban rendelkeznek, és azzal a világ-
gal szembeni beállítottsággal, amely missziójuk célja. Izrael nem töltötte be hivatását, mert el-
zárkózott a világtól. Sok keresztény napjainkban azért nem tsz eleget feladatának, mert a világ 
oly nagyon igénybe veszi, hogy küldetéstudatát elveszíti. Ahhoz, hogy a gyülekezet teljesít-
hess küldetését, egyrészt só és kovászként kell elvegyülnie a világban, másrészt pedig egy bi-
zonyos elkülönülésre van szüksége. Ezzel a kérdéssel foglalkozik a hatodik fejezet, amely 
először 1970. december 15-én cikk-ként jelent meg az „Insight” nevű folyóiratban. 

Amikor az Úr a tanítványokat, mit tanúit a világban küldte, egyszer, s mind  ezzel a feladattal 
az egész gyülekezetet megbízta. Mint megkereszteltek, tulajdonképpen minden gyülekezeti 
tag hasonlóképpen részesül az apostoli megbízatásban a papság, az istentiszteletek tartása, a 
lelki adományok és a gyülekezet missziója vonatkozásában. A laikusok misszionáriusi felada-
tának újbóli felfedezése – mint „királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép…, hogy 
hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el 
titeket”, (1Pét 2,9) – a felelet a misszió mai kihívására. A gyülekezet csak akkor érheti el cél-
ját, ha teljes egésze – nemcsak a vezetők és prédikátorok – maradéktalanul részt vesz a misz-
sziómunkában. 

Az utolsó fejezet – Egy világszéles laikus mozgalom – felállítja azt a tételt, hogy a laikusok 
bibliai szerepének újbóli felfedezése nemcsak az ébredés és reformáció érdekében szükséges, 
amelyre a gyülekezet ma törekszik, hanem szükséges az isteni küldetésnek e földön való telje-
sítéséért is. Ez a tanulmány első ízben ebben a könyvben jelenik meg nyomtatott formában, és 
röviden foglalja össze azt, amit egy, a közeljövőben megjelenő könyv a laikus misszióról is-
mertetni fog. 

A kezünkben levő könyv – a negyedik fejezet kivételével – speciálisan hetednapi adventisták 
részére íródott. Mégis, keresztény embertársaink megérthetik ebből, hogy az adventisták mi-
ben egyeznek velük (miben van velük közösségünk), mennyire képes hozzájárulni az advent 
misszió az Evangélium világszéles terjedéséhez, és mit kell még megtanulniuk az adventis-
táknak? Mindenki, aki az evangélium hirdetésére szenteli magát, meg fogja állapítani, hogy 
vannak megdönthetetlen alapelvek, amelyeket meg kell ismerni és amelyeket követni kell. 
Adventistáknak és nem adventistáknak egyaránt fel kell ismerniük, melyek ezek az alapelvek, 
és hogyan kell őket alkalmazni? 

Tanárok és hallgatók hasznos anyagot találhatnak ebben a fejezetben – oktatást és némi ösz-
tönzést – további kutatás számára. Az egyes gyülekezeteken belül önképzőkörök, imacsopor-
tok számára szolgálhat a könyv tartalma értékes alapanyagként. Prédikátorok, gyülekezetve-
zetők részére, remélhetőleg ösztönzést fog nyújtani a misszió órákra való előkészületben, a 
gyülekezetnek a missziómunkába való bevezetésében, a fontossági sorrend megállapításában, 
amelyek Isten művének befejezését siettetik. 

Adja Isten, hogy ez a könyv segítségünkre legyen a misszióra való ösztönzésben, hogy oda-
szenteljük magunkat annak, aki az Ő csodálatos világosságára hívott el bennünket. Késztessen 
minket cselekvésre, hogy az egész világ mielőbb halljon Jézus Krisztusról, a mi Urunkról és 
Üdvözítőnkről. Mert az Ő küldetése hozta el számukra Isten országát. E nagy szeretet láttán 
nem lehet más választásunk, mint hogy mi magunk az engesztelés üzenetvivői legyünk (2Kor 
5,14-20). 

 

Dr.Gottfried Oosterwal,  
Andrews University, Berrien Springs, Michigan, USA 
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1. fejezet 

AA  MMIISSSSZZIIÓÓ  KKIIHHÍÍVVÁÁSSAA  

A misszió a gyülekezet ütőere. Ha megszűnik verni, nem létezik többé a gyülekezet. Az egy-
ház minden intézménye, minden terve és minden tevékenysége csak egy célt szolgálhat, és 
csak akkor van létjogosultsága, ha részt vesz a misszióban. A keresztség által a hívő nemcsak 
Jézus követőjének vallja magát, hanem eljegyzi magát az emberek megmentéséért végzett 
munkára.1 A misszió tehát a valódi kereszténység bélyege, a hit próbaköve. Egyetlen hívő 
sem énekelheti jogosan azt az éneket: „Mily boldog nap, most tudom én, hogy elfogadtál Jé-
zusom…”; nem imádkozhat így: „Jöjjön el a Te országod”, ha nem kötelezi el magát Krisztus 
missziójában való részvételre. Senki sem állíthatja, hogy Isten népéhez tartozik, ha nem szol-
gálja Krisztust, mint az Ő követe.2

A hívő embereknek - minden generációban -  újból át kellett gondolniuk feladataikat - Krisz-
tust a világnak bemutatni - , hogy ezáltal missziójukat képesek legyenek betölteni. Miért 
szükséges a missziói megbízatás ilyen természetű újraértékelése? 

Személyes átadás 

Először azért, mert a misszió személyes odaszentelést és átadást igényel. A misszió csak 
olyan emberek által éri el célját, akikben Krisztus él és munkálkodik. A misszió a mi lelki 
örökségünk. Mint a szolgáknak Jézus példázataiban, akikre az Úr tálentumot bízott, úgy kell 
minden egyes hívőnek Krisztus lelki örökségét átvenni, hogy egyéniségüknek és jellemüknek 
megfelelően kamatoztassák (Mt 25,14-30). 

Aki a missziói örökséget átveszi, és azt gondolja, hogy azt saját maga végezheti, megcsalja 
önmagát. Úgy gondolkodik, mint az az ember, aki tálentumát elásta. Így nem állhat fenn a 
misszió. Csak az isteni megbízatás személyes elfogadása, személyes átadás és személyes szol-
gálat által lesz a misszió eredményes. 

Egy új világ 

Másodszor, mert a hívő emberek minden generációjának egy megváltozott világgal kell 
szembenéznie. Úgy tűnik, hogy ez a jelenlegi generációt nagyobb feladat elé állítja, mint bár-
melyik korábbit a történelem során. Napjainkban számtalan problémával kell szembenézni. 
Ilyenek pl. a demográfiai robbanás, a környezetszennyeződés, forradalmi változások a közle-
kedésben és a kommunikációban, a tudás megnövekedése, az újraébredő világvallások és 
számtalan új vallás születése Japántól Jamaikáig, Kaliforniától Új-Kaledóniáig; a városiaso-
dás, a szekularizáció és a nacionalizmus; az óriási gazdasági és politikai szakadék Kelet és 
Nyugat között, valamint szakadatlan forradalmi változások majdnem minden kultúrában. Sok 
ember számára, akik a húszas, vagy azelőtti években születtek, bizonyos területeken úgy néz 
ki világunk, mint egy város, amelyet borzalmas földrengés rázott meg, ezt követően pedig egy 

                                                 
1 E.G.White: Jézus Élete, 725-726. old., (Advent Kiadó, Budapest 1993.) 
2 E.G.White: Jézus Élete, 152-153. old., (Advent Kiadó, Budapest 1993.)  



forgószél söpört végig; az utcák le vannak zárva, a nyilvános berendezések összeomlottak és a 
megbízhatónak vélt útjelzők, amelyek segítségével valaha tájékozódhatott az ember, eltűntek. 

Bizonytalanság uralkodik, ha dönteni kell, mit tegyen az ember az első helyre, és a korlátozott 
lehetőségekkel miként éljen értelmesen. Mindazonáltal a világot evangélizálni kell. Azt a vi-
lágot, amelyért Krisztus az életét adta (Jn 3,16-18), azt a világot, amelybe Ő küldött minket 
(Jn 17,18). Minden generációnak újólag meg kell értetnie magát azzal a változó világgal, 
amelyben él. Ez ma a misszió legnagyobb kihívása. 

Jelenvaló igazság 

Harmadszor: azért kell minden új generációnak a saját feladatát mélyen átgondolnia, mivel 
mind az Isten kinyilatkoztatásának története, mind a misszió bizonyítja, hogy Isten minden 
generációt megbízott egy sajátos üzenet hirdetésével, és ezzel a feladattal meg kell birkóz-
nunk a világban. Sok évvel ezelőtt fogadták el a hetednapi adventisták a „Jelenvaló igazság” 
kifejezést, hogy ezzel meghatározzák feladatukat. A „Jelenvaló igazság” olyan igazság, amely 
meghatározott kor számára szól, és sajátos történelmi szituációra érvényes. Olyan igazságok-
ról is szó lehet azonban, amelyeket soha azelőtt nem tanítottak, de lehetnek régi igazságok, 
melyeket új hangsúllyal kell hirdetni. A misszió mai kihívása az, hogy Isten különleges Igaz-
ságát, amely korunknak és világunknak szól, felismerjük, elfogadjuk és másoknak hirdessük. 

Új ébredés 

Negyedszer, mert a keresztény egyházak és a kereszténység általános helyzete a világban vál-
tozott. Egyik oldalon megfigyelhetjük, hogy a liberális teológia miként fosztja meg a krisztusi 
üzenetet sürgősségétől és tisztaságától; miként válik a misszió értelmezése pusztán szociális 
és gazdasági szövetséggé. Megfigyelhetünk egy ökumenikus áramlatot, amely azt a veszélyt 
rejti magába, hogy az egyház hűtlenné válik Istennel és az Ő szavával szemben. A másik ol-
dalon forradalmi változások jelentkeznek a Római Katolikus Egyházban. A második Vatikáni 
Zsinat óta megkísérlik az egyházat az Evangélium alapján új alapokra helyezni (aggiornamen-
to), a hitigazságok bibliai tanítását, az egyház missziós jellegét, valamint a Szentírás tekinté-
lyét újból felfedezni. Az evangéliumi egyházakban is tapasztalható bibliai és lelki ébredés, 
amely Krisztus második eljövetelének hirdetésében, a megtérés és tökéletességre jutás fontos-
ságának kihangsúlyozásában, valamint egy soha nem tapasztalt világszéles missziótevékeny-
ségben – amely minden nemzetből, fajból, kultúrából emberek millióit vezeti Krisztushoz – 
mutatkozik meg. Jelenleg az amerikai misszionáriusok több, mint háromnegyede olyan egy-
házakból való, akik nem tartoznak a „Nemzeti Egyháztanács”-hoz. 

Saját lelki életünk és a misszióról alkotott fogalmunk kihívásai annál inkább figyelmet érde-
melnek, mivel azoknak a száma, akik Krisztusról sohasem hallottak, ma nyolcszor-tízszer na-
gyobb, mit Pál apostol idejében volt. A világ lakosságának ma alig 20 %-a keresztény, és egy 
évtized múlva talán csak 15 % lesz az. Jóllehet az Úr sohasem mondta nekünk, hogy őt az 
egész világ el fogja fogadni, bennünket mégis határozottan megbízott azzal, hogy az Evangé-
liumot hirdessük az egész földön, minden embernek. Krisztus minden emberért meghalt, ezért 
mindenkinek jogában áll Őt megismerni. Ez jelenti generációnk számára a kihívást. 
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A gyülekezet a változó világban 

Az ötödik ok és tény az, hogy a Hetednapi Adventista Egyház minden generációval változik. 
Egy kisszámú amerikai és európai hívő közösség a legelterjedtebb protestáns missziósszerve-
zetté fejlődött, amelynek jelenleg mintegy 2,5 millió tagja van. A kezdetben főképpen nyugati 
közösség nagyon hamar világszéles – nem fehér és nem nyugati közösség lett, amelynek 
mintegy 80 %-a Észak-Amerikán és Európán kívül él. Mivel az adventista egyház gyors nö-
vekedése leginkább Latin-Amerikára, Afrikára és Ázsiára korlátozódik, a század végére 
Észak-Amerikára az össz-taglétszámnak alig 10 %-a jut csupán. Ezenkívül figyelembe kell 
venni azt is, hogy harmadik világ lakosságának mintegy 70 %-a 25 éven aluli, azért az adven-
tista közösség főképpen fiatal emberekből áll. 

Ez a folyamat ma a problémák sokaságát veti fel az adventista egyház előtt. Beszélnünk kell 
emellett arról, hogy az új gyülekezeteket megfelelő bizottságok képviseljék, valamint azokról 
a döntésekről, hogy az „adventista dollárt” hol és hogyan használják fel; távolabbról pedig az 
afrikai, lati-amerikai és ázsiai misszionáriusok és gyülekezeti vezetők kiképzéséről, továbbá 
az új szervezésekről, tekintettel a megváltozott evangélizációs helyzetre a gyülekezetben és a 
világban. Ha mindezekhez a külső változásokhoz, valamint a gyülekezetben és a tagok életé-
ben végbemenő átalakulásokhoz hozzávesszük a növekvő világiasságot, a laikusok megválto-
zott szerepét, az állam és egyház közötti új viszonyokat, a szociális reformokat és a vallásos 
ébredési mozgalmakat, akkor egy olyan egyház képe rajzolódik ki, amely erjedésben van. Egy 
kihívással találjuk magunkat szemben. Vegyük komolyan Istennek az Ő egyházával kapcsola-
tos tervét, engedelmeskedjünk szavának, és vessük alá magunkat Isten Lelke vezetésének. 

Népi mozgalmak 

A hatodik ok, amiért feladatunkat újra át kell gondolnunk az, hogy az utóbbi években a világ 
különböző területein valódi befogadókészség mutatkozik. Ezrek és ezrek készek arra, hogy Is-
ten nagy családjának tagjai legyenek. Egész falvak, törzsek, sőt országok érnek be az aratásra: 
Brazília, Indonézia, Burundi, és Bolívia, hogy csak néhányat említsünk. Az ilyen népi moz-
galmak arra késztetnek bennünket, hogy a célt és missziónk megvalósítását újból átgondoljuk, 
a szükséges előkészületeket megtegyük és felkészüljünk erre a munkára. Gondoljunk mindig 
arra, hogy Isten művének utolsó fázisa példátlanul gyors és mindent átfogó lesz. 

Egy gondolat nagyobb figyelmet igényel! Ma – és a közeljövőben – ott kell több pénzt bein-
vesztálnunk, ahol az aratnivaló valóban beérett és kész az aratásra, ahelyett, hogy eszközein-
ket továbbra is azokra a területekre adnánk, ahol a Szentlélek még nem készítette el az aratni-
valót. Ha nem ezt tesszük, akkor ez oda vezet, hogy felmérhetetlen anyagi és személyi erőt 
fogunk felhasználni a mű olyan intézményeiben, amelyekben az egyház missziós tevékenysé-
gének kevés jelentősége és eredménye lesz, miközben azok a területek, amelyeken a misszió 
számára nagyobb lehetőségek kínálkoznak, jóvátehetetlen kárt szenvednek. 

A misszió a Szentlélek műve. A Szentlélek egykor Pált és Timótheust megakadályozta abban, 
hogy az üzenetet Ázsia tartományba vigyék, és Bithyniába utazzanak (ApCsel 16,6-7), hason-
lóképpen kívánja vezetni a Szentlélek ma is az egyházat. A világ néhány részén már beérett az 
aratnivaló, és Isten Lelke felszólít, hogy most oda menjünk. Ezekre a területekre kell a leg-
több anyagi eszközt és személyt küldeni. Holnap máshová fog küldeni bennünket a Szentlélek. 

A világszéles adventista egyház nem orientálódhat a nagy konszernek irányába, sem földrajzi, 
szervezeti vagy egyházi intézményei felépítéséből és korlátaiból, sem pedig pénzügyi elveiből 
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adódóan. Az elkövetkezendő évtizedben tapasztalni fogjuk, hogy hirtelen egyre több törzs, fa-
lu és nemzet tárja ki szívét és válik fogékonnyá az örömüzenet befogadása iránt. Ezreket és 
ezreket kell egyi dőben learatni. Ez a hatalmas kihívás ébressze fel az egyházat, hogy készen 
álljon a nagy népi ébredések megfelelő fogadására! 

Új módszerek 

A világban, a kereszténységben és magában az adventista egyházban végbement változások 
nyomán ki kell dolgoznunk a misszió új formáját é módszereit, valamint egy új misszióstraté-
giát. Generációnk, amelyet szünet nélküli és gyors változás jellemez, nagy veszélyben áll, 
amikor hagyományos rendszereket és féltve őrzött programokat akar megörökíteni. Ilyen 
szemlélet mellett a misszió elakadhat és a legjobb lehetőségeket veszíthetjük el. A misszió 
mai kihívása a gyülekezet felé: új evangélizációs módszerek és formák kidolgozása, amelyek 
segítenek az egyháznak feladata betöltésében.3

Az alkalom órája sürgeti az egyházat a sokoldalú struktúra kiépítésére a misszió területén. Ez 
azt is jelentheti egyrészt, hogy bizonyos intézményeket és programokat, amelyeket az egyház 
valaha különösen támogatott, de amelyek ma már nem töltik be feladatukat, talán fel kell ad-
ni. A lehetőségekhez mérten új formákat kell kialakítani, amelyek a missziói tevékenységhez 
alkalmazkodnak. Másrészről ez azt jelenti, hogy bizonyos módszerek, amelyek az egyik terü-
leten eredményesek, más helyeken nem érik el a célt. Ilyen intézmények támogatása nemcsak 
az idő, a pénz és a munka pazarlását jelenti, hanem a nagy feladatunkkal szembeni engedet-
lenséget is. 

Az egyház szervezeti formája és struktúrája nem érinthetetlen, nem szent, hanem csak szük-
séges – azonban éppen provizórikus - eszköz a cél érdekében. Éppen ezért egyedül annak a 
kérdésnek a megválaszolásáról van szó, hogy alkalmas-e a szervezet arra, hogy bennünket 
napjainkban a világban betöltendő feladatunk végzésére képessé tegyen. Sürgősen szüksé-
günk van önkritikára, hogy eldönthessük: kórházaink, iskoláink, istentiszteleti rendünk, evan-
gélizációs módszerünk, szervezeti struktúránk valóban az egyház missziói dimenzióját szol-
gálják? 

Semmi esetre sem alaptalan és szélsőséges nézet az, hogy az egyháznak egyes meghatározott 
misszióterületeken talán fel kell adnia néhány kórházát, iskoláját, intézményét, munkaterület-
ét, stb. Semmiképpen sem minősíthetjük ezt kudarcnak, hanem inkább a feladat eredményes 
befejezésének, amely szabaddá teszi az utat egy eredményesebb misszionáriusi vállalkozás 
előtt. Azért imádkozom, hogy egyházunk tanúsítson belátást és hitet, alázatot és bátorságot, 
vállalva az új helyzetet és kihívást, amely Krisztus visszajövetelét sietteti. 

 „Késék a vőlegény” 

Mindez azért is sürgős, mivel Jézus visszajövetelének késedelmével az adventisták közössé-
gét az a veszély fenyegeti, hogy elveszíti missziólelkületét és azt a tudatát, hogy jövevény e 
földön. A szabad idő és a szórakozás vonatkozásában is felmerülnek kérdések, amelyek egyre 
több problémát okoznak a gyülekezetben, és aránytalanul sok figyelmet igényelnek a közös-
ség vezetői részéről. Természetesen, a gyülekezetben mindig adódtak ilyen kérdések, amelyek 
mégis, meghatározott keretek között maradtak. A fegyelmezés valamikor a tanítványsággal 
járó nevelés feladata volt, és nem valami szabadjára engedett ügy, amivé ez napjainkban las-
                                                 
3 E.G.White:  Az evangélium szolgái, 49.old.,  (Bibliaiskolák Közössége, Budapest 1999.) 
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san válik. Ugyanez a megállapítás érvényes a gyülekezet lényegéről és missziójáról, a terem-
tés tanáról, vagy E.G.White írásainak tekintélyéről folytatott hitelvi beszélgetésekre. Szükség 
van a hitelvi párbeszédre – ellenkező esetben a gyülekezet sohasem tölthetné be folytonos 
misszióját forradalmi világunkban. Ezek a megbeszélések – amelyek az őskeresztényeknél és 
az első adventista gyülekezeteknél is megvoltak – amelyek részei a misszionáriusi törekvé-
seknek, olyanok legyenek, hogy embereket nyerjenek meg Krisztusnak. Az olyan vitakörök, 
amelyek öncélúak – amint azt missziós történetek is igazolják – jelzések arra nézve, hogy egy 
gyülekezet elveszítette missziós küldetését. 

A biztos ösvény 

A válasz erre a kihívásra, amellyel a harmadik és negyedik generációnk egyháza szemben áll, 
megtalálható e generációknak a missziónkról alkotott világos elképzelésében, és személyes 
odaadásunkban, valamint abban, mennyire tudatosul bennünk, hogy mit jelentünk a világ 
számára. A missziónk sikere is ettől függ.  

E.G.White a ma missziójának alapvető kihívásait így fogalmazza meg: „A világunk változó 
körülményei olyan művet követelnek, amely megfelel ezeknek a különleges változásoknak. Az 
Úrnak olyan emberekre van szüksége, akiknek világos lelki látásuk és, éles elméjük van. Az 
ilyen emberek elméjét Isten szava világítja meg, és feltárul előttük a biztos ösvény jobban, 
mint valaha.”4

Ezért figyelmeztetett E.G.White arra, hogy sohasem szabad azonnal elvetni azt, amit azelőtt 
még soha sem tanítottak. „Félre ezzel a korlátozottsággal… Amit Isten napjainkban mondani 
akar az Ő szolgáinak, talán még húsz évvel ezelőtt nem volt jelenvaló igazság, ma azonban 
már Isten üzenete korunkhoz.”5 A jelenvaló igazság hirdetése teljes misszionáriusi odaadást 
igényel.6

A felelet 

A következő fejezet a kihívással kapcsolatban foglal állást. Hogyan válaszolhatunk a kihívás-
ra? Soha, a kereszténység egyetlen generációjának sem volt nagyobb lehetősége a fejlődésre 
és fantáziája az eszközök előteremtéséhez, valamint több alkalma és képessége, mint a mi-
enknek. Ez a tény a mai misszió számára az igazi kihívás. 

A világon Nyugat-Európában és az USA-ban a legmagasabb az átlagjövedelem. Hogyan 
használják fel az adventisták ezekben a gazdag országokban a pénzüket? A misszió története 
gyakran ad jelentést a talentumok, az anyagi eszközök és más adományok felhasználásáról. 
Azonban amikor Isten az Ő egyházának meghatározott adományokat ad, akkor mindig az 
egész világra gondol. Az egyik válasz a misszióval szemben támasztott kihívásokra az, - ho-
gyan használjuk fel pénzünket a technikai eszközeink és a kiképzés területén. 

Természetesen, az a gazdagság, amiben nekünk is részünk van, nem szűkíthető le csupán 
anyagi jólétünkre, ismeretünkre az egészségügyi munkát illetően, vagy a szabadság és demok-
rácia terén elért eredményeinkre. Hogyan járulhat hozzá mindez az emberiség felemelkedésé-
hez? A felelet arra a kihívásra, amely elé a misszió állít bennünket: hitbeli gazdagságunk. 
                                                 
4 E.G.White: Manuscript 8a, 273. old., (A.V.Olson: Trough Crisis to Victory, Review and Herald 1966. W.DC.) 
5 E.G.White: Manuscript 8a, 274. old., (A.V.Olson: Trough Crisis to Victory, Review and Herald 1966. W.DC.) 
6 E.G.White: Counsels on Health, 300. old. (Pacific Press Publishing Association, Mountain View CA 1923.) 
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„Próbáljátok meg magatokat, a hitben vagytok-e?” – figyelmeztet Pál apostol (2Kor 13,5). 
Ez minden keresztény számára folytonos kihívás. „Isten a világ szegényeit kiválasztotta, hogy 
hitben gazdagok legyenek, és országának örököseivé tette őket” amit megígért az Őt szere-
tőknek, mondja Jakab apostol (Jak 2,5). Milyen mély ez a hitbeli meggyőződés, és milyen 
messzire nyúlik Isten iránti szeretetünk? 

A misszió személyes dolog. Tervek és intézmények által csupán sohasem valósulhat meg tö-
kéletesen. Isten missziója csak olyan emberek által valósulhat meg, akiket Isten Lelke átfor-
mál, akik Isten szeretetét sugározzák. Krisztus él és munkálkodik bennük. (Gal 2,20; Jn 17,26; 
Fil 4,13). Csak akkor lehetséges tehát a misszió végzése, ha Krisztus bennük lakozik, az Ő 
„szeretete szorongat” és Ő beszél általunk (2Kor 5,20; Jn 16,1-12). Csak ha Ő bennünk lakik, 
lesz úrrá szívünkben az alázatosság, az önmegtagadás, a türelem, a kitartás, az odaadás és en-
gedelmesség, de mindenekelőtt a szeretet.  

Észrevettük-e már, hogy Krisztus bennünk lakik (2Kor 13,5)? Ha igen, akkor kimondhatatlan 
örömben lesz részünk, hogy Krisztussal együttmunkálkodhatunk az Ő missziójában: miköz-
ben – hasonlóan hozzá – az ázsiainak ázsiaiak, a feketének feketék, a szegényeknek szegé-
nyek, az elnyomottaknak elnyomottak leszünk. 
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2. fejezet 

AAZZ  AADDVVEENNTT  MMIISSSSZZIIÓÓ  TTÖÖRRTTÉÉNNEETTEE    
ÉÉSS  JJEELLEENNLLEEGGII  FFEEJJLLŐŐDDÉÉSSEE  

A Hetednapi Adventisták közössége abból a nagy krisztusváró ébredésből jött elő, amely a 
kereszténységet Európában, valamint Észak- és Dél-Amerikában a XIX. század kezdetén ma-
gával ragadta, de különösen a Miller mozgalomból. Azokban az években, amelyek közvetle-
nül 1844-et, a nagy csalódás évét követték, amikor is Krisztus nem jött el, amint az adventis-
ták várták, és különböző tekintélyes keresztény felekezetek Miller üzenetét Jézus közeli eljö-
veteléről elvetették, egyes keresztény csoportokból új közösség jött létre, amely a tanítások 
egy részében egyetértett. Ez az irányzat 1860-1863 között felvette a Hetednapi Adventista ne-
vet és közösséggé szerveződött. 

A hetednapi adventisták hitelvei a legtöbb keresztény közösség tanításaitól a következőkben 
különböznek: 
 - a Jézus Krisztus közeli eljövetelében vetett hit, 
 -  a hetedik napi szombat megünneplése, 
 -  Jézus jelenlegi főpapi szolgálata a mennyei szentélyben, 
 -  a Tízparancsolat megváltoztathatatlansága, 
 -  E.G.White-nak, mint Isten követének és az ő különleges szolgálatának elismerése, 

 hogy általa a mozgalmat az Úr a pusztán át a mennyei Kánaánba vezeti.  

Aligha tudjuk értékelni E.G.White befolyását a közösség fejlődésére és előrehaladására nézve. 

Korlátozott missziószemlélet 

Hasonlóképpen a protestáns reformátorokhoz (Luther, Kálvin) a hetednapi adventisták első 
pionírjai is azt hitték, hogy az evangéliumot már az egész világ hallotta. Azt is hitték, hogy az 
egyházak már az ő idejükben visszautasították a Jézus közeli visszajöveteléről szóló üzenetet 
és a személyes felkészülést. Ebből a megfontolásból missziójukat a megtért keresztényekre 
korlátozták, akik már hittek Jézus közeli eljövetelében, és átmentek a nagy csalódás tapaszta-
latán. (t.i. hogy Krisztusnak nem 1844-ben kellett eljönni, amint azt Miller és követői várták). 
Maga E.G.White is képviselte egy ideig azt a nézetet, hogy a kegyelem ajtaja mindörökre be-
zárult, hogy Isten földi műve már befejeződött.1 Erről sokan olyan szilárdan meg voltak győ-
ződve, hogy például az első időkben más keresztényektől szinte megtagadták a hetednapi ad-
ventisták által hirdetett üzenetet, mert az üzenethirdetők kételkedtek abban, hogy mindazok 
megmenekülhetnek, akik az 1844-es mozgalomban nem vettek részt.2

Ezt a nézetet 1851 után adták fel az adventisták. E.G.White látomásai, amelyeket a mozgalom 
fejlődésének ezekben az éveiben kapott, győzték meg lassanként az adventistákat arról, hogy 
ők sokkal nagyobb hatósugarú üzenettel rendelkeznek, mint csupán a kezdeti idők adventhí-
vői. Azonban eltartott néhány évtizedig, amíg ez az új hívő közösség elfogadta az új missziói 
                                                 
1 E.G.White: Szemelvények I.kötet, 57-58.old., (Advent Kiadó, Budapest 1998.) 
2 J.H.Waggoner és mások publikálták az „Advent Review and Sabbath Herald 1861. jún. 11. számában (21. old.) 

ezt a nézetet „Conference Address” címen. A többiek voltak: James White, J.N.Loughborough, E.W.Short-
ridge, Joseph Bates, J.B.Frisbe, M.E.Cornell, Moses Hull és John Byngton. 



koncepciót, és aszerint cselekedett. Ez az időszak 1844-től az 50-es évekig képezte a hetedna-
pi adventista misszió első fázisát. 

A múlt században az ötvenes évek végén és a hatvanas évek elején az új közösség vezetőiben 
megérlelődött az a meggyőződés, hogy sok észak-amerikai keresztény – minta azt korábban 
gondolták -, nem vetette el a Jel 14,6-12 hármas angyali üzenetét, hanem egyszerűen még 
nem hallottak róla. Az adventhívők ezután eljutottak arra a felismerésre, hogy Istennek sok 
őszinte gyermeke van a különböző keresztény egyházakban, akiket fel kell szólítani, hogy 
megmenekülhessenek. Az adventhívők azt hitték, hogy az egyházak, mint szervezetek az utol-
só üzenetet visszautasították, azonban ezeken az elesett egyházakon belül az egyes személyek 
még megmenthetők. Ezek az egyes keresztények voltak azután a hetednapi adventista misszió 
célpontjában a missziószervezet második fázisában. 

Ezekben az időkben még csak kevésbé, vagy egyáltalán nem gondolt arra az adventisták kö-
zössége, hogy misszióterületét Észak-Amerikán túlra is kiterjessze. Ellenkezőleg, 1859 kezde-
tén a Review and Herald egyik olvasója megkérdezte a lap szerkesztőjét: „Nem elégséges-e a 
harmadik angyal üzenetét csupán az Egyesült Államokban hirdetni, vagy szükséges máshol 
is?” Uriah Smith így válaszolt: „Nem ismeretes előttünk, hogy a harmadik angyal üzenete je-
lenleg a mi országunkon kívül máshol is hirdettetne. Az lenne logikus, ha ez az üzenet éppoly 
messze terjedne, mint az első. Ez azonban talán mégsem szükséges ahhoz, hogy a Jel 10,11 
teljesedjen, mivel a mi országunk népe majdnem valamennyi nemzetből tevődik össze”.3

Ezt az utóbbi érvet szinte újból és újból felhasználták, amely szerint a hetednapi adventisták a 
hit terjesztését minden nemzet, törzs és nyelv között, magában az Egyesült Államokban telje-
sítették, amelyben ott éltek az egész föld népeinek képviselői. 

Sokan voltak a hívők között olyanok, akik meg voltak győződve arról, hogy nekik külföldre 
kell menniük, és ott kell az adventi üzenetet hirdetniük, - de lebeszélték őket tervük megvaló-
sításáról. A hetednapi adventista misszió – ami a világszéles misszió teljesedését illeti – a má-
sodik fázis idején csupán Amerikára koncentrált.  

Különösen a bevándorolt adventisták között voltak olyanok, akik vissza akartak térni Európá-
ba, hogy ott az új felismerésüket hirdethessék. Néhány vezető testvérnek azonban az volt a vé-
leménye, hogy az ilyen eljárásmód és fáradozás csak időpazarlás, és Jézus közeli visszajövetelét 
illetően hitetlenséget jelent. Az említett emigránsok egyike volt M.B.Czechowski, az egykori 
lengyel katolikus pap. Mivel az Adventista Egyház vezetői igyekeztek őt lebeszélni arról, hogy 
Európába visszatérjen, ez a határozott misszionárius egy másik közösséghez fordult, amely őt 
1864-ben Európába küldte. Czechowski prédikált Észak-Itáliában, Svájcban, Dél-Németor-
szágban, sőt Kelet-Európában és több független hetednapi adventista csoportot alapított. 

Ezek a csoportok „véletlenül” hallottak valamit a nemrégen megszervezett észak-amerikai kö-
zösségről, és 1869-ben léptek vele kapcsolatba. Ez végül 1874 szeptemberében J.N.Andrews-
nak – az első észak-amerikai misszionáriusnak Európába küldéséhez vezetett. Ebben az évben 
került kiadásra a „True Missionary” első száma. Ez a folyóirat a hetednapi adventistákat arra 
buzdította, hogy misszionáriusokat küldjenek más országokba. Az 1874-es év jelzi a Heted-
napi Adventista Egyház misszionáriusi tevékenysége harmadik fázisának kezdetét, amelyben 
a közösség az egész világon elterjedt. Ez a fázis átlépte Észak-Amerika határait. 

                                                 
3 A.W.Spalding: Origin and History of Seventh-day Adventists, 194 old., (Washington D.C. 1962.) 
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Elmenvén… 

Vizsgáljunk meg négy különböző tényezőt, amelyek döntő módon járulnak hozzá az advent 
misszió megértéséhez, amely 1870 és 1880 között indult fejlődésnek. 

1. Az advent közösség vezetői továbbra is azt feltételezték, hogy az örömüzenet már „az 
egész világon” hirdetve lett, és a világ nagyjából és egészében már keresztény. Gyakran idéz-
ték Jézus jövendölését Mt 24,14-ből – „És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik 
majd az egész világon, bizonyságul minden n épnek; és akkor jő el a vég.” – mint az utolsó 
napok kiemelkedő jelét, amely meglátásuk szerint a protestáns misszió világszéles expanziója 
által már teljesült. A Review and Herald 1872. április 16-i számában D.M.Canright példaként 
idézett tekintélyes személyiségeket, akik megállapították, hogy „az egész pogány világ be van 
plántálva a misszióval… A Föld felszínének háromnegyed része keresztény uralom és befolyás 
alatt van”, és „azok a missziók, amelyek fél évszázada működnek, kovászukkal majdnem az 
egész földgolyót átjárták.” Majd ezt a megjegyzést fűzte hozzá: „Minden teljesen úgy néz ki, 
mintha a fenti prófécia (Mt 24,14) szinte már beteljesedett volna.”4 

2. Az adventisták úgy tekintik magukat, mint egy kereszténységen belüli mozgalmat, és 
mint annak utolsó maradékát. Véleményük szerint a nagy tekintélyes keresztény egyházak 
szándékosan elvetették a hármas angyali üzenetet, és a hetednapi adventisták missziós felada-
ta abban áll, hogy Isten őszinte gyermekeit kihívják Babilonból. Ezekre az őszinte lelkekre 
irányult az adventisták missziója. Amikor az első adventista misszionáriusok ebben a harma-
dik fázisban elhagyták Észak-Amerika partjait, mindnyájan keresztény országokba mentek: 
Svájcba (1874), Németországba (1875), Franciaországba (1876), Olaszországba (1877), Dá-
niába (1877), Norvégiába, 1878), Angliába (1879) és Ausztráliába (1885). 

Az adventista közösség kiterjesztette a munkát a föld keresztény népessége között és szinte 
alig vett tudomást a jóval nagyobb nem keresztény világról. A jó és gonosz hatalmak között 
küszöbön álló harcról alkotott felfogásában, amelyben különösképpen a bukott keresztény vi-
lágról van szó, egyszerűen még csak helyet sem kapott a moszlim, a hinduizmus, stb. Amint 
az adventizmus lassacskán a korábbi gyarmati területekre is kiterjesztette a munkát, a misszi-
onáriusok szokás szerint először a külföldiekhez közeledtek – a gyarmati tisztviselőkhöz, a te-
lepesekhez, az üzletemberekhez – és csak ezután a bennszülött lakossághoz, mindenekelőtt a 
keresztényekhez. Érthető módon, gyakran viselte magán az adventista misszió eme koncepci-
ója a „nyáj-tolvajlás” megbélyegzést. 

Ténylegesen az adventista misszionáriusok nem vártak nagy aratást az „elbukott és megrom-
lott szervezetektől, amelyeket Babilonnak neveztek”.5 Amikor ennek a századnak a húszas 
éveiben A.G.Daniells egy prédikátori értekezleten megjegyezte, hogy jól átgondolt evangéli-
zálás által emberek millióit – akiket eljövetelekor Jézus megmenthetne – lehetne felkészíteni, 
nem kevés prédikátor fejezte ki kételkedését ennek igazsága fölött. 

3. A hetednapi adventisták missziója nemcsak a létét feltételezte a keresztény egyházak-
nak, hanem épített olvasási készségükre is. Az advent misszió sok országban evangélizációval 
kezdődött és fejlődött tovább. Emellett – és tegyük hozzá joggal – különösen kihangsúlyozták 
a kiadói munka jelentőségét, és ezáltal már missziós társaságoknál nagyobb mértékben vállal-
koztak a nevelési rendszer kiépítésére. Ennek ellenére a világ analfabétáinak nagy százaléka 
(többnyire nem keresztények), a szinte elfelejtett fele-rész, az adventista misszióra maradt. 

                                                 
4 D.M. Canright: Present Condition of the World, 138. old., (Rewiew and Herald 1872. ápr. 16.) 
5 A.W. Spalding: Christ’s Last Legion, 175. old., (Review and Herald, 1949.) 
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4. Az első adventista misszionáriusok csak azért mentek tengerentúli misszióterületekre, 
mert onnan sürgetőbb és nyomatékosabb hívást kaptak. És amint az első három tényező, a-
mely az adventista missziószemléletet és misszióstratégiát éveken át jellemezte, úgy ez az u-
tolsó tényező is kezdettől fogva ismertető jele maradt az adventista missziónak. Az adventista 
misszionáriusok kiutaztak tengerentúlra, hogy ott a hívőket segítsék munkájukban, és ezzel az 
ottani gyarmatosítók – a kiküldő missziószervezet helyett – a misszió meghatározó tényezőivé 
váltak. 

Amikor J.N.Andrews, az első adventista misszionárius Európa földjére lépett, missziójáról – 
amint az a Generál Konferenciához írt leveléből kitűnik – a következő elképzelése volt: „A 
szombatot prédikálni, az embereket inteni kell a bekövetkező ítélet felől, és fel kell szólítani Is-
ten népét, Isten változhatatlan törvényének megtartására”.6

Ez volt tehát azt adventisták különleges üzenete, amelyet a világon mindenütt a keresztények 
között hirdettek. Azokban a napokban az advent mozgalom valóban a törvényeskedés és az ön-
igazultság felé hajlott. É mivel elfogadták azt a nézetet, hogy a hirdetett igazság az embert sza-
baddá teszi, ezért a misszionáriusi prédikációk súlypontjában a hitelvek állottak. Krisztus és az 
Ő szeretete nem jutottak eléggé eredményre az evangélizációban és a vallásos irodalomban. 

E.G.White szüntelenül bírálta az egyházról és missziójáról alkotott eme korlátozott elképze-
lést. Sohasem fáradt el. Ismételten hangsúlyozta, hogy üzenetünk súlypontja a misszió és Jé-
zus élete legyen. „Ott kell időznünk Krisztus önmegtagadásánál, szelídségénél, és alázatossá-
gánál… Mutassátok be a hallgatóknak, miként alázta meg magát Jézus, hogy az elveszett em-
bert megmentse.”7

„Sokan, akik Isten művében fáradoztak ezekben a napokban, Krisztust a második helyre tet-
ték, miközben teóriákat és érveket az első helyre engedtek… Jézust nem mutatták be, és nem 
hirdették azt a tényt, hogy ahol a bűn megnövekedik, ott annál nagyobb a kegyelem… Micso-
da kárt szenvedtek emberek, akik bár megértették a törvény szigorú követelményét, de Krisz-
tus kegyelmét, amely sokkal hatalmasabb, nem fogták fel.”8

E.G.White beszélt olyan témákról, amelyeket az adventisták sajnos elhanyagoltak, amelyek-
hez pedig oda kellett volna fordulniuk, mint pl. az, hogy Isten a világot szereti; hogy igazság 
adatik hit által; és hogy az ember kegyelem által lesz megmentve.9

Az adventizmus túlságosan függővé vált saját tantételeinek legyőzhetetlenségétől, és abba a 
veszélybe került, hogy Krisztussal való kapcsolatát elveszíti.10 E.G.White világosan látta ezt a 
veszélyt, és a gyülekezetet magasabb síkra vezette. Felismerte azt, hogy a vallás nem száraz 
tanítások rendszeréből áll.11 Rávilágított arra, hogy „fennáll a veszély…, hogy az egyház túl-
ságosan a tanítások felé fordul…”12 Dogmák sohasem fognak embereket Krisztushoz vezetni, 
mert „a külső formák követése sohasem fogja az emberi lélek szomját csillapítani.”13

                                                 
6 J.N. Andrews: Meeting of Sabbathkeepers in Neuchatel, 172. old., (Review and Herald 1874. nov. 24.) 
7 E.G. White: The Work of the Minister, 578. old., (Review and Herald 1888. Szept 11.) 
8 E.G. White: Szemelvények I.kötet, 352-353. old., (Advent Kiadó, Budapest 1998.) 
9 E.G. White: Testimonies for the Church, 4.kötet 371-383. old., (Pacific Press Publishing Association 1948.)  
10 N.F. Pease: The Gospel in Early Adventism, 3. old., (Review and Herald 1969. szept. 4.) 
11 E.G. White: Testimonies for the Church, 4.kötet 375-378. old., (Pacific Press Publishing Association 1948.)  
12 E.G. White: Counsels to Writers and Editors, 79. old., (Nashville 1946., ). Lásd még: E.G.White:  Az evangé-

lium szolgái, 98-101. old., (Bibliaiskolák Közössége, Budapest 1999.) 
13 E.G. White: Unity of the Church, 49. old., (Review and Herald 1887. jan. 25.) 
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Krisztust kell bemutatni: Krisztust, a megfeszítettet. „És ha emberek Krisztust látják, akkor 
nem fognak a dogmák fölött vitatkozni.”14 A fő kérdés valójában ez: „Hiszünk-e mi Krisztus-
ban?”15

A folytonos kihangsúlyozása annak, hogy „Üzenetünk középpontja Krisztus”, végül is meg-
hallgatásra talált a Generál Konferencia vezetőinél. Az adventista misszió első és második fá-
zisában a törvényeskedés és a gyülekezet tanítási rendszeréről alkotott meglehetősen szűk lá-
tókörű elképzelés bizonytalanságot keltett abban, hogy Isten kegyelme és a Krisztusba vetett 
hit által lesz az ember megmentve, nem pedig a cselekedetek által. Az 1888-as Minneapolis-i 
Generál Konferencia mérföldkő volt ezen az úton, az adventista misszió mélyebb megértése 
felé. 

A missziótevékenység fellendülése 1874 után nemcsak az adventista teológiára gyakorolt ha-
tást, hanem a közösség struktúrájának mélyreható átalakításához is vezetett. Az 1901-es és 
1903-as újjászervezés még ma is a közösség misszióstruktúrájának példás modellje. A közös-
ség 1901 előtti meredeken vertikális szervezési formája – amelyben a gyülekezetek a terüle-
teknek, ezek pedig a Generál Konferenciának alá voltak rendelve – a misszió előrehaladása 
szempontjából nem volt megfelelő. Mozdulatlanságot és elakadást eredményezett. ami a mű-
vet illeti, néhány vezető ember döntött mindenben, még a lényegtelen részletkérdésekben is.16

E.G.White szüntelenül szorgalmazta a változtatást, követelve a nagyobb decentralizációt és az 
intézményvezetők felelősségének és hatáskörének kiterjesztését. Ezeknek a tanácsoknak a 
legnagyobb részét leírta, amikor Észak-Amerikán kívül a különböző misszióterületeken szol-
gálat. A törvényességről és a gyülekezet korlátozott elképzeléséről mondott üzenetében Krisz-
tust úgy mutatta be, mint minden földi struktúra példaképét: „Jézus legyen a gyülekezet felvi-
gyázója a jelenben és a jövőben. Ó, bárcsak a gyülekezet magasztos fejét tisztelnék az embe-
rek és kevésbé kerekednének felül az emberi módszerek. Mindenkinek, aki valamilyen bizalmi 
állást tölt be, azt mondja az Úr: „tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos vagyok.”17

A.G.Daniells, aki az egyik legnagyobb személyiség az adventista misszionáriusok között, az 
1901-es Generál Konferencián szent bátorsággal előterjesztette, hogy lehetséges volna a meg-
szokott szabályokat és az eddigi vezetésmódot – ami a Generál Konferencia ügyvitelét illeti – 
a jövőben hatályon kívül helyezni. „Vessük el korábbi, idejétmúlt nézeteinket, és lépjünk bát-
ran előre, követve a világosságot, amely adatik nékünk, akár látjuk előre világosan a célt, 
akár nem; ha abban a világosságban haladunk, amellyel bírunk… Isten további világossággal 
ajándékoz meg bennünket… Ő nem vezet minket tévedésbe, testvéreim! A rend útján kíván 
minket vezetni… abban a rendben, amelyet ő készített el, és… amely semmiképpen sem korlá-
tozza, vagy hátráltatja az Ő művét, hanem amely hatalommal és nagy gyorsasággal viszi elő-
re… Bárcsak megsegítene minket az Úr az Ő Nevéért.”18 Minden korábbi tervet - a Generál 
Konferencia ügyvitelével kapcsolatban – félretettek és megkezdődött a mű újjászervezése. 

Ebben az időben szüksége volt az egyháznak egy horizontálisan kiszélesített szervezetre, 
hogy a művet tovább építhessék. Természetesen, fennállt a veszélye annak, hogy az inga túl-
ságosan átlendül a másik oldalra, amint az a legtöbb missziós társaságnál megtörtént. A 
Szentlélek vezetése által mégis megvalósult ennek a konferenciának a célja és létrejött egy 
csodálatos vertikális struktúra, horizontális szervezettel. Osztályok a divíziókon belül, uniók, 
                                                 
14 E.G. White: Colporteur Ministry, 49.old., (Pacific Press Publishing Association, Mountain View CA 1953.) 
15 E.G.White:  Az evangélium szolgái, 266-270. old., (Bibliaiskolák Közössége, Budapest 1999.) 
16 E.G. White: Bizonyságtételek lelkészeknek, 140. old., (E.G.White összes Művei II. CD, Optimax Kft.) 
17 A.V.Olson: Trough Crisis to Victory, 164-165. old., (Review and Herald, Washington DC 1966.) 
18 Arthur G. Daniells: General Conference Bulletin, 27. old., (1901. ápr. 3.) 

 17



stb., amelyet más egyházak azóta is csodálattal néznek. A.G.Daniells testvér lett a Generál 
Konferencia elnöke, aki az elkövetkezendő húsz év folyamán olyan missziós programot épí-
tett ki, amelyhez hasonló nem volt azóta, hogy az első keresztények a világot meghódították. 

Ez alatt a húsz év alatt az advent misszió elterjedt az egész világon. A.G.Daniells elnökké vá-
lasztása előtt évenként csak egy vagy két misszionáriust küldtek ki Észak-Amerikából. A 
megválasztását követő évben a Hetednapi Adventista Egyház hatvan új misszionáriust küldött 
a tengeren túlra. Elnöksége idején pedig évenként átlagosan kilencven új misszionárius hagyta 
el Észak-Amerika partjait. 

Bizonyára az sem véletlen, hogy Daniells testvér megírta a „Krisztus a mi igazságunk” c. 
könyvet, amely ezekkel a szavakkal kezdődik: „Krisztus a mi igazságunk – ez a Szentírás leg-
jelentősebb üzenete”.19 Ez a gondolat lassanként mottóvá vált a gyors és szokatlan terjeszke-
dés éveiben. A misszió eredménye mindig szoros összefüggésben áll azzal a különleges üze-
nettel, amelyet az emberek hirdetnek és élnek. 

J.N.Loughborough a következő szavakkal foglalta össze Daniells testvérnek az 1901-es Gene-
rál Konferencián végzett bátor, újjászervező munkáját: „Amikor figyeltünk a Tőle (Istentől) 
kapott világosságra, akkor műve zökkenő nélkül fejlődött: a nehézségek azonban mindig ak-
kor kerültek utunkba, ha nem tartottuk meg egészen pontosan az Istentől kapott utasításo-
kat.”20

A Hetednapi Adventista Egyház missziós mozgalmának az egész világra való kiterjesztése 
nem csak az egyház struktúrájának ujjászervezésére és az üzenet újbóli megfogalmazására 
ösztönzött, hanem egy másik, magától értetődő tényhez is vezetett. A hetednapi adventisták 
missziójuk első és második fázisában főképpen úgy tekintették magukat, mint egy testületet, 
amelyet tanítások fognak körül. Feladatuknak pedig az tekintették, hogy az „igazságot” meg-
tartsák, megőrizzék és hirdessék. Ha valaki a gyülekezet tagja lett, ezt úgy fejezték ki, hogy 
„elfogadta az igazságot”. Az adventisták közösségét úgy tekintették, mint az üdvösség útját. 
Az advent misszió harmadik fázisában ezt a felfogást felváltotta egy, a gyülekezet fogalmát 
sokkal jobban meghatározó kifejezés: a „Krisztus teste”. Továbbra is fennállt a veszély, még-
pedig az a tendencia, hogy Krisztus testét – az egyházat – úgy tekintsék, mint egy szent, te-
kintéllyel felruházott intézményt. Miközben az adventisták már kevésbé a tanbeli kérdéseket 
hangsúlyozták, az önigazultság még mindig olyan veszély maradt számukra, mint az üzenet-
hirdetés első két fázisában. 

Az idők folyamán hajlott a közösség arra, hogy mint Isten intézménye büszkének mutatkoz-
zék és saját eredményeivel dicsekedjék. Dicsekedjék tökéletes pénzügyi létesítményeivel: 
1973-ban 182 millió dollár tized; 19,7 millió dollár szombatiskolai adakozás; 17,1 millió dol-
lár egyéb adomány a világmisszióra; 86,3 millió dollár helyi alapítványokra, összesen 305 
millió dollár; valamint több, mit egymilliárd dolláros pénzalap; dicsekedjék iskoláinak nagy 
számával, mintegy 4300; 140 kórházával, 227 klinikájával, növekvő befolyásával, tekintélyé-
vel és jó hírével. A közösség úgy tekintette magát, mint egy mentő bárkát. Az egyházról alko-
tott elképzelését ezáltal úgy tudatosította, hogy az egyházhoz tartozás az üdvösség útja. 

E.G.White, aki látomásai által az egyházat az első fázis veszélye mellett elvezette, éppoly vi-
lágosan óvta az utolsó fázis alattomos szikláitól: „Művünk meredek előrehaladása és egyre 
számosabb intézményünk, népünk között sokak szívét és gondolatvilágát büszkeséggel és meg-

                                                 
19 A.G. Daniells: Christ our Rigtheousness, 6. old. (Review and Herald 1926.) 
20 J.N.Loughborough: General Conference Bulletin, 460. old., (1901. ápr. 25.) 
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elégedéssel tölti be, ami félő, hogy elfoglalja Isten szeretetének helyét.”21 Az advent misszió 
középpontjában nagyrészt az egyház állt. 

Az egész világra 

Ebben az évszázadban (XX), az ötvenes évek végén a Hetednapi Adventista Egyház belépett 
a missziójának negyedik és remélhetőleg utolsó fázisába. Ehhez az új fázishoz az ösztönzést 
ismét a tengerentúli misszió kiterjedése hozta. A misszió a Föld legtávolabbi országai felé ha-
ladt előre – amint Krisztus megparancsolta -, és az adventista misszionáriusok az emberek 
millióit keresték fel, akik Krisztusról még sohasem hallottak. Valójában a Föld népességének 
körülbelül 80 %-a nem keresztény. Az advent misszió első három fázisában a misszionáriusi 
gondolkodásban alig maradt hely ezek számára. 

Napjainkban azonban a nem keresztény világ egyre nagyobb jelentőségűvé válik. Misszioná-
riusaink a misszió területeken szoros kapcsolatba kerültek más misszió szervezetekkel, ame-
lyekben figyelemre méltattak egyéneket, akik hozzájuk hasonlóan meghatározott szerepet töl-
töttek be Isten üdvösségtervében. 

Mindez hangsúlyeltolódáshoz, az egyház más koncepciójához és missziójához vezetett az ad-
ventüzenet missziójában. J.N.Andrews még így világította meg a hármas angyali üzenet lé-
nyegét: „A szombatot prédikálni, az embereket inteni kell a bekövetkezendő ítélet felől.” Ma 
azonban más pontra került a hangsúly. M.K.Eckenroth írja Szilárd alapunk (Our Firm Foun-
dation) c. könyvében: „A megtérés, a kereszt és Krisztus szeretete a hármas angyali üzenet 
központja”.22 Nyilvánvaló tehát, hogy a hetednapi adventisták most már megtalálták Krisz-
tushoz, mint minden tanítás központjához a helyes utat. 

Az adventisták ezáltal arra az új felfedezésre jutottak, hogy „a jelenvaló igazság Krisztust áb-
rázolja, éspedig nem csak megaláztatásában és kereszthalálában, hanem feltámadásában és 
megdicsőülésében is. A jelenvaló igazság úgy mutatja be Krisztust, mint aki példakép volt föl-
di életében; bemutatja, mint mennyei közbenjárónkat és mint eljövendő Királyt, a jövendő vi-
lágban. Úgy mutat Krisztusra, - mint egyedüli útra, aki által az örök haláltól megszabadulha-
tunk – és visszajövetelére, mint minden korszakban élő Isten népének boldog reménységé-
re.”23

Tanulmányok egész sora jelent meg az utóbbi időkben, amelyek világosan szemléltetik ezt a 
hangsúlyeltolódást: Otto Ghmeling: „A hetednapi adventisták hitének és életének Ura Krisz-
tus”;  H.N.S.Richard: „Amit Jézus kijelentett;  M.K.Eckenroth: „Krisztus az igehirdetésünk 
középpontjában”. A vallásos világ általában világosan felismerte ezt a tendenciát, Walter 
Martin és D.G. Barnhouse kijelentették: „A hetednapi adventisták valóban keresztény közös-
séget képeznek”.24 Valójában, végül is az adventisták eljutottak arra a pontra, ahova 
E.G.White akarta: „Üzenetünk alapja Jézus élete és az Ő műve legyen”.25

A misszió első, második és harmadik fázisában az advent üzenetnek az a része, amely az em-
berek megintéséből állt, különösen ki lett hangsúlyozva, és ez magától értetődően feltételezte 

                                                 
21 E.G. White: Testimonies for the Church, 4. kötet 535. old. (Pacific Press Publishing Association 1948.) 
22 M.K. Eckenroth: Our FiRóm Foundation - Christ the Center of All True Preaching, 1. kötet 156. old. (Wa-
shington DC 1953.) 
23 G.C Tenney: Preaching Christ (Review and Herald 1880. szept. 16. 201. old.) 
24 W. Martin: The Truth about Seventh-day Adventism, 7. old., (Grand Rapids Michigan 1960.) 
25 E.G. White: The Work of the Minister, (Review and Herald 1888. szept. 11. 578. old.) 
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a kereszténység létét mindenütt, ahova az adventista misszionáriusok eljutottak. Az adventista 
misszionáriusok általában nem voltak felkészítve arra, hogy a nem keresztény világba „beha-
toljanak”. Éppen ezért ma az adventisták 90%-a keresztény talajból származik. 

Csak most kezdik az adventisták felismerni, hogy missziójuk elsősorban minden ember üd-
vösségéért van. Csak most kezdik valóban felfedezni, hogy az ő igazi missióterületük a világ - 
az egész világ. Hisz a világ volt Isten szeretetének célja. Ez legyen saját missziónk célja is. A 
világ, amely magában foglalja a dzsungeleket, a modern világvárosokat; gazdagságot és sze-
génységet; a különböző osztályokat és tömegeket; az animizmust (az animus = lélek, latin 
szóból: ősi eredetű vallási elképzelés, amely szerint a világot különféle lelkek és szellemek 
népesítik be és az ember életműködését, szellemi képességeit is valamilyen láthatatlan erő, a 
„lélek” határozza meg), a hinduizmust, a harcias buddhizmust és a lélek nélküli látszatkeresz-
ténységet. Így válik tehát a hetednapi adventista misszió első ízben valóban világmisszióvá. 

A jelek sokasága teszi kézzelfoghatóvá, hogy Isten mentő üzenetével vezeti be ezt az új fázist. 
Észak-Amerikában az adventisták egészen új érdeklődést tanúsítanak a városközpontok evan-
gélizálása iránt. Legújabb missziós folyóirataik számtalan hírt tartalmaznak a buddhisták és az 
iszlám követői közül megtértek felől. Singapurban és Beirutban 1961-ben és 1963-ban meg-
tartották az adventisták első három értekezletüket a muzulmánok között dolgozó munkatársak 
részére. Új hangsúlyt kap a zsidó néppel való kapcsolat, amint azt az 1955-ben megalapított 
„Hebrew Scripture Association” (Héber Szentírás Társaság) és utódja, az 1964-ben megalapí-
tott Israelite Heritage Intistute-nak (Izraelita Örökség Intézet) is bizonyítja. Egyéb jelentős je-
lei ennek az új korszaknak: az Andrews University Teológiai Szemináriumán a Missziói Tan-
szék megnyitása 1966-ban, valamint ugyanebben az évben a Generál Konferencia Világmisz-
sziói Intézetének megalapítása, amelynek feladata a misszionáriusok kiképzése és tájékoztatá-
sa. 

Miután Jézus élete és cselekedete lett az alapja üzenethirdetésünknek és „munkaterületünk az 
egész világ”, idővel kifejlődött az egyház lényegének és Isten munkájához való viszonyának 
mélyebb megértése. Az az elképzelés – amely a harmadik fázis folyamán alakult ki - , hogy az 
egyház tanításokkal foglalkozó testület, helyet adott annak a sokkal átfogóbb tanításnak, hogy 
az egyház Krisztus teste. Ezután azonban az egyházról - mint Isten missziójának eredményé-
ről a világban – alkotott elképzelés, a lényegtől eltérően az egyháznak mint intézménynek tu-
lajdonított döntőbb jelentőséget. Ez a veszély még mindig akut. Egyház és misszió; hivatás és 
tekintély még mindig erősen egymás mellé vannak állítva intézményes módon. 

Hála az új felismerés ösztönző erejének, amelyet a tengerentúli missziótól nyert a közösség, 
és hála annak a ténynek is, hogy az adventi üzenet középpontja Krisztus, lassanként a harma-
dik fázis erős irányzata – az egyházközpontúság helyett teret kap a valódi, tudatos Krisztusra 
irányított szemlélet. Ebben van ennek az évtizednek a legnagyobb kihívása az adventista 
misszióhoz. Miként a tantételeknek is csak Krisztushoz való helyes viszonyuk által van érté-
kük, hasonlóképpen vonatkozik ez az egyházra is, mint intézményre. 

A hetednapi adventisták a gyülekezet lényegét ma úgy definiálják, hogy a gyülekezet „azok-
nak a közössége, akiknek Jézus Krisztus a szívében él, akik Őt, mint üdvözítőjüket elfogadják, 
akik Őt és egymást szeretik, és szavának úgy, amint azt megértették, engedelmeskednek.”26 Ez 
azt jelenti, hogy az Isten egyházához való tartozás próbaköve tulajdonképpen Jézus Krisztus. 
A hetednapi adventisták ennek megfelelően nem hiszik azt, hogy „ma egyedül csak ők Isten-

                                                 
26 Seventh-day Adventist Encyclopedia: Nature of the Church (Commentary Reference Series 10. kötet 266.old.) 
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nek igazi gyermekei”.27 Ellenkezőleg, mivel Jézus Krisztus – az Ő missziója, élete és hite – a 
valódi egyház ismertető jele, ezért Krisztus valóságos követőinek nagy része más egyházak-
ban van28: a római katolikus, az ortodox vagy a protestáns egyházakban. A Jel 14,8 tökéletes 
beteljesedése: „Leomlott, leomlott Babilon a nagy város, mert az ő paráznaságának haragbo-
rából adott inni minden pogány népnek” – még a jövő eseménye.29

Az egyetemes egyház, amely a jó pásztor egyetlen nyája, különböző aklokban él (Jn 10,16). 
Minden olyan missziós társaság, amely Krisztust felemeli az emberek előtt, a világ evangéli-
zálásának isteni tervéből egy részt betölt.30 A hetednapi adventisták meg vannak győződve ar-
ról, hogy az ő egyedüli, sajátos részük Isten missziójában abban áll, hogy az egész világon 
hirdessék Krisztus visszajövetelét, és hogy mindenki készüljön fel a Vele való találkozásra 
(Ám 3,7; 4,12; Jel 14,6-12).31 Ez nem csupán figyelmezető üzenet, ez mentő, örömüzenet. 

Ez a magától értetődő nézet egyre inkább elmélyült az idők folyamán, amióta az adventista 
pionírok első alkalommal elfogadták Krisztustól a megbízatást. Ezt a nézetet még érthetőbbé 
kellene tenni minden adventista előtt, hogy missziójuk az elkövetkezendő években valóban 
eredményes legyen. És a jelek növekvő száma – amelyek bizonyítják, hogy ez az egyházról 
alkotott új elképzelés elfogadott lett – nagyon bátorító. 

A világért folytatott missziójukban az adventisták ma más keresztény közösségekkel együtt-
munkálkodnak: a bibliafordításban, a vallásszabadság ügyében, a jóléti munkában, valamint 
az általános keresztény érdekeltségek sok más területén. Az elmúlt évek során megjelent több 
adventista teológiai irodalmi mű tükrözi ezt a tendenciát. Ellentétben az adventista misszió-
munka első és második fázisának szigorúan apologetikus (Az apológia (gör) védőbeszéd, a 
görög-római és a keresztény irodalom műfaja. Célja a filozófiai, vallási vagy egyéb támadá-
sok elleni védekezés) és polemikus (vitatkozó) irodalmával, ma azoknak az építő irodalmak-
nak és a közös teológiai örökségnek bibliai-teológiai tanulmányozásán van a hangsúly, ame-
lyeket közösségünk más keresztény egyházakkal együtt vall.32 Hasonló irányzat ismerhető fel 
az adventista folyóiratokban is. 

Az adventista misszió negyedik időszakában mindeme jellemvonásai végül is az utolsó és leg-
nagyobb fázisban fognak csúcsosodni. Ez a fázis az emberek – a maradék – begyűjtése minden 
nemzetből, hogy Urukkal találkozzanak. Az egyháznak még soha eddig nem tapasztalt erős nö-
vekedés jelzi a nagy aratás első csodálatos gyümölcseit. A problémák, amelyek a gyors növe-
kedésből adódnak, hasonlítanak az elmúlt század végén előállt problémákhoz, amelyek egy-
kor az egyház struktúrájának újjászervezéséhez vezettek. Ehhez hasonló strukturális változás 
napjainkban még sürgetőbbé vált, mivel ma már az egyház tagjainak 70%-a Európán, Auszt-
rálián és Észak-Amerikán kívül él. Nyugat korszaka véget ért. Megkezdődött Ázsia korszaka. 

Az egyház megtette az első kis lépéseket. És Isten – remélhetőleg, mint A.G.Daniells-szel is 
tette – embereket fog felébreszteni, akik készségesen és bátran kijelentik: „Vessük el idejét-
múlt nézeteinket és lépjünk bátran előre, követve azt a világosságot, amely adatik nékünk, 
akár látjuk előre a célt, akár nem.”33

                                                 
27 Seventh-day Adventist Encyclopedia: Nature of the Church (Commentary Reference Series 10. kötet 267.old.) 
28 E.G. White: A nagy küzdelem, 342. old., (Advent Kiadó Budapest, 1991) 
29 E.G. White: A nagy küzdelem, 341-342. old., (Advent Kiadó Budapest, 1991) 
30 Seventh-day Adventists Answer Questions on Doctrine, 625-626. old., (Washington DC 1957.) 
31 Seventh-day Adventists Answer Questions on Doctrine, 627. old., (Washington DC 1957.) 
32 Vö.: L.E. Frooms műveivel: The Profetic Faith of Our Fathers (Washington DC 1946-54) és The Conditional-

ist Faith ofOur Fathers (Washington DC 1965-66) 
33 Arthur G. Daniells: General Conference Bulletin, 27. old., (1901. ápr. 3.) 
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Egy újszövetségi párhuzam 

Bizonyos tekintetben ennek az adventista misszionáriusi gondolkodásmódnak a fejlődése fel-
tűnő hasonlóságokat mutat az őskeresztény gyülekezetben tapasztaltakkal. Helyes irányban 
haladunk, ha ezekre a párhuzamokra emlékezünk, mind azért, hogy Isten vezetését az advent 
mozgalomban jobban megérthessük, mind pedig azért, hogy elhallgattassuk a kritikusokat, 
akik a gyülekezeten belül, vagy kívül nem szűnnek meg rámutatni a múltbéli és a jelen állás-
pontok közötti belső ellentmondásokra. 

Emlékezzünk csak Jézus missziós elgondolására. Nem jelentette-e ki, hogy egyedül Izrael há-
zához jött (Mt 15,24)? Ő maga nem lépett Palesztinán kívüli területre, és anyanyelvén kívül 
nem tanított más nyelven. Földi szolgálata folyamán nyomatékosan megtiltotta tanítványai-
nak, hogy saját népükön kívül más népekhez menjenek (Mt 10,5-6). Az újszövetségi iratokból 
kitűnik, hogy Jézus azt is elvárta tanítványaitól, hogy még visszajövetele előtt teljesítsék 
missziós feladatukat (Mt 10,23). Vajon Jézus nem akart munkálkodni a pogányokért—amint 
azt egyesek állítják? Talán az ószövetségi missziószemléletnek kellett teljesedni ezáltal, hogy 
a pogányok Izrael népéhez jönnek? Vagy az utolsó napokban Isten valaki mást fog a pogá-
nyok közé küldeni? 

Sem az egyik, sem a másik. Az Újszövetség félreérthetetlenül tanítja, hogy Jézus műve az 
egész világot magába foglalja. Ehhez azonban kezdetben szükség volt egy meghatározott 
helyre, mielőtt a mű minden nemzetre, ágazatra és nyelvre kiterjedhetett. Ezért volt szükség 
egy körülhatárolható és kizárólagos helyre. Először egy gyülekezetnek kell létrejönnie, szilár-
dan meg kell alapozódnia és az Úr Lelke által oktatást kell kapnia, mielőtt Krisztus eszközül 
használhatná missziós művében. Ez történt Jézus tanítványaival, az őskeresztény gyülekezet-
tel és a nagy advent mozgalommal. 

Mielőtt emberek elindulnának másokat tanítani, az örömüzenetet meg kell érteniük, el kell 
hinniük és aszerint kell élniük. A másoktól elzárkózó csoporttól ez mindig körülhatárolt meg-
bízatást kíván, amely fokozatosan koncentrálódó körben terjed. Jézus azt akarta, hogy tanít-
ványai az egész Izraelt képviseljék. Kiképezte, oktatta, majd kiküldte őket – de nem azonnal – 
minden irányba, a Föld legtávolabbi részébe. Mennybemenetele előtt úgy beszélt Jézus az új 
gyülekezethez, mint a Föld népeinek képviselőihez, akik mindenekelőtt Jeruzsálemben és 
azután mint központi helyeken, Júdeában, Samáriában és a Föld minden pontján képviselik. 

A misszió története egyértelműen bizonyítja, ha az evangélium nagyon gyorsan terjed – olyan 
szervezet nélkül, amely az ügyet szolgálja, amely őrködik a bibliai igazságok fölött, és üze-
nethirdetését munkásságával tökéletesíti -, akkor annak elferdítés, hamis tanítások és igazság-
talanság lesz a következménye. Ezért szükséges, hogy Isten olykor hátráltassa egy új területre 
való belépést, vagy a túl gyors előrehaladást. Ilyen tapasztalatuk volt a tanítványoknak és ké-
sőbb egyes apostoloknak is. 

A hetednapi adventisták missziószemléletének fejlődése Isten vezetését tanúsítja. Az advent 
misszió jellege az első fázisban nagyon hasonlít ahhoz az időszakhoz, amikor Jézus elhívta a 
tanítványokat, valamint a feltámadás utáni első gyülekezet arculatához. A tanítványoknak Je-
ruzsálemben és Júdeában kellett maradniuk. Ami az adventistákat illeti, egy szervezetnek kel-
lett kifejlődni és megalakulni (1844-1863). A hetednapi adventisták vezetőinek mindenekelőtt 
meg kellett érteniük világosan és átfogóan a misszió lényegét, amelyre Isten őket elkészítette. 
Amikor a megbízatást kapták, ugyanazzal a meggyőződéssel fogadták, mint a tanítványok és 
Pál apostol. Szilárdan meg voltak győződve arról, hogy Krisztus még az ő idejükben vissza-
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jön. „Most van itt az idő” – így hitték. „Nincs halogatni való idő”. Talán már arra sincs elég 
idő, hogy Észak-Amerika minden részébe eljussanak”. 

Miért kell ezen az igyekezeten mosolyogni? Hiszen ez bibliai. Valódi hitről tesz bizonyságot. 
Nem kellene leértékelnünk az akkori idők messzire kiterjedt protestáns missziómozgalmát 
sem. Amikor John Mott az általa létrehozott „Keresztény Diákmozgalmat” – „Evangélizációt 
az egész világra generációnk alatt” mottóval vezette, mindannyian meg voltak győződve arról, 
hogy ez a jelszó realizálható. A sürgősség tudatában vitték az evangéliumot a századforduló 
idején a protestáns misszionáriusok ezrei az egész világra. A keresztények százalékos aránya 
a világ népességében az 1820-as év 18 %-áról 1900-ig 30 %-ra emelkedett, és évszázadunk 
első évtizedében gyorsan növekedett. Az első hetednapi adventisták úgy tekintettek a közös-
ségre, mint a gyorsan elterjedt keresztény egyházakon belüli prófétikus mozgalomra. Felszólí-
tották az embereket az Isten iránti engedelmességre, és vigyáztak arra, hogy felkészüljenek a 
küszöbön álló végre. (Mt24,14). 

A protestáns missziómozgalom azonban fokozatosan elveszítette a hajtóerőt, míg végül nyug-
vópontra jutott. A protestáns üzenet elveszítette tisztaságát, bizonyosságát és sürgősségét. A 
világ különböző misszióterületeiről jövő jelentések azoknak a napoknak tragikus eseményei-
ről számolnak be. A kereszténység százalékaránya a század első évtizedének 40 %-áról 1971-
re 20 %-ra süllyedt. Egyházak veszítették el hitüket és missziólelkületüket. A tömeges hanyat-
lás olyannyira érintett sok egyházat, hogy ma mintegy 1,6 milliárd ember még sohasem hal-
lott Krisztusról. További egymilliárd ember az adventi üzenetet még világosan nem hallotta. 
Teljességében új feladat vár a Hetednapi Adventista Egyházra: el kell mennünk széles e világ-
ra, mind a keresztényekhez, mind a nem keresztényekhez. 

Ebben a nemzetségben 

E.G.White és a korai adventisták – látva a próféciák teljesedését – hittek abban, hogy a ke-
reszténység elvetette az örökkévaló evangéliumot és a Krisztus visszajövetelébe vetett hitet, 
amely a korábbi években a nagy protestáns missziós mozgalmakat pozitív irányba befolyásol-
ta. Az adventista vezetők félreérthetetlenül megbélyegezték ezeknek az „elbukott” protestáns 
egyházaknak a helyzetét. A jövő azonban mégis rejtély volt számukra. Az irgalmas Isten tü-
relme folytán visszatartotta a gonosz erőit. Megakadályozta, hogy az ellenség teljesen átvegye 
a hatalmat a világ fölött, és hogy egyházát megnyerje. Az ellenség már elfoglalt egy helyet Is-
ten templomában, és azt állítja, hogy olyan, mint Isten (2Thess 2,3-4). Mi tudjuk, hogy a go-
nosz e titkos hatalma már erősen munkálkodik (5-10). A „nagy bukás” azonban még nem érte 
el tetőpontját. A hatvanas évek kezdete óta az evangéliumi egyházak nagy számában egy egé-
szen új missziólelkület alakult ki. Mint egy évszázaddal ezelőtt, ma újból a misszionáriusok 
százai hagyják el Amerika partjait, hogy a tengerentúlon részt vegyenek az aratás munkájában. 

Ez az új missziószellem a harmadik világ egyházaiban született, és ott ragadta meg a keresz-
tény gyülekezeteket a legerősebben. Afrikában például a keresztények száma az ötvenes évek 
35 milliójáról 1971-re 100 millióra növekedett. Miközben Nyugaton a keresztények százalék-
aránya gyorsan csökken, addig a harmadik világban húszévenként megháromszorozódik. Ber-
linben, Singapur-ban, Bogotában, Mexico City-ben, Lausanne-ban és más városokban 1967-
től kezdve nagy regionális evangéilzációs kongresszusokat tartottak. Hasonlóképpen, mint 
száz évvel ezelőtt, ma is hangzik a kiáltás: „Evangélizáció az egész világon ebben a generáci-
óban”. Ma az evangélizációs előrenyomulás központja az afrikai, ázsiai és latin-amerikai ke-
resztény egyházakban bontakozik ki. 
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Ma még nem vagyunk tisztában annak a következményeivel, ami a kereszténységnek ebből az 
új modelljéből adódik. Ami azonban az adventi népet illeti, sokkal komolyabban, mint valaha, 
fel kell ismerniük, hogy Istennek más eszközei is vannak a világban, az egész emberiség 
evangélizálására. Éppen ezért sürgősen szükséges, hogy ezzel a világszéles evangélizációs tö-
rekvéssel együtt munkálkodjunk, amennyire lelkiismeretünk indít. 

A más egyházakkal való együttmunkálkodás feladata a nem keresztény lakosság evangélizálá-
sában azonban nem térhet el az adventi misszió eredeti megbízatásától; attól, hogy kereszté-
nyeket és nem keresztényeket egyaránt hangos szóval fel kell szólítani Jézus hitének élésére, 
gyakorlására, Isten parancsainak megtartására és arra, hogy készüljenek fel Jézus Krisztus el-
jövetelének napjára. A hetednapi adventisták sohasem hagyhatják másokra azt, amivel Isten 
őket bízta meg.  

Gondoljuk át! Jézus követőinek nagy többsége más egyházakban található,34 és Isten naponta 
a megtértek ezreit hozza ebbe a világszéles közösségbe. Kétség nélkül megvilágosodik előt-
tünk, mily nagy kihívással áll szemben ma az adventi nép: együttmunkálkodni Isten Szentlel-
kével, Isten maradék népének (Jel 12,17) minden népből és vallásból való begyűjtésében, és 
így felkészülni Krisztus visszajövetelére. 

                                                 
34 E.G. White: A nagy küzdelem, 342. old., (Advent Kiadó Budapest, 1991) 
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3. fejezet 

AAZZ  AADDVVEENNTT  MMIISSSSZZIIÓÓ  JJÖÖVVŐŐJJEE  

A Hetednapi Adventista Egyház jelenlegi missziójának három szembetűnő ismertető jele van. 

Az első ismertető jel az, hogy a közösség az egész világon gyökeret vert, és jelenleg a legel-
terjedtebb protestáns felekezet, amely 84 országban munkálkodik.1 Urunknak a „misszionári-
usok fejedelmének”,2 aki végbevitte ezt a csodát, legyen dicséret és hála. Ez a gyors és mesz-
sze nyúló kiterjedés bizonyos tekintetben hasonlítható ahhoz, amikor az őskereszténység 
„meghódította a világot”. Ez ismét bizonyságát szolgáltatta annak, hogy minden missziómun-
ka Isten műve. Ha az adventisták szüntelenül arra gondolnak, hogy miként vezette őket Isten a 
múltban, akkor nincs okuk arra, hogy missziójuk jövője miatt aggodalmaskodjanak. Miköz-
ben az evangélium eljutott a Föld legtávolabbi szögletébe is, valóban megkezdődtek szá-
munkra a világtörténelem utolsó napjai (Mt24,14.). 

A második ismertető jel alapján hála az adventista közösség növekedésének, a tagok többsé-
ge Észak-Amerikán és a nyugati világon kívül él. Az ötvenes évek vége óta ez a kép azonban 
gyorsan változott. Latin-Amerikában, Afrikában és Ázsiában a gyülekezetek robbanásszerű-
nek nevezhető növekedése, még a hetvenes évek végén is tartani fog. Az évi növekedési ráta 
Észak-Amerikában több mint 2%, ez az arány Európában és Ausztráliában alig 1 és 3 százalék 
között van. A Hetednapi Adventista Egyház tagjainak összlétszáma valójában mintegy 5 szá-
zalékkal növekszik, mivel Latin-Amerikában és Afrikában jelenleg nagyon magas a növeke-
dési ráta, mintegy 9 és 15 % között van évenként.  

Várható, hogy az észak-amerikai közösség taglétszáma ennek az évtizednek (1971-1980) a 
végéig a világközösség taglétszámának majdnem 10 %-át fogja adni. Ez azt jelenti, hogy a 
Hetednapi Adventista Egyház sokkal inkább, mint az általános kereszténység, a 70-es évek 
végére egy nem nyugati és nem fehér közösség lesz. 

Az új gyülekezeti tagok nagy százalékának köszönhető, hogy az adventisták közössége élő és 
tevékeny közösség marad. Előreláthatólag ezek a tagok Latin-Amerikában, Afrikában és 
Ázsiában, állandóan növekvő, élő befolyást fognak gyakorolni az adventista egyház egészére, 
a missziómunka vonatkozásában. Ami a fejlődést illeti, az ázsiai, afrikai és latin-amerikai 
misszionáriusok egész serege, jelentős tényezőként fog hatni a hetednapi adventista világ-
misszióra. 

Harmadszor: a vég nélküli feladat hatalmassá fog nőni. Jézus születésekor az egész világon 
mintegy 200 millió ember élt. Mintegy 1800 évvel később, abban az időben, amikor a heted-
napi adventisták megszervezték a Generál Konferenciát, érte el a világ népessége az egymilli-
árd főt. Ha most 4,5 milliárd ember él, akkor ez a lélekszám a következő század elejére 5,5 
milliárdra növekszik. 

                                                 
1 Az egyház 2005-ös adatai szerint már az ENSZ által nyilvántartott 228 ország közül 203-ban van jelen a He-

tednapi Adventista Egyház. A többi adat az 1960-as évekből származik. 
2 E.G.White: Fundamentals of Christian Education, 293. old., (Nashville, Tennessee 1923.) 



Létszám megoszlás a Hetednapi Adventista Egyházban 

1930 1950 1973 

   

Taglétszám együttvéve: 314 253 Taglétszám együttvéve: 756 812 Taglétszám együttvéve: 2 390 124 

Amint már megállapítottuk, a világ népességének alig 20 %-a keresztény. Ez a 20 % nagyon 
egyenlőtlenül oszlik meg. Ezek szerint az összkatolikusok mintegy 90 %-a Európában, vala-
mint Észak- és Latin-Amerikában él; ez a terület azonban a föld népességének csupán mint-
egy 20 %-át foglalja magában. A protestánsok 80 %-a a világ népességének 25 %-a által la-
kott területen él. A Hetednapi Adventista Egyháznál jobb a helyzet. A lakosság mintegy 70%-
a él keresztények által lakott területen, de a világ népességének mintegy 70%-ára az adventis-
ta egyház össz-taglétszámának csupán 30%-a jut. 

Optimista becslés szerint az elkövetkezendő évtized 1-2 %-os növekedési részvételt hozhat a 
világ népessége között, a kereszténység javára. A pesszimisták jövendölése szerint a keresz-
ténység részvétele a 70-es évek végén a világ népességében mintegy 15 % lesz. Ennek bizo-
nyítékaként sorolják fel a városiasodás és a technikai forradalom befolyását, az iszlám és a 
buddhizmus erős missziós tevékenységét, vallások százainak keletkezését, és az egyházak éle-
tében végbemenő gyors szekularizációt, mindenekelőtt Nyugaton.3

Egy afrikai példa talán jobban szemlélteti, mily mérhetetlenül nagy és végtelen a feladat, és 
milyen kihívással kell szembenéznie a közösségnek az elkövetkezendő években. Szudánban, 
abban az országban, amelyben több, mint 15 millió ember él, (1970) az adventisták hivatalo-
san egy misszióállomást tartanak fenn – ez idő szerint azonban ott csupán három adventista 
van, azaz minden 5 millióra csak egy személy. Egy 5,2 %-os születési ráta és 20%-os halálo-
zási ráta szerint Szudánnak 1980-ra mintegy 22 millió lakosa lesz. Ezzel azoknak a száma, a-
kik még nem hallották az evangéliumot, az évtized végére még nagyobb lesz, mint kezdetben 
volt még akkor is, ha az adventisták száma 500 %-kal emelkedik. 

Hasonló a helyzet Ázsiával, ahol a jelenlegi 2 milliárdos népességi szint 20 éven belül meg-
duplázódik, miközben a keresztény egyházak ezen a területen mintegy 5-6 %-os növekedéssel 
számolhatnak. 

A figyelmeztetés azonban itt helyénvaló. Isten országát mi nem mérhetjük, sem ki nem fejez-
hetjük számadatokkal. Ezek csupán azt a célt szolgálhatják, hogy egy kérdést konkrétabban 
megvilágítsunk. Ezen kívül nem szabad szem elől téveszteni azt, hogy majdnem minden misz-
szióterületen sokkal nagyobb azoknak a száma, akik hetednapi adventistának vallják magukat, 
mint azoknak száma, akik a gyülekezeti névsorban szerepelnek. Afrikai és latin-amerikai nép-
számlálási adatok igazolják, hogy gyakran kétszer, vagy háromszor több a magukat adventis-
táknak vallók száma, mint azoké, akik a gyülekezeti névsorban szerepelnek. Mégis, világosan 
kell látnunk a feladat nagyságát. 

                                                 
3 A legfrissebb elemzéseket lásd a Függelékben 
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Vegyük csak figyelembe a világ nem keresztény részének elégtelen anyagi javait, valamint a 
misszió adományok csökkenését, a nyugati gyülekezetek magas pénzkiadásait és a misszió 
iránti lelkesedés hiányát, akkor elénk tárul egy súlyos krízis képe. A missziómunka azonban 
sohasem volt sürgetőbb, mint ma. Sohasem voltak a tájékok olyan érettek az aratásra, és soha-
sem voltak jobb alkalmak Krisztus missziójának végzésére. 

A jelenlegi szituáció jelentősége 

Az elkövetkező években az adventista egyház jobban fogja érezni ennek a három jelentős is-
mertetőjelnek mély jelentőségét, főképpen ott, ahol az irányításról és a szervezetről van szó, 
pl. a tengeren túli területek részarányos képviselete az egyház legfelsőbb testületében, ami 
magában foglalja a vezetést és a koncepció irányvonalát. Egy másik kérdés a pénzek elsődle-
ges kifizetését illeti: az evangélizációra, a gyülekezet szociális szolgálatára – nevelés, egész-
ségügy, jóléti munka, technikai segítség – és a gyülekezeti tagok gondozására és vezetésére. 

További kérdések adódhattak az anyagi eszközök megfelelő felosztása miatt. Például: azokra 
a területekre fordítsa-e az egyház az anyagi javak nagyobb részét, amelyek érettek az aratásra, 
- mint a Central-Afrika Unió, a Dél-Brazíliai Unió; - vagy olyan területekre, ahol emberek ez-
rei várnak arra, hogy a közösséghez csatlakozzanak – mint pl.: Fülöp-szigetek és Indonézia – 
vagy pedig egyenlően osszák el és a látszólag köves talajba is vessék a magot? A misszió tör-
ténete bizonyítja, hogy az egyenlő elosztás elve nem hozott nagy lélekaratást, mert az anyagi 
eszközöket olyan intézmények és programok támogatására használták, ahol a Szentlélek nyil-
vánvalóan még nem készítette el a talajt. 

Ezeket és a hasonló kérdéseket azonban csak úgy válaszolhatjuk meg, ha tudatában vagyunk 
annak, hogy mi is tulajdonképpen a misszió, hogyan vezet a Szentlélek, és ha tudjuk, mi is a 
gyülekezet és milyen feladata van. A válasz megkívánja, hogy miközben világos missziói teo-
lógiával rendelkezünk, bátran és becsületesen megvizsgáljuk, milyen helyet tölt be a gyüleke-
zet a világban. Mert ilyen teológia nélkül a missziós mozgalom irányt téveszt. A döntések, 
amelyeket hoznak, az irányvonal és a súlypont, amelyet a gyülekezetnek meg kell állapítania, 
mind-mind világos elképzelést feltételeznek a misszió jellegéről és feladatáról. Ha valaki 
anélkül cselekszik, hogy a már említett teológiai kérdések tudatában lenne, olyan munkát vé-
gez, amelynek nincs teológiai alapja, amely mögött gyakran teljesen világi indítékok vannak. 

Ha a misszió eredményeit vagy kudarcait tárgyilagosan ki akarjuk értékelni, és helyes straté-
giát, vagy módszereket akarunk kifejleszteni, szükségünk van missziói teológiára. „Világunk-
ban változó körülmények olyan munkát igényelnek, amelyek ezt a különleges fejlődést mutat-
ják”, - írja E.G.White.4 A megváltozott helyzet, a fejlődés világossá teszi, hogy a múlt meg-
határozott missziós intézményeit és irányzatait, missziós módszereit és különleges szabályait 
meg kell változtatni, sőt fel kell adni. Nem azért, mert rosszak voltak, hanem egyszerűen 
azért, mert meghatározott funkciójukat már betöltötték. 

Új utakat és új súlypontokat kell választani a lehetőségeknek megfelelően, amelyek esetleg el-
lentmondanak annak, amit az adventisták hagyományosan jó misszió stratégiának, vagy „je-
lenvaló igazságnak” tekintettek. E.G.White ezért óva intett attól, hogy valaha is ezt mondja 
valaki: „Ezt sohasem tanították nekünk!” „Félre ezzel a korlátozottsággal… Amit Isten ma 
szolgáira bízott, hogy azt hirdessék, talán még harminc évvel ezelőtt nem volt jelenvaló igaz-

                                                 
4 E.G.White: Manuscript 8a, 273. old., (A.V.Olson: Trough Crisis to Victory, Review and Herald 1966. W.DC.) 
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ság, mégis, ez ma Isten üzenete korunk számára.”5 Továbbá: „Jelenvaló igazság az ábécé el-
ső betűjétől az utolsóig misszionáriusi bevetést jelent.”6

Vegyük szemügyre egyenként a misszió jelenlegi helyzetének néhány szempontját és jelentő-
ségét az elkövetkezendő évek viszonylatában.  

A frontvonalak 

Amikor a Hetednapi Adventista Egyház megkezdte misszióját, követei éppen úgy, mint más 
misszionáriusok, Észak-Amerikából jöttek. Kimentek, hogy az adventi üzenetet prédikálják és 
gyülekezeteket alapítsanak. Ez a munka jóllehet hosszú idő óta még nem fejeződött be, az ad-
ventista gyülekezetek az egész világon szilárdan megalapozódtak. Ma a Hetednapi Adventista 
Egyház nem csak a legjobban elterjedt protestáns közösség, amely viszonylag a misszióterüle-
teken a misszionáriusok legnagyobb számával is rendelkezik, hanem a világ sok területén, min-
denek előtt Latin-Amerikában, a legnagyobb és leggyorsabban növekvő protestáns közösség is. 

Sok nem nyugati országban az adventisták számaránya a nem adventistákéhoz viszonyítva lé-
nyegesen kedvezőbb, mint Európában vagy az Egyesült Államokban. Észak-Amerikában egy 
adventistára 500 nem adventista jut.7 A Fülöp-szigeteken azonban 300. A Közép-Afrikai Köz-
társaságban az arány 1:65. Hasonlítsuk össze ezt az arányt Angliával, ahol 1:5000; Hollandiá-
val, ahol 1:4000; és Németországgal, ahol 1:2300. (Magyarországon 1:2212) Természetesen 
adódik a kérdés: mi is tulajdonképpen a misszióterület? Mit jelent az, hogy misszionárius? 

Az egyház jelenlegi – főképpen a nyugati országokból kiinduló misszióját – úgy lehetne jel-
lemezni, hogy az adventista misszionáriusok elhagyják a nagyobb részben nem adventista 
Nyugatot, hogy az advent hívők által koncentráltabb tengeren túli területeken dolgozzanak.  

Ezek a misszionáriusok nem azért mennek ki munkaterületükre, hogy elsősorban a hitetlene-
kért munkálkodjanak. Sokkal inkább azért, hogy saját gyülekezeteikben végezzenek lelkigon-
dozást. A tipikusan adventista missziószolgálat ezt a tendenciát követi. Eszerint a legtöbb ad-
ventista misszionárius tanítóként dolgozik az adventista iskolákban, vagy egészségügyi képe-
sítéssel rendelkezik az adventista kórházakban, néhányan pedig mint vezetők tevékenyked-
nek. Alig van adventista misszionárius, aki Észak-Amerikát elhagyja, hogy az adventi üzene-
tet hirdesse a hitetlenek között és gyülekezeteket alapítson. Ezáltal a nyugati országokból ki-
áradó advent mozgalom nagyobb részben a gyülekezeten belüli mozgalommá vált. 

Sokan azt gondolják, ha valaki misszionárius akar lenni, át kell lépnie a misszió frontvonalát, 
vagy határait, legyen az a tenger (azaz nagy térbeli távolság hazájától); nyelvhatár (ha egyál-
talán megtanulja az idegen nyelvet); kulturális különbségek (amennyire azt egyáltalán sejti) és 
a földrajzi adottságok (éghajlat, környezet). 

A Bibliában azonban csak egyetlen valóságos frontvonal van, amelynek átlépése által válik az 
ember misszionáriussá. Ez a határvonal, a hit és hitetlenség. A határvonal újszövetségi érte-
lemben az „idegenek”, az Istentől eltávolodott emberek, és Isten háza népéhez tartozók között 
húzódik. Jézus sohasem hagyta el Palesztinát. Nem kelt át sohasem az óceánon. Nem tanult 
valamilyen idegen nyelvet, és nem élt olyan emberek között, akiknek szokásait nem értette 

                                                 
5 E.G.White: Manuscript 8a, 274. old., (A.V.Olson: Trough Crisis to Victory, Review and Herald 1966. W.DC.) 
6 E.G. White: Counsels on Health, 300. old., (Mountain View, California 1923.) 
7 A gyermekek ebben a létszában nincsenek figyelembe véve. 
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volna. Mégis úgy nevezi Őt E.G.White – és joggal -, mint a „legnagyobb misszionárius, akit a 
világ valaha ismert”.8

A keresztény misszió Krisztus földi művének tovább folytatása. Ezért egyedül annak a határ-
vonalnak kell eldöntenie, mit jelent ma a gyülekezet számára a misszió, amely ott húzódik hit 
és hitetlenség között minden nemzetben, minden nemzetségben és nyelvben. A misszió front-
vonala tehát mindenütt megtalálható, ahol emberek nem ismerik Krisztust. 

A misszióterület ilyen értelmű felismerése nyomán dönteni kell arról, mi az elsődleges felada-
ta a gyülekezetnek és segíteni kell a jövő irányvonalának és szervezetének meghatározásában. 
Ez szerfölött fontos, mivel a gyülekezetnek, mint missziós szervezetnek a struktúrája még 
megfelel egy a világról és a misszióról alkotott elképzelésnek, de a misszió új körülményei 
között jelentkező problémákkal és kérdésekkel már nem tud megbirkózni. Így „jönnek” és 
„mennek” az újabb alkalmak és kihívások, anélkül, hogy valami történne. 

Amíg a Hetednapi Adventista Egyház főképpen egy észak-amerikai közösség volt, és további 
terjedése meghatározta misszionárius jellegét és eredményét, egészen természetes volt, hogy a 
gyülekezet szervezete megfelelt az akkori igényeknek. Ennek az lett az eredménye, hogy a he-
tednapi adventisták világa honi misszióra és tengerentúli divíziókra lett osztva, amely gyakran 
megfelelt a kor jellemző földrajzi felosztásának. A Generál Konferencia, struktúrájának megfe-
lelően, Észak-Amerika egy részén integrálódott, és még mindig úgy tekintik, mint a világszéles 
Hetednapi Adventista Egyház központját és az egész világ számára az otthoni missziós bázist. 

Ez a magatartás az anyagiak elosztásában is megmutatkozik. Például az afrikai és ázsiai misz-
sziók – ahol ma valószínűleg a legnagyobb és legsürgősebb szükség mutatkozik az adventista 
misszióállomásokon - anyagilag viszonylag kevés támogatást kapnak a misszió fejlesztésére 
és emberek kiképzésére. Mégis, a misszió eredménye az elkövetkezendő néhány évtizedben 
nagymértékben az afrikai, ázsiai és latin-amerikai munkatársak és vezetők eredményes tobor-
zásától és kiképzésétől függ. Mivel Európa nagy ideje lejárt és megkezdődött Ázsia korszaka, 
ezért azok az ázsiai és afrikai misszionáriusok, akik készek honfitársaikat felkeresni, az elkö-
vetkezendő évtizedben az adventista misszió legtevékenyebb őrei lesznek. 

Az is felróható, hogy az adventisták gyakran még mindig úgy ítélik meg a missziót, hogy az 
amerikai misszionáriusok mennyire juthatnak el egy meghatározott területre. És sokszor en-
nek megfelelően adnak anyagi támogatást. Az afrikai kontinens nem megnyugtató felosztása 
négy különválasztott területre – Észak-Európa-Nyugat-Afrika Divízió, Euro-Afrika Divízió, 
Afro-Közép-Kelet Divízió és Transafrika Divízió – minden Generál Konferencián beszédté-
ma. Mégis attól függ ennek a problémának a megoldása is, hogy újból átgondoljuk, mik is tu-
lajdonképpen a misszió határvonalai és ismertető jelei. 

Nincs többé egyirányú utca 

Tekintettel a tengerentúli gyülekezetek gyors növekedésére és szilárd szervezetére, az adven-
tista missziómozgalom nem hasonlítható többé egyirányú utcához. Jelenleg a tengerentúli te-
rületekről is közel annyi misszionáriust küldenek ki, mint Észak-Amerikából. Ez a helyzet re-
víziót igényel az adventista misszió irányvonalában, amelyet akkor határoztak meg, amikor 
még minden misszionáriust Észak-Amerikából és Európából küldtek ki. Egyedül a Fülöp-
szigetekről több misszionáriust küldött ki az Adventista Egyház az utóbbi években, mint né-
                                                 
8 E.G. White: Welfare Ministry, 118. old., (Washington DC 1952.), vagy ugyanez: Medical Ministry, 15. old., 
(Mountain View, California 1932.) 
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metországi közösségünk tagjainak összessége. Ezek a misszionáriusok ázsiai és afrikai terüle-
teken dolgoznak. Az elkövetkezendő években ez a nem nyugati közösség missziómozgalma 
az egész világon erősen fog növekedni. 

Amíg az adventisták csak „egyirányú utcán” közlekedtek (az otthoni gyülekezet és a misszió-
terület), a misszionárius volt az egyetlen láncszem a misszióterület és Észak-Amerika között. 
Az ő személyes élete és munkája volt a mértékegység, amely alapján az új gyülekezet meg-
ítélte az egész közösséget és a misszionáriust kiküldő országot. Általában a nyugati gyüleke-
zetek az áldozatkészségükről voltak híresek. Missziói buzgósággal, és az Úr visszajövetelébe 
vetett hittel megszentelt életet éltek. 

Ma azonban az adventisták kétirányú utcán közlekednek. Munkatársak a tengeren túlról gyak-
ran tesznek látogatást az USA-ban és Európában. Néhányan azért jönnek, hogy részt vegye-
nek a Generál Konferencia ülésein, mások – különösen fiatalok – azért, hogy adventista főis-
kolákon és egyetemeken tanuljanak. Milyen gyülekezetekkel találkoznak itt? Azok a benyo-
mások, amelyekkel ezek az emberek visszatérnek hazájukba, az adventista misszió jelenlegi 
helyzetében gyakran súlyos tehertételnek bizonyulnak. 

Ezenkívül a korábbi misszióterületekben felfedezték az elsőrendű turista-attrakciók lehetősé-
gét. Fiatal és idős adventisták százai keresik fel Észak-Amerikából ezeket a távoli szép vidé-
keket. Ezek a tengerentúli, buzgó missziólelkülettel rendelkező gyülekezetek azonban nem tu-
ristákat látnak a hozzájuk látogató adventistákban, hanem az észak-amerikai adventista egy-
ház képviselőit. Miféle benyomást hagynak maguk mögött ezek a magányos turisták, vagy tu-
rista csoportok? Az önmagát odaáldozó Krisztus megszentelt testének képét? 

Ez az új helyzet olyan gyorsan és hirtelen adódott, hogy meglepte a közösséget. Isten missziós 
módszerei azonban mindig meglepőek, és a legfőbb ideje annak, hogy a gyülekezet felébred-
jen. Az egyház tankönyveiben, a missziójelentésekben, a közösség által kiadott folyóiratok-
ban és a szombatiskolai tanulmányokban még mindig a kannibálok szalmakunyhóit ábrázol-
ják, miközben már megszokott, hogy a tengerentúlon jól képzett adventista testvéreink van-
nak, akik hasonló iskolákban és kápolnákban vannak, mint azok, akik ezeket a híreket terjesztik.  

A gyülekezetek és intézmények növekedése 

Az a tény, hogy a tengerentúli adventista missziómozgalom gyülekezeten belüli mozgalommá 
vált, tehát, hogy a gyülekezet anyagi eszközeinek, idejének és embereinek legnagyobb részét 
saját szükségleteire fordítja – a gyülekezet legnagyobb erőssége és egyszersmind gyengesége 
is. A Hetednapi Adventista Egyház több, mint 70.000 alkalmazottjának (2005-ben már 
192.164 aktív alkalmazottja volt az egyháznak) kereken 40 %-a adventista iskolákban, adven-
tista gyermekekkel foglalkozik, 30 %-a az orvosi munkában és 13 %-a a vezetésben tevé-
kenykedik. Csak 10 % dolgozik közvetlenül prédikátorként és csak egészen kis százalékarány 
végez evangélizációs munkát. Az adventisták több, mint egymilliárd dollárt fektettek épüle-
tekbe, berendezésekbe; ebből pontosan 4 % a kiadóhivatalokra, a könyvesboltokra, a rádió- és 
televíziós evangélizációra jut. Ennek az összegnek 40 %-át fektették kápolnák és iskolák épí-
tésére. Több, mint 500 millió dollár jutott a területeknek és a különböző intézményeknek.9

A Generál Konferencia évi összbevételének 40 %-át nem mozgatható tőkébe fektetik (kórhá-
zak, telkek, épületek, iskolák stb.). Ez lényegében az egyház erősségét mutatja, amely sokkal 
                                                 
9 A szövegben a ”terület”, „testület”, „intézmény” megjelölés a különböző országokban nem egyformán haszná-
latos. 
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jobban, mint bármilyen más missziós társaság, gondoskodik tagjairól, és keresztény iskolák-
ban biztosítja gyermekei számára a tanulás lehetőségét. És jóllehet minden 100 tagból – akit a 
gyülekezetbe felvesznek – 35 kiesik, ez a veszteségráta – összehasonlítva más közösségekkel 
– alacsony. Azonban a legnagyobb erősség is ellenkezőjére fordulhat, ha a gyülekezetben a 
dolgok nem mennek rendjén. 

A tengerentúli országokban az új gyülekezeti tagok egyre nagyobb számban származnak ad-
ventista családokból. Jóllehet még nincsenek megbízható statisztikák, a becslések szerint 
Észak-Amerika nagy részében a megkeresztelt gyermekek 70-75 %-a adventista szülőktől 
származik. A Fülöp-szigeteken, ahol a közösség viszonylag fiatal, már itt is mintegy 50 %-os 
az adventista családból származó új tagok részaránya. 

A taglétszám növekedése az elkövetkezendő években egyre inkább a vérségi kapcsolatból 
adódó növekedés lesz, ha a hetednapi adventisták nem gondolják át újólag, hogy hová helyez-
zék a misszió súlypontját. Ez a növekedés kétségkívül erősség, hiszen az adventistáknak iga-
zuk van akkor, amikor gyermekeiket és ifjaikat tekintik elsődleges „misszióterületnek”. A 
Mester azonban elvárja, hogy a gyülekezet kimenjen a világba is, és elvigye az üdvösség üze-
netét és Isten intelmét azoknak is, akik Krisztust nem ismerik. Azért kell a gyülekezetnek vi-
gyáznia a megtérés általi növekedésre, és nem keresztények begyűjtésére is, Isten hajlékába. 

A hetednapi adventistáknak becsületesen felül kellene vizsgálniuk helyzetüket, hogy a kiadá-
sokra és a személyek elosztására való tekintettel új rangsort állapítsanak meg. A mintegy 29 500 
aktív munkatárs közül az észak-amerikai területen mintegy 40 % az orvosi intézményekben 
munkálkodik, további 36 % pedig iskolákban, és csupán 8 % végzi a prédikátori és az 
evangélizációs szolgálatot. Ebben a vonatkozásban az Ausztrál-Ázsiai Divízió jobban áll: az 
alkalmazottaknak mintegy 19 %-a lelkigondozó és evangélista, 14 % dolgozik az orvosi mun-
kában és 25 % a nevelés területén. 

Ha a pénz és a munkaerők nagy részét az intézmények kötik le, akkor stagnálás következik 
be. Ekkor beszélünk intézményességről. A főiskolák és egyetemek számának költséges meg-
sokszorozása és a világ egy egész kis területén való koncentrálása – mint pl. Észak-Amerika, 
a szükségtelenül megduplázódó programok, magas igazgatási költségek, a nagy kórházak 
munkájának erős kihangsúlyozása, mindezek a gyülekezet misszionáriusi szolgálatának féke-
zéséhez vezetnek. Az intézményeknek az a céljuk, hogy a világszéles missziómunkát elősegít-
sék, jelenleg azonban az elintézményesedés az oka a stagnálásnak. Valójában ez a helyzet a 
következő években sok területen a növekedési ráta csökkenéséhez vezethet. 

A fontossági sorrend megállapítása 

Európában és Észak-Amerikában a lakosság 25-30 %-a még nincs 15 éves. A nem nyugati vi-
lágban 45-50 % - 15 éven aluli és 60-65% 25 éven aluli. A közösségnek különböző országok-
ban elért robbanásszerű növekedését nagy százalékban fiatalok adják. Annak érdekében, hogy 
e fiataloknak lehetőséget nyújtson az egyház a jó kiképzéshez, egyedül Latin-Amerikában és 
Afrikában ötször annyi iskolát kellene építeni, mint amennyit száz évvel ezelőtt az egész vilá-
gon épített. 

Ugyanezek, illetve még magasabb számok érvényesek a tanerőszükségletre. A két Latin-
Amerikai Divízióban kétszer annyi fiataljaink száma, mint az Észak-Amerikai Divízióban. 
Mégis, csak feleannyi középiskolánk és negyedannyi tanítónk van itt, mint Észak-Ameriká-
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ban. A főiskolai képzés vonatkozásában még rosszabb az arány.10 Az Észak-Amerikai Divízi-
ónak hatszor annyi főiskolai tanára van, mint a két Latin-Amerikai Divíziónak. És Afrikában 
nincs egyetlen teljesen elismert akadémiai főiskolánk.  

Az egyház valamennyi főiskolájának és középiskolájának 60 %-át Észak-Amerikában létesí-
tette, hogy a fiatal adventistáknak alig 10 %-át oktassák. Azokon a területeken, amelyeken a 
közösség rendkívüli módon növekszik, az egyház legsürgősebb szükséglete iskolák építése és 
tanerők beállítása. Az Észak-Amerikai végzős hallgatók legnagyobb kihívása az elkövetke-
zendő években abban áll, hogy egy vagy két évet önként tanítsanak Latin-Amerikában, Ázsi-
ában, vagy Afrikában. A misszióiskola program részben segít ugyan ennek a szükséghelyzet-
nek a megoldásában, ez azonban éppen csak egy százaléka annak, amit tenni kellene. 

A nem nyugati országokban adventista gyermekek ezrei kénytelenek nem adventista iskolák-
ba járni abban a korban, amelyben az igazságra, de a tévedésre is a legérzékenyebbek. Arról 
van szó, hogy helyileg nincs elég pénz az adventista iskolák számára, mivel a növekedési rob-
banás a világnak éppen a szegény országaiban történik. Ezekben az országokban a szülőknek 
nincs elég pénzük arra, hogy a drága magániskolákba járassák gyermekeiket, még ha volná-
nak is ilyen iskolák. Új iskolák létesítésére pedig egyszerűen nincs elég pénz még akkor sem, 
ha a Generál Konferencia megkétszerezné is a tengeren túli divíziók számára juttatott szub-
venciót. 

Ehhez jön még az, hogy az észak-amerikai adventisták, akik a szükséges pénzösszeg nagy ré-
szét adják, maguk is súlyos nehézségekkel küzdenek, hogy iskoláikat fenntarthassák. Dél-
Amerikában és Afrikában azonban olyan kétségbeejtő a helyzet, hogy az adventista fiatalok-
nak mintegy 70%-a nem egyházi általános iskolákat látogat. A tények láttán, hogy a világ né-
pességének, valamint az egyház tagságának is nagy része rövid időn belül 25 éven aluli lesz, a 
gyülekezeteknek foglalkozniuk kell a különböző korcsoportú fiatalokkal és keresniük kell a 
lehetőségeket és eszközöket elérésük és megtartásuk érdekében. 

A közbenső időben az egyház e problémák vonatkozásában három irányzattal találkozhat: 

1. A szülők felelőssége gyermekeik iránt, és a vallásos nevelés lüktetése az otthonokban; 

2. Az ifjúsági munka erősítése a gyülekezetekben, mindenekelőtt ott, ahol 18 és 25 év 
közötti korosztály van; 

3. Olyan ifjúsági testület kialakítása, amelynek tagjai Amerikából, Európából készek ön-
ként a tengeren túlra menni, hogy ott adventista iskolákban tanítsanak. 

Nagyobb önkéntes adventista tanerőszolgálat alapítása által lehetséges volna, hogy olyan taní-
tók, akik megfelelő képzettséggel (főiskolai, akadémiai) rendelkeznek, egy vagy két évig 
Ázsia, Afrika és Latin-Amerika általános és középiskolájában tanítsanak teljesen díjtalanul 
vagy csekély díjazás ellenében. Ha ez az út nem lesz járható – de tulajdonképpen miért ne 
lenne – akkor a 60-as és 70-es évek robbanásszerű növekedése után az egyházban a következő 
évtizedekben hatalmas visszaesés várható. Ez a korábbi missziótörténet során már előfordult. 
Ez a fő oka annak is, hogy a XIX. század és a XX. század elején a protestáns missziómozga-
lom elveszítette hatóerejét. 

Analfabétákkal teljes világ? 

                                                 
10 N. R. Dower („Európa – az ígéret földje – Review and Herald 1970. jan. 1.) azt a kérdést vizsgálja, hogy ér-
demes-e az egyháznak adventista iskolákba nagy összegeket fektetni. 
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Az a tény, hogy a világ népességének mintegy 40 %-a nem tud írni és olvasni, további fontos 
meghatározójává válik az egyház világszéles missziójának. Az analfabéták száma minden év-
ben emelkedik 25-30 millióval. Ezeknek az embereknek a nagy része kívül él a hetednapi ad-
ventista egyház hatásterületén, amely növekedését elsősorban iratmissziójának, kiadói művé-
nek köszönheti. Ázsiában és Afrikában vannak országok, amelyekben a lakosság 70 %-a, 
vagy még több, nem tud írni-olvasni. Ha hozzávesszük ehhez a számhoz azoknak a nagy cso-
portját, akik csak éppen hogy tudnak valamicskét olvasni, akik éppen hogy átfutottak egy há-
rom- vagy hatéves primitív falusi iskolát, azóta viszont semmit sem olvastak -, akkor ebben 
látnunk kell egy egyértelmű kihívást. 

Ezeknek az analfabétáknak nagy száma még sohasem hallott Krisztusról. Ehhez járul még az, 
hogy ezek az emberek megtérésük után nem tudnak Isten Igéjéből olvasottak által történő el-
mélkedés, ima, valamint tanulmányozás segítségével táplálkozni. Jól tudjuk mindannyian, mi-
lyen nehéz ezek nélkül hű kereszténynek megmaradni. Az is meggondolandó, hogy az analfa-
bétizmus legyőzése nagy szakadékot hozott létre, a fiatal, iskolát végzett nemzedék és az idő-
sek között, akikben az írás és olvasás művészetébe történt bevezetés tulajdonképpen saját fo-
gyatékosságuk felismerését hozta. Ezáltal a tekintély a fiatal generáció javára billent. Amennyi-
ben az idős generációt fel lehet emelni az írás-olvasásig, ez nagy lépés lenne a szülők és gyer-
mekeik közötti szakadék áthidalásához. És ez nem elhanyagolható aspektusa az „illési ígéret”-
nek, hogy: „…az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz…” (Mal 4,6) 

Ezen a téren egy új adventista kiképzési programot kell bevezetni: a felnőttek tanítását. Az or-
szágok kormányzata általában nagy örömmel fogadja, ha a missziók – munkájuk kezdetén – a 
felnőtt lakosság képzését és az analfabétizmus elleni harcot állítják programjukba. Ilyen prog-
ramok megvalósítása nem kerül sokba, de az evangélium terjedése és hatása szempontjából 
nem lebecsülendő. Ámde az ilyen programok megvalósítása, önkéntesek százainak kiküldését 
igényelné tengeren túlra. Mint azok az iskolák, amelyek Japánban, Kínában, Indonéziában és 
Délkelet-Ázsia más országaiban az angol nyelvet tanítják, úgy ezek az olvasó és író tanfo-
lyamok emberek ezrei előtt nyitnák meg az ajtót, akik jelenleg gyakorlatilag el vannak zárva 
az evangélium elől. Az a mód, ahogyan az adventisták erre az igényre a hetvenes években re-
agálnak, el fogja dönteni, hogy Ázsiában és Afrikában emberek milliói Krisztus, vagy pedig 
más eszmék számára lesznek megnyerve. 

Az aratni való érett 

Maga a terület, az ország meghatározója lehet annak, hogy az egyház hova helyezi a súlypon-
tot? Igen! Meg kell lássuk az egyház csodálatos, erős növekedését Afrikában, Latin-Ameriká-
ban és részben Ázsiában, mint a Szentlélek művét. Egész falvak és törzsek, olykor emberek 
ezrei válnak hirtelen fogékonnyá az adventi üzenet iránt, ami a következő években még gya-
koribb lesz, amint azt a próféták előre megjövendölték. 

A hetednapi adventisták ezeken a területeken még az ötvened részét sem aratják le azoknak, 
akik készek az üzenet elfogadására. Latin-Amerikai és afrikai országokban történt népszámlá-
lás során ezrek vallották magukat hetednapi adventistáknak, olyanok, akik egyáltalán nem 
szerepelnek a Hetednapi Adventista Egyház tagnévsorában. A csodálatos növekedés önmagá-
ban még nem sokat mond az intézményekre felépített keresztény közösségeknek azokon a te-
rületeken, amelyeken a Lélek elkészítette az aratást és megteremtette a sajátos lehetőségeket. 
Ámde lehet kritizálni, hiszen sok embernek, akiket más közösségekbe felvesznek, az intéz-
mények nem nyújtanak megfelelő gondozást. 
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Az elkövetkezendő években a Hetednapi Adventista Egyháznak sokkal jobban, mint valaha, 
ki kellene tekinteni a világba az emberek felé, akiket a Lélek felkészített arra, hogy Isten né-
péhez csatlakozzanak. Emberekre – akik az aratás mezejére lépnek – és pénzre van szükség, 
mert az aratnivaló már érett az aratásra. Az aratás sokkal több mozgékonyságot igényel a 
misszionáriusi módszerekben, valamint szükségessé teszi az irányvonalak és a súlypont meg-
változtatását. Az adventisták hajlamosak arra, hogy a nagy lehetőségeket még a jövőben sejt-
sék, valahogy úgy, mint Jézus tanítványai: „…még négy hónap és itt az aratás” (Jn 4,35) 

Egy nemzetközi missziós pénzalap létrehozása talán hozzásegíthetne a szükséges rugalmas-
sághoz. Ha azután valahol a világon egy nép az evangélium üzenetére jobban felfigyel – ami 
újra és újra előfordul -, akkor ebből az alapból rendelkezésükre lehetne bocsátani a szükséges 
összeget az „aratás” elvégzéséhez. Egyidejűleg, tapasztalt misszionáriusoknak kellene készen 
állni arra, hogy az aratás munkájába bevessék őket, amint a hívás hangzik. 

A legkomolyabb veszélyek egyike, amely a hetednapi adventisták közösségét az elkövetke-
zendő években fenyegeti az, hogy tradicionális elképzelések miatt az aratásra érett területeken 
elmulasztják az aratásra alkalmas időt, miközben pénzüket, munkásaikat, fáradozásaikat arra 
koncentrálják, hogy máshol vessenek és máshol műveljék a talajt. Néhány vezető személyiség 
már most azzal foglalkozik, hogy munkásokat és pénzt kell készenlétbe helyezni a népi Kína 
számára arra az időre, amikor Isten megnyitja az ajtókat. Ez azt bizonyítja, hogy vannak ad-
ventista vezetők, akik tisztán látnak. 

A laikusok gyülekezete 

A nem nyugati világban a gyorsan növekvő gyülekezetek az elkövetkezendő években nagy 
mértékben hozzájárulhatnak az adventi közösség egészének növekedéséhez. A gyülekezetnek, 
mint a laikusok közösségének felfedezésére gondolok. Ez a felfogás jellemezte mind az őske-
resztény egyházat, mind pedig a korai adventmozgalmat. Néhány jel világosan mutat arra, 
hogy a gyülekezetről és missziójáról alkotott eme bibliai felfogás bizonyos tekintetben újra 
előtérbe kerül. A közösség robbanásszerű növekedése a hatvanas években elsősorban nem az 
átfogó evangélizációs kampányoknak, vagy a jól kiképzett lelkészeknek köszönhető. A növe-
kedés azoknak a laikus gyülekezeti tagoknak a munkája által jött létre, akik hitüket megélték 
és akik környezetükben erről bizonyságot tettek – a szántóföldeken, a gyárakban és a falvakban. 

A nem nyugati világban létrejött közösség újszövetségi veretű laikus gyülekezet. Tehát első-
sorban a laikusok azok, akik embereket nyernek meg Krisztusnak és új gyülekezeteket alapí-
tanak, ezért kellene ennek a munkának a vezetését nekik átvenniük. Sok fejlődő gyülekezetet 
azonban a nem nyugati világban még mindig hátráltat az analfabétizmus nagy arányszáma. 
Jóllehet a laikusok nagyban hozzájárultak a gyülekezetek erőteljes fejlődéséhez, de még nem 
elég képzettek ahhoz, hogy ezt a munkát irányítsák. Ezért az adventista egyház jelenleg kény-
telen az új tagokra és az új gyülekezetekre építeni, miközben a laikus gyülekezeti vezetők 
magasabb iskoláztatásáról gondoskodik. Arról van szó tehát, hogy azokat a vezetőket, akik-
nek a gyülekezet növekedése köszönhető, iskoláztatják. 

Ha a Szentlélek ezeket a gyakran kiképzetlen testvéreket használni tudja, hogy emberek ezreit 
Krisztushoz vezessék, nagyon helyes és olcsó megoldásnak tűnik, hogy a gyülekezet ezeket a 
testvéreket pótlólag képezze, és azután megbízza őket a vezetéssel. Miért ne lehetne ezeket az 
embereket felszentelni, még ha a közösség nem is alkalmazza őket. Milyen jogon tagadhatja 
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meg a közösség ezektől az emberektől a hivatalos elismerést, amikor a Szentlélek megáldotta 
és Krisztus munkatársaivá tette őket?11

Jelenleg néhány területen sokkal sürgősebb a laikusok képzésének megszervezése, mint egy 
teológiai szeminárium létesítése Ázsiában, Latin-Amerikában vagy Afrikában, függetlenül at-
tól, hogy ez utóbbi is nagyon fontos. Ilyen szemináriumok egyelőre továbbképző tanfolyamok 
formájában is végezhetők. Egy külön bizottságnak kellene elkezdenie e kibővített, világszéles 
továbbképző tanfolyam rendszerének a részletes kidolgozását, egyetemi és főiskolai szinten. 
Egy ilyen program megoldaná az állandó munkatársak és a gyülekezetekben munkálkodó lai-
kus munkásbázis létrehozását. 

Laikus misszionáriusok 

A laikus gyülekezet másik jellegzetességét éppen laikus misszionáriusai adják. Egy missziós 
mozgalom eredményessége közvetlen viszonyban áll azzal a képességével, amellyel az egész 
gyülekezetet be tudja vonni a missziómunkába. E.G.White ezt a tényt fáradhatatlanul ismétel-
te: „Krisztus mindazokat felavatja, felszenteli arra, hogy munkálkodjanak embertársaik üd-
vösségéért, akik már megkapták, és magukban hordják életét..” „…mindazok, akik ünnepé-
lyes és szent fogadalmat tettek, arra kötelezik el magukat, hogy együtt munkálkodnak Krisz-
tussal...”12

Mivel az adventisták nem szólítottak fel minden tagot a missziómunkára, ezért a mű bevég-
zetlen maradt. „Ha mindazok, akiknek az isteni dolgokban élő tapasztalataik vannak, ezeket 
elmondanák, az Úrtól rendelt, reájuk bízott munkát megfelelően elvégezték volna, akkor már 
az egész világ régen meghallotta volna a figyelmeztetést, és Jézus hatalomban és dicsőségben 
visszajött volna.”13

A laikus misszionáriusi munka fejlődésének tehát két fő alapja van: az egyik a teológiai, a 
másik a gyakorlati munka. 

Teológiai szempontból nézve, Krisztus az engesztelés művében megbízást adott a laikusok 
egész közösségének. Amikor azt mondta: „Elmenvén széles e világra…”, mindazokat egybe-
foglalta, akik az Ő nevében hisznek. A missziómunka előkészítésére Isten különleges adomá-
nyokat adott: apostolok, próféták, evangélisták, pásztorok, tanítók (Ef 4,11.16). Ezeknek a kü-
lönleges szolgáknak az a feladatuk, hogy a kapott megbízatások által felkészítsék a hívők kö-
zösségét, hogy táplálják, segítsék és támogassák őket. Más szóval: Isten azért hívta el a prédi-
kátorokat és a vezetőket, hogy a gyülekezet segítségére legyenek a misszió betöltésében – és 
nem fordítva, amint ezt gyakran a tapasztalat mutatja. 

„Ha a prédikátor olyan helyen munkálkodik, ahol már vannak hívő lelkek, akkor először ne a 
hitetleneket akarja megtéríteni, hanem képezze ki a gyülekezeti tagokat megfelelő együttmű-
ködésre, …hogy ők maguk keressenek mélyebb tapasztalatokat és tevékenykedjenek máso-
kért.”14 Az újszövetségi gyülekezetben a tekintélyt egy ember szolgálata és az általa hirdetett 
Ige jelentette, nem pedig hivatali állása. Isten művében az eredmény vagy kudarc annak függ-

                                                 
11 „Pál, valamint Barnabás is, Istentől kapta megbízatását; a kézrátétel tehát nem jelentette a kegyelem vagy ké-
pesség újabb adományát, hanem csak a tisztség formai elismerését, felhatalmazást erre a hivatásra. A gyülekezet 
így nyomta rá pecsétjét Isten művére.” (E.G. White: Apostolok története,109.old.,H.N.Adventista Egyház 1978.) 
12 E.G. White: Jézus Élete, 727. old., (Élet és Egészség Könyvkiadó, Budapest 2004.) 
13 E.G. White: Whosoever Will, Let Him Come, 7. bekezdés, (Review and Herald 1896. okt. 6.) 
14 E.G. White: Az evangélium szolgái, 123. old., (Bibliaiskolák Közössége, Budapest 1999.) 
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vénye, hogy a gyülekezet milyen mértékben képes tagjait felkészíteni és beállítani a misszió-
munkába. 

Gyakorlatilag nézve, a laikusok bizonyságtevése a gyülekezet legnagyobb alkalma arra nézve, 
hogy az elkövetkezendő években az Evangéliumot az egész világra elvigye. A világ nagyon 
sok részén és az élet néhány területén a prédikátornak nincs lehetősége a munkára, illetve nem 
figyelnek rá. Szudán, amelynek 15 millió lakosa van és csak három adventistát számlálhat, nem 
ad beutazási engedélyt misszionáriusnak; mégis ez idő szerint a khartumi egyetemnek tanerő-
re van szüksége, és a kormány kétségbeesetten keres orvosokat, mérnököket és tanítókat. 

Szenegálban és számtalan más területen hasonló a helyzet. Sok országban, ahol az egyháznak 
nincs engedélye a missziómunka megkezdésére és kiterjesztésére, a kormány keresi a külön-
böző szakembereket. Az adventista misszió jövőjét a Kínai Népköztársaságban elsősorban a 
laikus misszionáriusok tevékenysége határozza meg, akik kiváló munkájuk és megszentelt 
életük által mutatják be az adventizmust azoknak, akik látják és hallják őket. 

Az elkövetkezendő években a missziómunka legjobb alkalmai közé sorolhatók adventista mér-
nökök alkalmazása az arab olajvállalatoknál, valamint adventista titkárnők elhelyezése tenge-
rentúli cégeknél, olyan országokban, amelyekben a közösség még gyenge. Adventista tan-
erők, orvosok és technikusok pályázhatnának afrikai, ázsiai és latin-amerikai kormányoknál, 
mert egyedül 1970-ben ezen a módon 26 000 nyilvános állásra volt lehetőség. Ez a módszer 
természetesen a hazai munkahelyeken is érvényes, ott, ahol a lelkészeknek gyakran egyáltalán 
nincs lehetőségük arra, hogy meghallgassák őket: az egyetemeken, a gyárakban és a tömeg-
kommunikációs központokban. Gyakran elhangzik, hogy a gyülekezetnek ezekre a helyekre is 
el kell jutnia, azonban valójában már ott van azok személyében, akik a gyülekezet tagjai. 

E.G.White óvta a gyülekezetet attól, hogy tagjai egy helyen tömörüljenek. Sokkal inkább ki-
sebb csoportokban kellene szétszóródniuk minden felé15, amint az az első keresztényeknél 
volt. Micsoda fejlődést érhetne meg a gyülekezet az elkövetkezendő években, ha a hetednapi 
adventisták megindítanának egy nagyvonalú laikus munkát, amelynek eredményeként néhá-
nyan elmennének szegényebb, vagy sűrűn lakott országokba, hogy ott letelepedve hazát talál-
janak, mások pedig a tengeren túlra, hogy ott hivatásuk gyakorlása közben keresztényi bi-
zonyságot tegyenek. 

Mindezek megvalósításához és a laikus mozgalomban lehetséges eredmény elérése érdekében 
a Generál Konferenciának egy központot kellene létesítenie – pl. ilyen név alatt: „Adventisták 
Külföldi Szervezete” -, amely az adventista üzletemberek, professzorok, technikusok, orvo-
sok, mérnökök, stb. számára Afrikában és Ázsiában kapcsolatot szervezne a munkaközvetítő 
irodákkal, ahol a szabad állásokat megpályázhatnák. Ezeknek az embereknek a tengerentúli 
területekre történő kiutazásuk előtt egy rövid, intenzív tanfolyamot kellene tartani a közösség 
költségén arról, hogy hogyan tölthetik be feladatukat, mint Krisztus bizonyságtevői. Ezekkel a 
laikus tagokkal és ottani  munkahelyükkel a közösség vezetőinek állandó kapcsolatot kellene 
fenntartaniuk levelezés és látogatások által attól kezdve, amint állomáshelyüket a tengerentúli 
területeken elfoglalják. 

Krisztus azért hozta létre egyházát, hogy általa megvalósítsa misszióját és megkívánja népé-
től, hogy az egész gyülekezet szüntelenül keresse az utat és a módot, hogy az üzenetet hallha-

                                                 
15 E.G. White: Christian Service, 178. old., (Review and Herald Publishing Association, Washington DC 1947.) 
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tóvá tegye szegénynek és gazdagnak, feketének és fehérnek, rabszolgának és szabadnak.16 Ha 
a gyülekezetet széles látókör, hit és erő jellemzi, akkor Isten műve néhány év alatt befejeződhet. 

                                                 
16 E.G. White: Bizonyságtételek lelkészeknek, 94. old., (E.G.White összes Művei II. CD, Optimax Kft.)  
 vö. E.G. White: Apostolok története, 5-10.old., (H.N.Adventista Egyház 1978.) 
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4. fejezet 

KKRRIISSZZTTUUSS  ÉÉSS  AA  MMII  MMIISSSSZZIIÓÓNNKK  

Krisztus misszionáriusi szolgálatra hívta el egyházát. A gyülekezet életének, istentisztelet-
ének, munkájának és áhítatának egyetlen célja, sőt egyetlen misszionáriusi dimenziója van. 
Éppen a misszió adja meg a gyülekezetnek létjogosultságát. Isten úgy tart igényt a gyülekezet 
tagjaira, mint saját tulajdonára – mint népre, amely a Szentlélek által a sötétségből az Ő cso-
dálatos világosságára lett elhívva, hogy hirdesse Isten csodálatos cselekedeteit (1Pét 2,9). 
„Krisztus mindazokat felavatja, felszenteli arra, hogy munkálkodjanak embertársaik üdvössé-
géért, akik már megkapták, és magukban hordják életét. Az egyházat ennek a munkának a 
végzésére alapították, és mindazok, akik ünnepélyes és szent fogadalmat tettek az egyháznak, 
arra kötelezik el magukat, hogy együtt munkálkodnak Krisztussal.”1

A gyülekezet feladata tehát abban áll, hogy részt vegyen Isten missziójában. A gyülekezet 
maga is Isten szeretetmissziójának gyümölcse, s mint ilyen, eszköz emberek megmentésében, 
az üzenet világszéles hirdetésében, és abban, hogy az embereket minden nemzetségből Isten 
nagy családjába gyűjtse. A gyülekezetnek – mint élő képnek – kell visszatükröznie Isten ön-
zetlen szeretetének teljességét és gazdagságát a szolgálat és a megszentelt élet által.2

A bűn problémájának megoldása 

Az isteni missziónál elsősorban Isten eljárásáról van szó a bűnnel és annak romboló erejével 
szemben. Mielőtt a bűn utat talált világunkba, lázadás történt a mennyben Isten uralma ellen. 
Isten királyi uralmával, annak törvényeivel és alapelveivel szemben Sátán megalapította saját 
birodalmát (vö: Jel 12,7-9). Sátánnak sikerült ősszüleinket is megcsalnia, akiknek bűnesete ál-
tal minden ember a halál uralma alá került. (1Kor 15,22). Alattomos befolyását tovább foly-
tatja, istennel szembeni engedetlenségre késztet (1Móz 3.; Ef 6,11; 1Pét 5,8). Az egész terem-
tett világunk ki lett szolgáltatva gonosz hatalmának. Sátán munkájának következménye: bűn 
és szenvedés, romlás és halál. 

Isten azonban, aki nem akarja, hogy valaki szenvedjen, vagy elvesszen (Ez 18,23; Jn 3,16-17; 
2Pét 3,9), elküldte angyalát és Lelkét, hogy az embert oltalmazza és vezesse. Segítséget és 
megváltást küldött (Zsolt 20,2-3; 111,9), és a mai napig is elhív embereket, hogy mások áldá-
sára legyenek, elküldi prófétáit, hogy megismertesse önmagát úgy, amint van. A mi Istenünk 
misszionárius Isten, aki úgy szereti a világot, hogy egyszülött Fiát küldte, hogy a megromlott 
viszonyt helyreállítsa és békéjét megszilárdítsa. A gyülekezet egyrészt jele az isteni megbíza-
tásnak, másrészt eszköze ennek a tevékenységnek. 

A cél: a helyreállítás 

Isten missziójának célja, amelyben a gyülekezetnek részt kell vállalnia Isten uralmának hely-
reállítása. Sátán és uralma egyszer meg lesz semmisítve, a bűn és a halál megszűnik. A go-
nosz erői, amelyek az embert elszakították Teremtőjétől, és lerombolták emberségét, legyő-

                                                 
1 E.G. White: Jézus Élete, 727. old., (Élet és Egészség Könyvkiadó, Budapest 2004.) 
2 E.G. White: Apostolok története, 7.old., (H.N.Adventista Egyház 1978.) 



zetnek. Isten újjáteremti az embert saját képmására, aki azután saját szabad akaratából és bel-
ső hajlama alapján fogja szeretni és dicsőíteni Teremtőjét. Isten országának rendje és alapel-
vei igazolást nyernek. Az egész univerzum megszabadul „a romlandóság szolgaságából arra a 
szabadságra és dicsőségre, amelyben Isten gyermekei részesülnek” (Róm 8,21). 

A misszió célját – Isten országának helyreállítását – nem lehet eléggé hangsúlyozni. Ennek 
érdekében küldte el Isten egyszülött Fiát, akinek élete és küldetése a misszió minden módoza-
tának előképe. Ezért hozta létre Krisztus a gyülekezetet. Az egyház minden intézményének, 
funkciójának és tevékenységének csak akkor van értelme és létjogosultsága, ha azok erre a 
végső célra irányulnak. Egyetlen gyülekezet sem tűzhet ki olyan célokat, amelyeknek közép-
pontjában saját maga, tagjai, vagy tanítása áll. Az a magasztos cél, amelyet Isten szánt a misz-
sziónak, valamint a gyülekezet szolgálatából eredő sajátossága, kizárja az olyan missziós el-
képzeléseket és módszereket, amelyek a gyülekezetet helyezik a középpontba.  

A gyülekezetnek azonban nemcsak pusztán szociális kötelezettségekben kell keresnie célját, 
nevezetesen a világ felszabadításában, az éhezők, betegek, szegények, az igazságtalanságban 
szenvedők megsegítésében, és egy keresztény kultúra létrehozásában, stb. Isten országa nem 
azonos egy „jobb-világ”-gal. Ezen túl pedig a bűn szüntelenül alakítja az embereket, lázadók-
ká teszi őket. Másrészt a keresztény gyülekezet nem szorítkozhat csupán arra, hogy egyes 
embereket „lelkeket” mentsen és gyülekezeteket alapítson. Bizonyos, hogy Isten missziójában 
mindig szó van a keresésről és az elveszettek megmentéséről (Lk 19,10). Ámde Isten országa 
nem egyenlő a megtértek csoportjával. Sokkal inkább magában foglalja az egyesek megmen-
téséért végzett munkát. Végül pedig a missziónak nem az ember, hanem Isten a központja.3

Az ember megszabadítása a bűntől, a betegség, az éhség, a szociális igazságtalanság és a meg-
romlott társadalmi struktúrák elleni küzdelem jelen van a Krisztus és Sátán között tomboló 
harcban. Ennélfogva ezek mind jelei és alkotó elemei Isten cselekvésének a misszióban. 
Azonban mindezek fölött áll, hogy a különböző célok összességét alá kell rendelni az átfogó 
kozmikus perspektívának – Isten országa visszaállításának. „Keressétek először Isten orszá-
gát és az Ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek” (Mt 6,33). 

Isten országának felállítása 

Isten megvalósította misszióját akkor, amikor elküldte Fiát, Jézus Krisztust – Jézus élete és 
halála által felállította Isten országát.4 Az egész Újtestamentum üzenete egy megállapításában 
gyökerezik: „Elközelített a mennyeknek országa”. Földi szolgálata során Krisztus leleplezte 
Sátánt, és felfedte jellemét. Sátán hazug és gyilkos (Jn 8,44). Isten elküldte Fiát, hogy Sátán 
munkáját lerontsa, és Jézus legyőzte őt (Lk 10,18). Krisztus szenvedése és halála nyilvánvaló-
vá tette, hogy mi is valójában a bűn. De élete egyúttal kinyilvánította Isten valóságos jellemét 
és országának alapelveit: a szeretetet, a szabadságot, az igazságosságot és engedelmességet. 
Krisztus helyreállította az Isten és ember, valamint az ember és ember közötti helyes viszonyt. 
Az Úr elvárja gyülekezetétől, hogy a békességből, a megbocsátásból, az igazságosságból és a 
boldogulásból eredő új kapcsolatnak élő bizonyítéka legyen. (vö: Róm 14,7; 2Kor 5,19) 

Krisztus valójában véget vetett a bűnnek és hatalmának, sőt a halál hatalmát is megtörte. 
Megbűnhődött a bűnért és eltörölte az ember adósságát (Jn 1,29; Róm 8,3; vö: Ézs 53; Dán 
9,24). Az atyafiak vádolóját elűzte. Istenünk győzelmének órája, az Ő uralmának és hatalmá-

                                                 
3 E.G. White: A nagy küzdelem, 449-451. old., (Advent Kiadó, Budapest 1991.) 
4 E.G. White: A nagy küzdelem, 311-313. old., (Advent Kiadó, Budapest 1991.) 
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nak órája elérkezett. (Jel 12,7-10). A gyülekezetnek nincs más tennivalója, mint az, hogy ezt 
az egész világon hirdesse, szolgálata és közösségi élete által ismertté tegye. Nincs más tenni-
valója, csak az, hogy embereket, akikért Krisztus meghalt – hindukat, buddhistákat, moszli-
mokat, embereket, akik hitük kezdetén elgyengültek, vagy azokat, akik keresztény családokba 
beleszülettek, elvilágiasodottakat, hitetleneket – sürgősen felszólítson, hogy fogadják el az 
Evangéliumot és éljenek áldásaival. 

Az ilyen misszió döntésre szólít fel, amely maga után vonja a keresztséget és az Isten gyüle-
kezetébe való beépülést. Ha tehát Isten üzenetéből nem csinálunk valamiféle üzletet, akkor a 
misszió egyesek számára „élet illata” lesz az életre, mások számára „halál illata” lesz a halálra 
(2Kor 2,15-17; Róm 1,16-24). Senki azok közül, akiket Isten az Ő csodálatos világosságára 
elhívott, nem vonhatja ki magát a misszióban való részvételből, legyen bár hivatásos-, ön-
fenntartó- vagy laikus misszionárius. Éppen ez az utolsó képezi ma Isten művében a legjelen-
tősebb potenciát. Isten szeretete egyszerűen nem hagy számunkra más választást (2Kor 5,14). 
Amikor az Isten országáról szóló evangélium az egész világon hirdettetik, akkor jő el a vég 
(Mt 24,14). A misszió tehát: szüntelen készülés Krisztus visszajövetelére és uralmának meg-
valósítása. 

Az egész világ 

Amikor Isten küld, a küldetés az egész világra szól. A gyülekezet missziója tehát azon áll 
vagy bukik, hogy eljut-e arra a felismerésre, hogy Isten az egész világot szereti, és a gyüleke-
zet arra hivatott, hogy Isten kegyelmének közvetítője legyen. Ha Isten kiválaszt egyéneket, és 
dicsőségének kijelentésében részesíti őket, vagy különleges igazságát és áldását jelenti ki ne-
kik valamilyen formában, akkor ennek a kiválasztásnak a célja mindig a szolgálat. 

Az egyház missziójának története azonban számtalan olyan emberi gyengeségről ad hírt, 
amely útjában áll Isten uralma helyreállításának. Maga Izrael népe is megrekedt abban a gon-
dolatban, hogy ők a menny különös kegyeltjei, és mint Isten népe, mindig valamilyen kivált-
ságos helyet foglalnak el az emberek között.5  Ahelyett, hogy elkeveredtek volna a föld népei 
között: „A választott nép nem lett a világ világossága, hanem elzárkózott a világtól, hogy be-
biztosítsa magát a bálványimádás rontása ellen.”.6

Isten ezért más népet választott ki, hasonlóképpen szent népet és királyi papságot, hogy hir-
dessék annak hatalmas dolgait, aki őket a sötétségből az Ő csodálatos világosságára hívta el 
(1Pt 2,9-10). „Amit Isten Izráel, a választott nép által akart tenni a világért, ma megvalósítja 
egyházával.”7 A keresztényeknek el kellene gondolkodniuk azon, hogy a múlt minden törté-
nése a mi tanulságunkra és intelmünkre lett megörökítve (Róm 15,4; 1Kor 10,11). Akuttá vált 
ma már az a veszély, hogy a gyülekezet a hajdani Izrael nyomdokain halad. „A zsidók és po-
gányok közti válaszfalat felépítő lelkület ma is tevékeny.”8

Krisztus a gyülekezetet a „föld sói”-nak nevezte (Mt 5,13). Csak akkor képes a gyülekezet ezt 
a feladatot betölteni, ha tagjai az egész világon szétszóródnak, ha elkeverednek a népek kö-
zött, részt vesznek ügyeikben, ily módon fűszerezik a világot és megmentőivé válnak. Ez nem 
jelenti azt, hogy Jézus gyülekezetének olyanná kell válnia, mint a világ, mivel a só se jó sem-

                                                 
5 E.G. White: Krisztus példázatai, 147-148. old., (Advent Kiadó, Budapest 1990.) 
6 E.G. White: Próféták és Királyok, 441. old., (Advent Kiadó, Budapest 1995.) Lásd még: E.G.White: Apostolok 

története, 10-11. old., (H.N.Adventista Egyház 1978.) 
7 E.G. White: Próféták és Királyok, 444. old., (Advent Kiadó, Budapest 1995.) 
8 E.G. White: Jézus élete, 339. old., (Élet és Egészség Könyvkiadó, Budapest 2004.) 
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mire, ha elveszíti ízét. Sokkal inkább arról van itt szó, hogy Isten missziója szüntelen megtes-
tesülés által valósul meg. Semmiféle program, semmiféle intézmény, még egy távközlő mes-
terséges hold sem használ semmit, ha a Krisztustól származó örömüzenet nem válik láthatóvá 
követőinek mindennapi életében; ha nem tükröződik vissza bennük, mégpedig saját egyéni és 
társadalmi problémáik megoldásában, az emberekért végzett szolgálatukban és az egymás kö-
zött megélt valóságos keresztény hitbeli közösségükben. A gyülekezet missziója még nincs 
befejezve azáltal, hogy tagjai átlépték országuk földrajzi határait. A világ egy tarka mozaik, 
amely egymástól különböző csoportokból tevődik össze. Ez a mozaik szociális-, vallási-, faji- 
és földrajzi egységekből áll. A gyülekezetnek ezeket a határokat át kell lépnie, teljesen mind-
egy, hogy milyen módon; minden szórványba be kell hatolnia, ha missziós küldetését be akar-
ja tölteni. A gyülekezetnek életközelbe kell hoznia az Evangéliumot minden helyzetben, 
amelybe kerül, figyelnie kell azonban arra is, hogy a körülmények szüntelenül változnak. 

Egy bevégzetlen misszió 

Krisztus missziója nem fejeződött be a kereszten. Éppen az a tény, hogy Krisztus csak feltá-
madása után küldte tanítványait az egész világra, hogy az örömüzenetet hirdessék – mutatja, 
hogy Isten országa még nem valósult meg. Ugyanezt bizonyítja Jézus mennybemenetele után 
a Szentlélek kitöltetése is. 

Néhányan, akik ezekből arra következtetnek, hogy Krisztus missziója meghiúsult, félreértik a 
Evangéliumot. Isten országa Benne és Általa elközelített, Krisztus tehát a Neki adott megbíza-
tást betöltötte (Jn 17,4; 1,30). Mások úgy érvelnek, hogy Isten országának a szívekben kell 
felépülnie, minden ember gyakorlati hozzájárulása által. Ezek úgy vélekednek, hogy a Krisz-
tus által alapított Isten országából úgy bontakozik ki az egyház missziója, mint ahogy egy pa-
rányi magból kinő egy hatalmas fa. Egy további csoport azt a nézetet képviseli, hogy a világ-
misszió Jézus halála után egy zsidó csoport csalódásának reakciójaként indul el. Azt állítják, 
hogy a keresztény misszió és az ebből létrejött keresztény egyház tulajdonképpen egy vál-
ságmozgalomként indult el. 

Ez a téma olykor heves vitákat vált ki. Egyesek úgy vélik, hogy Isten országa Jézus Krisztus-
ban és a Szentlélek által már teljesen realizálódott. Ezzel ellentétben mások azt állítják, hogy 
Isten országa még a jövő eseménye. Egy másik irányzat úgy tekint a keresztény misszióra, 
mint olyan tényezőre, amely létrehozója Isten országának, ismét egy másik pedig úgy, mint 
ami maga bizonyítéka ennek az országnak. Egyre erősebbek azok a hangok, amelyek a misz-
sziót mitológiátlanítani akarják, és sokan azt a nézetet vallják, hogy a missziót teljesen meg 
kellene szüntetni. 

Mindezek az irányzatok arra mutatnak, hogy az Újtestamentum és különösen Jézus tanítása 
körül feszültség van és ettől a feszültségtől nem lehet megszabadulni. Ezért nagyon fontos, 
hogy Krisztusban és missziójában szilárdan álljunk. A Szentírás semmi kétséget sem hagy 
afelől, hogy Krisztus azért jött, hogy Isten országát egyszer, s mindenkorra felállítsa. Ámde 
éppen olyan világosan tanítja a Biblia, hogy Krisztus missziójának egy további része menny-
bemenetele utáni időben teljesedik, mikor visszajön, hogy elhozza országát, és minden más 
uralomnak, tekintélynek és hatalomnak véget vessen (1Kor 15,12-27). 

Ha a gyülekezet helyes látásra akar jutni a missziót illetően, akkor meg kell értenie Krisztus-
nak a mennybemenetele és második eljövetele közötti misszióját; mert a gyülekezet missziója 
nem jelenthet mást, mint Jézus missziójának követését és az abban való részvételt. Ha a gyü-
lekezet missziója egyedül Krisztus elvégzett művére épül, akkor elveszíti irányvonalát és sür-
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gősségi jellegét. Ez a múltban a misszió hanyatlásához vezetett, és tendenciájában a gyüleke-
zet tevékenységének inkább humánus jelleget adott. 

Másrészről a keresztény misszióból, amely csupán a jövő eseményeire koncentrál, hiányoznak 
a történelmi alapok, amelyek garantálják, reménységünk és várakozásunk teljesedését. Az 
ilyen misszió gyakran fanatizmushoz, Biblia-ellenes rajongáshoz és túlfűtött várakozáshoz 
vezet, amely egy közösséget a kétségekbe és reménytelenségbe taszít. 

Az egyház csak akkor töltheti be feladatát, ha missziója Krisztus megvalósított művére épül, 
ha erejét, látását Krisztus mostani mennyei szolgálata és a Szentlélek által nyeri. Akkor a 
misszió Jézus eljövetelére való folyamatos felkészüléssé válik és nem fog megrendülni, ha Is-
ten országának eljövetele nem közvetlenül holnap lesz. De minden misszióval foglalkozó em-
ber sóvárgó várakozással fog tekinteni Isten eljövendő napja felé (2Pét 3,12). 

Krisztus mennyei szolgálatát – amely valóságos ereje és forrása a keresztény missziónak - há-
rom különböző szemszögből vizsgálhatjuk: 

1. Krisztus Úr és uralkodó mindenek fölött. 
2. Krisztus a mi közbenjárónk és Főpapunk. 
3. Krisztus mindenek Bírája. 

Krisztus, az Úr 

Krisztus az Úr. Ezt világosan bizonyítják bibliaversek, pl.: 1Kor 12,3; 8,5-6; Fil 2,9-11; Ef 
1,19-23 és más igék. Korlátlan hatalom adatott Neki, és e hatalom alapján küld bennünket e 
széles világra (Mt 28,18-19). Krisztus hatalma nélkül nem létezhetne keresztény misszió. 
Krisztus megdönthetetlen uralmának gyakorlását e világban – mint a korabeli teológiai párbe-
szédek gyújtópontját – nem kellene oly leszűkítve magyarázni. 

Egyik oldalon ez azt jelenti, hogy Krisztus mindazoknak az Ura, akik Benne hisznek. Ő ben-
nük él és erőt ad nekik, hogy győztesek legyenek. Krisztus ott áll népe között és elkészíti a 
misszió útját. Politikai „függönyök”, társadalmi korlátok és különböző törvényekből eredő 
„zárt ajtók” legyőzhetetlen akadályokat jelenthetnének a missziónak, ha nem volna jelen 
Krisztus, a „Misszionáriusok Feje"”9 Ő azonban képes átmenni a zárt ajtókon, szavára le-
csendesednek a viharok és a tomboló hullámok. Ahol a gyülekezet ellenállást tapasztal, ott 
Krisztus új lehetőségeket nyit az eredményes munkához. (1Kor 16,9) 

Krisztus uralma kiterjed e világ minden eseményére. Ő a történelem Ura. Legyen bár szó há-
borúkról, forradalmakról, a technika fejlődéséről vagy gazdasági hatalomról, Krisztus mindig 
ott áll a dolgok fölött: Ő mindenek Ura. Ha úgy gondolkodunk, hogy ez a világ mégiscsak 
más hatalmasságoknak van alávetve, akkor ez hitünk hiányát mutatja és téves meglátásunkat 
Krisztus mennyei szolgálatával kapcsolatban. Ténylegesen Isten irgalmasságának tudható be 
csupán – amely láthatóvá válik uralmában a misszió által is -, hogy ezeknek a hatalmaknak 
még nem vetett véget. Az egyház misszióját azonban változatlanul célba vezeti. 

A jelenések könyve hatásosan mutatja be Krisztus mennyei szolgálatát. János apostol szemléli 
Krisztus hatalmát, amely az egyház misszióját Isten országába, a célba juttatja. A gyülekezetet 
fel kell szólítani, hogy vegyen részt Krisztus nagy missziójában engedelmességgel, hűséges 
bizonyságtevéssel, alázatos szolgálattal és szeretettel. 

                                                 
9 E.G. White: Fundamentals of Christian Education, 229. old. (Pacific Press Publishing Association 1923.) 
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Krisztus, a Főpap 

Krisztus nemcsak azért ment a mennybe, hogy mint Uraknak Ura és Királyok Királya megko-
ronáztasson, hanem azért is, hogy mint Főpap felkenettessen és Isten előtt érettünk közbenjár-
jon (Zsid 4,14; 9,24). István úgy látta Krisztust, mint Embernek Fiát (ApCsel 7,55), és János 
úgy szemlélte Őt, mint Bárányt (Jel 5). Mindez arra tanít minket, hogy Krisztus emberré válá-
sa és áldozata nélkül, megaláztatása és szenvedése nélkül egyszerűen nem beszélhetünk misz-
szióról, nem is létezhet misszió. 

Krisztus főpapi szolgálata az engesztelés egy része. Krisztus ugyan az engesztelés földi művét 
bevégezte, de ennek az áldozatnak az a sajátossága, hogy folytatás nélkül nem végérvényes, 
és nincs statikus, szilárd alapja. Nagy Főpapunk mindörökké él, hogy esedezzék érettünk 
(Zsid 7,25). Krisztus, aki a kereszten minden emberért meghalt, továbbra is érettünk végzi 
szolgálatát (Róm 8,17.34; 1Jn 2,1). A Zsidókhoz írott levél nyomatékosan utal arra, hogy 
Krisztus csak egyetlen egyszer áldoztatott meg. Azonban azt is hangsúlyozza, hogy a menny-
ben folyatja szolgálatát, hogy befejezze az engesztelés művét. A szolgálat megértésének, 
amely a Jézus személyéről szóló tanítás messzemenő elismerésén alapszik, rendkívüli jelentő-
sége van a keresztény misszióban. 

Krisztus mennybemenetele után megkezdett szolgálata megértésének a kulcsa az ószövetségi 
áldozati rendszer, amely árnyéka és előképe a mennyei valóságnak. Az Ószövetségben a vér-
ontás által történt a megbocsátás. Azonban a bűnös és Isten közötti tökéletes kiengesztelődés 
többet követelt, mint csupán egy áldozati állat halálát. Előtérbe került az áldozat felajánlása, 
valamint az ezáltal létrejött engesztelés méltatása és a hívők részéről az ezzel járó áldás elfo-
gadása. A rituális cselekmény lényege az volt, hogy a vért a Szentélybe vitték és az oltárra 
hintették. Az ótestamentumi szövetség célja nemcsak a bűnös vezeklése volt – az áldozati ál-
lat megölése által -,  hanem a bűnös és Isten közötti kapcsolat helyreállítása is. Az engesztelés 
eme kettős aspektusát világosan szemlélteti az a törvény, amelyet 5Móz 20,1-9 verseiben talá-
lunk annak az esetnek a rendezésére, ha egy gyilkosság elkövetője ismeretlen volt. 

Ugyanez a helyzet ma Krisztus missziójával. A cél nem csupán a bűnök eltörlése, hanem tö-
kéletes kiengesztelődés Isten és a bűnös ember között. A kereszt által Krisztus elhárította a 
megbocsátás akadályát. Ámde éppoly szükséges, hogy Krisztus, miután vérét ontotta, Isten 
trónja elé járuljon, hogy a bűnért való áldozatának érvényt szerezzen. 

Krisztus reánk bízta a békéltetés szolgálatát (2Kor 5,18). Ez a szolgálat elsősorban abban áll, 
hogy az egész világon hirdessük ennek az áldozatnak a valóságát, amely elvette az akadályt az 
Isten és ember közötti megbékélés útjából. Másodszor pedig nem kevésbé fontos, hogy fel-
szólítsuk a nemzetet, minden kulturális réteget, fajt és vallást, hogy járuljanak őszinte szívvel 
a kegyelem trónusához, ahol Krisztus, a mi nagy Főpapunk bemutatja áldozatát érettünk (Zsid 
10,19-22). 

A békéltetés szolgálatát azonban a gyülekezet sohasem tölti be, ha csak hirdeti a kegyelmet. A 
gyülekezetnek döntésre kell felszólítania a hallgatót, hogy ezáltal Krisztus művének áldásait 
magáévá tehesse. „Mint együttmunkálkodók intünk is, hogy hiába ne vettétek légyen az Isten 
kegyelmét” (2Kor 6,1). 

Jóllehet, Krisztus papi szolgálatának lényegét nem tudjuk teljesen megmagyarázni, mégis Is-
ten elég kijelentést adott számunkra, amelynek alapján tudjuk, hogy Krisztus a mi szószólónk 
(Róm 8,34; Zsid 7,25), ügyvédünk (1Jn 2,1) és közbenjárónk (1Tim 2,5). „Krisztus közbenjá-
rása az emberért a mennyei templomban éppoly lényeges része a megváltás tervének, mint ha-
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lála volt a kereszten.”10 A gyülekezetnek sohasem szabad figyelmen kívül hagynia ezt a 
szempontot. 

A misszió tehát mindig magában foglalja a megtérésre való felhívást (ApCsel 2,37-39), to-
vábbá, az új élet igényét, amely kiengesztelődés – Isten és ember eggyé válása – által jött lét-
re; magában foglalja az új életben való megmaradást, valamint a megszentelt életvitelt, hogy 
megállhassunk Istenünk előtt feddhetetlenségben és szentségben (1Thess 1,9-10; 3,13; 4,16). 
Az Isten szent akarata iránti engedelmességről és tiszteletről, valamint a helyes magatartás-
módról szóló tanítás lényeges része a gyülekezet missziójának. A közösségnek úgy kell be-
mutatnia ezt az életformát, hogy az emberek ezt az életet a Krisztusról szóló örömüzenetre va-
ló igazi és szükséges feleletnek vehessék. A fegyelmet úgy kell értelmezni, mint tanítványság-
ra és Isten szent rendje iránti engedelmességre való nevelést. Ez a gyümölcse az Istennel való 
új kapcsolatnak. Krisztus ettől fogva úgy munkálkodik bennünk, hogy ezután nem folytatjuk 
bűnös életünket. „Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus Krisztus Istentől született; és mindaz, aki sze-
reti a szülőt, azt is szereti, aki attól született… Mindaz, ami Istentől született, legyőzi a vilá-
got; és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.” (1Jn 5,1.4; 4,9-21).11

Krisztus, az ítélő Bíró 

Krisztus szolgálata a mennyei szentélyben – és a gyülekezet által végzett missziója ezen a föl-
dön – nem végtelen. „Kit (Jézus Krisztust) az égnek kell magába fogadnia, mind az időkig, 
míglen újjá teremtetnek mindenek, amikről szólott az Isten minden ő szent prófétájának szája 
által eleitől fogva.” (ApCsel 3,21). A gyülekezet missziója Jézus Krisztus visszajövetelére irá-
nyul, arra az időre, amikor Jézus tökéletesen visszaállítja Isten uralmát. Jézus Krisztus harma-
dik és utolsó munkája, amelyben a gyülekezetnek is részt kell vennie, az ítélet. 

A Szentírás az ítélet munkáját nem valamiféle új, vagy sötét eseményként mutatja be, amely 
teljesen különálló Jézus missziói művétől. Vajon nem maga Jézus mondta, hogy ítélet végett 
jött e világra (Jn9,39)? E szavak jelentősége teljesen világos. Krisztus azért jött, hogy a vakok 
szemeit meggyógyítsa, hogy az éhezőt megelégítse, hogy a foglyoknak szabadulást hozzon és 
az elnyomottaknak igazságot szolgáltasson. Krisztussal egy új rend vette kezdetét; egy rend, 
amely nem e világból való. 

Isten törvényének alapelvei azonban áthatolnak a fennálló társadalmi rendeken, amelyekben 
az önzés és visszaélés gyökerezik, és amelyekben a gazdagok és hatalmasok ülnek az ítélőszé-
kekben. Ezek az emberek úgy tekintenek Isten országának eljövetelére, mint egy fenyegető 
eseményre. „Hatalmasokat dönte le trónjaikról és alázatosokat magasztalt fel. Éhezőket töltött 
be javakkal és gazdagokat küldött üresen.”(Lk 1,52-53) Jézus így világított rá erre: „Most van e 
világ kárhoztatása; most vettetik ki e világ fejedelme” (Jn 12,31). És ez megtörtént a kereszten. 

Jóllehet az ítélet Krisztus kereszthalálával megkezdődött, de nem végződött be, mint néme-
lyek feltételezik. Az ítélet, azaz a végső döntés azok fölött, akik hit által elfogadták Jézust és 
azok fölött, akik vonakodtak szavának engedelmeskedni, akkor még nem zárult le. (ApCsel 
24,25; 2Kor5:10; Zsid 9:27; 2Pét 2,4). Ez a végső ítélet közvetlen folytatása Krisztus emberré 
lételének, halálának és feltámadásának. 

Az emberek az igazsággal, a világossággal és a helyes úttal szembeni reakciójuk által dönte-
nek, és ezáltal saját ítéletük alá esnek. „Aki hiszen őbenne, el nem kárhozik, aki pedig nem 
                                                 
10 E.G. White: A nagy küzdelem, 435. old., (Advent Kiadó, Budapest 1991.) 
11 E.G. White: The Law Exalted by Christ, (Review and Herald, 1899. máj.23., 321-322. old.) 

 44 



hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében” Jn 3,18-19).  
A keresztény misszió mindig döntésre készteti (görögben: krisis) azokat, akik hisznek Krisz-
tusban és parancsolatait megtartják és azokat is, akik nem ezt teszik. 

Isten egyházának küldetése nem ér véget pusztán az igazság hirdetésével. „Minden előadás-
ban buzgón kérjük a hallgatókat, hogy hagyják el bűneiket és forduljanak Krisztushoz.”12 
„Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki ki 
megjutalmaztassék aszerint, amiket e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt.” (2Kor 5,10; 
Róm 2,6; 1Pt 1,17) 

Mennél közelebb kerülünk a végidőhöz, annál világosabbá válik a rostálás folyamata (Mt 13, 
36-43). Krisztus szeretetének elfogadása vagy visszautasítása itt válik végérvényessé. A teo-
lógiai irodalomban és a missziós könyvekben azonban sajnálatosan kevés szó esik Krisztus 
szolgálatának erről a szakaszáról, pedig a Biblia sokat beszél erről. A végső nagy elszámolás 
Krisztus szolgálatának lényeges és nem elhanyagolható része. A keresztény misszió számára 
ez az egyik legerősebb impulzus ezekben az utolsó napokban. 

Az Ó- és Újtestamentumban utalás történik a mennyei Főpapunk által végzendő különleges 
ítéletre. A Zsidókhoz írott levél meglehetősen beható tanítást ad Krisztus főpapi szolgálatáról, 
amely Isten népének teljes megtisztításában és megszentelésében csúcsosodik. Miután Krisz-
tus eltörli népének bűneit, „másodszor bűn nélkül jelen meg azoknak, akik őt várják üdvössé-
gükre” (Zsid 9,28). Péter szavai az Apostolok Cselekedeteiben (ApCsel 3,19-22) és Jézus pél-
dázatai (Mt 18,23-25; 22,1-14 stb.) utalnak Krisztusnak arra a ténykedésére, amikor eljövetele-
kor az igazakat és a gonoszokat elválasztja egymástól. A nagy engesztelési napon a főpap szol-
gálata további világos szemléltetést adott nagy Főpapunk szolgálatának befejezéséről (3Móz 16). 

Dániel próféta úgy írja le a mennyei ítélet utolsó szakaszát, mint egy összejövetelt (Dán 7,9-
10). Más próféták, mint Jóel és Zakariás sajátosan mutatják be ezt a jelenetet. Egy azonban 
teljesen világos: Van egy időpont – „az ítélet órája” (Jel 14,7), amely Krisztus művének és a 
gyülekezet missziójának a végét jelenti. A próféta utal arra, hogy a könyvek megnyittatnak – 
az ítélet számtalan módon hirdettetik. És egy dolog világos: az ítélet végérvényes: azon többé 
nem lehet változtatni. 

 „ Azoknak a neve mellett, akik őszintén megbánták bűneiket, és hittel igényelték Krisztus en-
gesztelő áldozatként bemutatott vérét, ez olvasható: bocsánatot kapott. Mivel Krisztus igazsá-
gának részesei lettek, és jellemük összhangba került a menny törvényével, Isten eltörli bűnei-
ket, őket pedig méltónak ítéli az örök életre.”13 Akik azonban Krisztust visszautasították, bűn-
ben halnak meg, a halállal és az ördöggel együtt meg lesznek semmisítve. 

Az utolsó fázis 

A próféciák arra mutatnak, hogy a misszió utolsó fázisa már megkezdődött. Most van itt az 
ideje annak, hogy Isten műve szemünk láttára befejeződjön. Az idő, amelyben élünk, nem a 
miénk. Krisztus missziója, amelyet a gyülekezet által végez, még visszatartja a történelem 
összeomlását. 

Abban az időben, amikor Krisztus a mennyei szentek szentjében megkezdte szolgálatának 
utolsó fázisát, jött létre a Földön egy missziós ébredés, amelyhez hasonló nem volt a keresz-
                                                 
12 E.G. White: Az evangélium szolgái, 100. old., (Bibliaiskolák közössége, Budapest 1999.) 
13 E.G. White: A nagy küzdelem, 430. old., (Advent Kiadó, Budapest 1991.) 
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tény egyház születése óta. A keresztény világ minden részén missziós társaságokat alapítot-
tak. Misszionáriusok ezrei hagyták el Európa és Észak-Amerika partjait, és küldték a jelenté-
seket a tömeges megtérésekről az egész világon. Egy ilyen gyors és hatalmas kiterjedésű mű 
bizonyítja, hogy maga Krisztus a misszionáriusok feje, aki földi megbízottai által viszi művét 
befejezésre. 

Őrizkedjünk attól a téves felfogástól, amely szerint a nagy vallásos újjáéledés és az Evangéli-
um által életre hívott ébredés, a visszatérő Királynak világszéles várása és a missziós társasá-
gok gyors megalapítása – ami mind jellemző vonása volt a XIX. század első felének – nem 
más lett volna, mint szociális, gazdasági, vagy pszichológiai tényezők következménye, mint 
ahogy közöttünk sokan hinni vélik. Sokkal inkább kísérő jelenségei voltak ezek Krisztus mű-
vének. Minden misszió magában, küldetésében hordja eredetének okát. Az Úr késztet embe-
reket és munkálkodik bennük, miközben mind az akarást, mind a véghezvitelt munkálja tet-
szése szerint (Fil 2,13). És ami az Ő tetszését és tervét illeti az a misszió befejezése és Isten 
uralmának helyreállítása.  

Ami a Hetednapi Adventista Egyházat – napjainkban a világ legelterjedtebb protestáns füg-
getlen misszió mozgalmát – életre hívta, az a meggyőződés volt, hogy Krisztus megkezdte 
érettünk végzett szolgálatának legutolsó szakaszát, vagyis mindenek helyreállítását az ítélet 
munkája által. Az adventisták hiszik, hogy Isten hívta el őket, hogy Krisztussal együtt mun-
kálkodjanak, hogy előkészítsék a világot Jézus küszöbön álló visszatérésére. Missziójuk ab-
ban áll, hogy az örömüzenetet átfogó missziós szolgálat által oly módon ábrázolják, hogy a 
Földön minden ember felismerje Megváltóját, Urát és Bíráját, és elkészüljön közeli eljövete-
lére. Ez sokkal több, mint tanítások közlése. Ez a helyreállítás missziója – helyreállítása Isten 
szent törvényének és Isten országa valamennyi alapelvének14, az ember visszaformálásának 
Isten képmására, Isten felsőbbségének igazolására és minden bűn, lázadás és szentségtelenség 
fölötti győzelemre. 

A mellékes kérdéseket itt őszintén félre kell tenni az útból. Ez a misszió megkívánja a közös-
ségtől, hogy félretegyen minden szociális, földrajzi, kulturális, politikai és vallási korlátot. A 
Hetednapi Adventista Egyház nem vallja azt, hogy Krisztus csakis az ő bizonyságtételük alap-
ján képes megismertetni magát az emberekkel. Azonban nem hagyhatják másokra azt a mun-
kát, amelynek végzésére Krisztus hívta el őket. Az adventisták „elismernek minden szervezetet, 
amely Krisztust az emberek előtt felemeli, mint az isteni terv egy részét a világ evangélizálásá-
ra.”15 De ezzel együtt szabadon és nyíltan akarják bizonyságtevésüket a világ előtt elvégezni. 

Missziója végzése közben kerülnie kell a gyülekezetnek mind a tévesen értelmezett konfesszi-
onalizmust16, mind pedig a hamisan magyarázott ökumenizmust. Egy olyan ökumenikus moz-
galom, amely a bizonyságtevés egységére törekszik Isten Szavának világos hirdetése nélkül – 
amint azt a jelenlegi helyzetben gyakorolni kell – újabb zavarhoz és további szakadásokhoz 
vezet. Egy ilyen mozgalom az egyházat, illetve a közösséget az engedetlenségre vezeti. Más-
részt pedig e rosszul értelmezett konfesszionalizmus saját vallásának tradicionális, emberi és 
egyházi-teológiai alapjaiban kapaszkodik, elvetve a szüntelen való nyitottságot a mindenkor 
dinamikus isteni Igével szemben, amely a keresztény számára az igazság forrása. Ha Jézus 
Krisztus gyülekezete be akarja tölteni missziós küldetését, akkor önmagát mindig kritika alá 
kell vetnie és meg kell őriznie nyitottságát Isten Igéje és a világ iránt. 
                                                 
14 E.G. White: Próféták és Királyok, 419. old.,  (Advent Kiadó, Budapest 1995.) 
15 Constitution, Bylaws, and Working Policy of the General Conference of Seventh-day Adventists, 185.old. 
16 Az a teológiai irány, amely az illető vallásfelekezetnek hivatalosan megállapított hitvallását (konfesszióját) 
örök érvényűnek tartja s a való egyházias vallásos élet elengedhetetlen követelményeként tekinti a hitvallásban 
foglalt tantételek hivését. 
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5. fejezet 

MMIITT  JJEELLEENNTT  EEZZ  AA  FFOOGGAALLOOMM::  MMIISSSSZZIIOONNÁÁRRIIUUSS 

Egy futó pillantás a folyóiratokba, hírlapokba, meggyőz bennünket arról, hogy milyen sokfé-
leképpen alkalmazzák a misszionárius fogalmát. Olvashatunk külmisszióról, „Apolló misszió-
ról”, diplomáciai misszióról, kereskedelmi misszióról, stb. A misszió szó nagyon sokszor a 
„megbízatás”, „feladat” szavak helyébe lép, és eközben a legköznapibb ügyek jelölésére hasz-
nálják. Lapozzunk csak bele a szótárba, azonnal szemünkbe tűnik a misszió szó sokféle jelen-
tése, küldetés, megbízatás, teljhatalom, olyan személyek csoportja, akiket valamilyen külön-
leges megbízatással külföldre küldtek; egy vallásos buzgósággal feltöltött feladat”. (Grosser 
Brockhaus) 

Azonban nemcsak a világban, hanem a közösségen belül sem egészen pontos a misszió fogal-
mának az értelmezése, olyannyira, hogy ezen a téren zavar uralkodik. Egyházunk szóhaszná-
latában a misszió kifejezés elsősorban az egyház munkájának azt a részét jelenti, amely az or-
szág határain túlra (különösen azonban a harmadik világ országaira, a fejlődő országokra) irá-
nyul. Ha valaki ezekben az országokban mint fizikatanár, iskolaigazgató vagy mint mérnök 
dolgozik, azonnal elnyeri a misszionáriusi státuszt, mivel átlépte a határt, vagy átkelt az óceá-
non. Ezek alapján a misszionáriusi meghatározás ellentétes a „bennszülött munkás” meghatá-
rozással. A misszionárius munkájáról példaként írnak a heti misszió jelentésekben is. A He-
tednapi Adventista Egyházban a misszió osztály egy egység a gyülekezet szervezetén belül. 
Hasonlóan van ez az egyházterületek szervezetében és funkciójában is, természetesen azzal az 
alapvető különbséggel, hogy a misszió osztályok nem választhatják meg saját tisztségviselői-
ket. Ezt a fölöttes szerv végzi el. A misszió, mint legmagasabb státusz, legfeljebb a területi 
szintet érheti el, ha vezetőinek és munkatársainak világos elképzelésük van a közösség fő cél-
kitűzéseiről; ha bizalmuk van az egyház szervezetében és készséget mutatnak arra, hogy az 
egyház terveivel és vonalvezetésével összhangban dolgoznak. Még távolabbról, a misszió ak-
kor fejlődik ha a gyülekezetek jól meg vannak szervezve, el vannak látva rátermett vezetők-
kel, s ha a misszió anyagilag is fenn tudja tartani magát, minden idegen segítség nélkül.1

Az adventisták a misszió fogalmát a misszió állomásokra és a szervezetre is alkalmazzák – ez 
utóbbi magában foglalja a missziómunkások testületét – (Misszió 74), valamint olyan külön-
leges szolgálatokra, mint a nevelés, egészségügyi misszió, stb. A misszió fogalomkörén belül 
az adventisták beszélnek az „Év missziós könyvé”-ről, misszióvezetőről, misszió iskoláról, 
önkéntes misszionáriusokról (népevangélisták) és misszió szemináriumról. Mindezekben az 
esetekben a missziónak más és más jelentése van. 

Mindehhez a sokféleséghez tartozik még egy dolog. A misszió és misszionárius fogalmát na-
gyon sokszor azonosítják a nyugati imperializmussal, a nyugat gyámságával, a fehérek felsőbb-
ségi uralmával, Afrika és Ázsia országainak elnyomásával. E sok téves nézet és zűrzavar lát-
tán éppen elég okunk van arra, hogy a „jó öreg” misszió fogalmát szigorú próbának vessük alá. 

Mi is tehát valójában a misszionárius? Egy dolog legyen világos: a válasz megtalálásához 
nem elégséges egyszerűen egy új szótárt segítségül hívnunk, hogy a szó eredetét megvizsgál-
juk, vagy csupán fontolóra vegyük, hogy a jövőben hogyan alkalmazzuk ezt a kifejezést. Az 

                                                 
1 Lásd a „Mission” címszót a Seventh-day Adventist Encyclopedia 805. oldalán (Washington DC 1966.) 



egyedüli forrás, amely a legilletékesebb erre, amelyben a misszió fogalmának igazi jelentősé-
gét megtaláljuk, a Biblia; az a könyv, amely Krisztusról ad hírt, mint a legnagyobb misszioná-
riusról, akit a világ valaha is ismert.2 Csak ebből a könyvből érthetjük meg, mit jelent valójá-
ban: a misszionárius szó. 

Szükség van a bibliai realizmusra 

Maga a misszionárius szó természetesen nem fordul elő a Szentírásban. Sokan állítják azon-
ban, hogy ha a Biblia írói a görög helyett a latint használták volna, akkor ott, ahol az apostol 
(apostolos) szó áll, misszionáriust írtak volna. Ez az állítás azon nyugszik, hogy mindkét kife-
jezés hasonlót jelent: egy olyan személyt, akinek küldetése van. Itt azonban ismét olyan eset-
tel állunk szemben, amikor egyes emberek előre megfogalmazott és hagyományozott eszmét 
akarnak rákényszeríteni valamire, ami azután elzárja a valódi megértés útját. A Vulgata, a 
Biblia latin fordítása nem a „misszionarius” szót használja, amelyből a mi misszionárius sza-
vunk ered. Nyilvánvalóan, a fordítók olyan sajátosnak érezték ezt a bibliai kifejezést, hogy az 
eredeti görög szónak latin formát adtak, az „apostolus”-t. 

Ténylegesen a „misszionárius” szó csak elég későn jelentkezett az egyház szótárában. Ezt a 
szót elsőként a koldusbarátok használták a XIII. században. További négy évszázad telt el, 
amíg a jezsuiták, a karmeliták és a hivatalos római katolikus misszió kongregáció, a „Propa-
ganda Fide” a mai értelmezésben kezdte használni ezt a szót. Jellemző módon ez az idő a 
nagy felfedezések és az európai imperializmus születésének kora volt. Lassacskán a misszio-
nárius szóval jelölték mindazokat a személyeket, akik egyházuk szolgálatában a vallásuk ter-
jesztésére a tengeren túlra mentek. Később ezt a római katolikus fogalmat – amely az európai-
ak gyarmati terjeszkedésének idején született – ugyanezzel a jelentéssel átvette a legtöbb pro-
testáns egyház és közösség, bezárólag a hetednapi adventistákig. Ennek a különleges jelentés-
nek nincs semmiféle bibliai alapja. 

Vizsgáljuk meg  ezt a kérdést valamivel pontosabban. A szó használatánál különösen három is-
mertetőjel tűnik előtérbe. Először, misszionárius az, aki átlép nemzeti, kulturális vagy földrajzi 
határokat. Másodszor, aki a közösség szolgálatában álló feladatot végez, azaz igazolvánnyal 
rendelkezik, és a közösség fizeti. Harmadszor, aki a munkához – mint titkárnő, prédikátor, isko-
laigazgató, orvos, vagy mérnök – hivatalos megbízatást kap. Nem feltűnő, hogy ezek közül az 
ismertető jegyek közül egyetlen egy sem kielégítően találó Jézus Krisztusra, a misszionáriusok 
nagy példaképére?! Ő sohasem kelt át az óceánon, nem hagyta el Palesztinát, nem dolgozott 
olyan emberek között, akiknek idegen szokásait ne értette volna. Egyetlen egyháztól sem kapott 
támogatást. Missziója személyes jellegű volt, minden programtól, intézménytől, szervezettől 
mentes, azonban nagyon sokszor ellentétben állt az Isten által alapított egyház tevékenységével. 

Ha a misszionárius szó fogalmát összehasonlítjuk az apostol szó fogalmával, akkor nyilvánva-
lóan más ismertetőjelet is találunk, ami a misszionárius személyét megmagyarázza. Már na-
gyon régen egy hagyományos, de bibliaellenes fogalomtól. És minél hamarabb szabadulunk 
tőle, annál jobb. A fiatalabb generációnak el kellene fogadnia a kihívást, hogy felfedezze a ma-
ga számára a misszionárius szó bibliai jelentését és alkalmazza is ezt. Ez a felismerés meglehe-
tősen eltérhet attól a fogalomtól, amely alatt a múltban a keresztények az igazi missziót értették. 

Újból fel kell fedezni a misszió bibliai jelentését. És ez annál sürgősebb, minél bizonytala-
nabbá válik a hagyományos értelmezés a jelenlegi körülmények között. A tradicionális látás 

                                                 
2 E.G. White: Welfare Ministry, 118. old., (Washington DC 1952.) 
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csődöt mond, ha arról van szó, hogy általa lelkesítsünk és cselekvésre ösztönözzünk, mivel 
nem képes választ adni azokra a problémákra, amelyek egy olyan gyökeresen megváltozott 
helyzetben állnak elő, mint amilyenben ma élünk. És ami a legrosszabb: messzemenően elha-
nyagolja azt a művet, amelyért Krisztus az egyházat alapította, és a gyülekezetből hiányozni 
fog az igazi küldetéstudat. 

Jézus Krisztus szolgája 

Melyek tehát a misszionárius bibliai ismertetőjelei? Hogy erre a kérdésre megfelelő választ 
adhassunk, meg kell vizsgálnunk azokat a különböző kifejezéseket, amelyeket a Szentírás a 
misszióval és a misszionáriussal rokon értelemben használ. Tanulmányoztuk már olyan embe-
rek életét, akik missziójukat hűségesen betöltötték, mint Mózes, Jeremiás, Pál és sokan má-
sok. De mindenekelőtt át kell gondolnunk Jézus életét és misszióját, aki a legnagyobb misszi-
onárius volt, akit a világ valaha is ismert. Ha az Ő élete és missziója élő tapasztalatunkká vá-
lik, akkor fogjuk valóban a missziónak, ennek a különös fogalomnak az igazi jelentését meg-
érteni. 

Vessünk egy rövid pillantást a bibliai adatokra! Egy egész sor említésre méltó ismertetőjel tá-
rul elénk, ha csupán csak egy fontos görög szó tanulmányozására szűkítjük le kutatásunkat, 
névszerint az „apostellein”-re. Ez igei alak, amelyből az „apostolos” főnév és az apostol szó 
származik. Az „apostellein”-t rendszerint a küldeni szóval fordítják. Azonban a görög Septua-
gintában legalább három fogalmat találunk a „küldetés” leírására: „ekteinein”, „pemperin” és 
„apostellein”. Az első szót általában emberek vagy tárgyak küldésével kapcsolatban használ-
ják. A jelentése: kinyújtani a kezeket. A második ige a küldetés tevékenysége, mint olyan, a 
jellemzője a missziónak vagy misszionáriusnak. 

Isten küld 

Ami ezekben az ismertető jelekben különösen szembetűnő, az a tény, hogy a Biblia a „apos-
tellein” igét csak ott alkalmazza, ahol Isten a küldő. Ez tehát azt jelenti, hogy senkinek sincs 
joga a misszionárius nevet felvenni, akit valaki más és nem Isten küld, legyen az az Egész-
ségügyi Világszervezet, Állatvédelmi Egyesület vagy éppen az egyház. A misszióra való el-
hívás történhet az egyház által, de nem az egyháztól. Az igazi misszió tehát Istentől ered, nem 
pedig egy misszionárius vagy pedig egy szervezet kezdeményezéséből. 

Isten küld – valójában ez a Biblia legfenségesebb üzenete. Mielőtt a bűn a világba jött, nem 
volt szükség semmiféle misszióra, mert az ember örvendhetett a Teremtőjével való közvetlen 
kapcsolatnak.3 A bűneset után azonban az ember képtelenné vált arra, hogy szemtől szembe 
ápolja az Istennel való közösséget.4 Isten nélkül azonban egy ember sem létezhet igazán, még 
csak nem is lélegezhet (ApCsel 17,28). A bűn megsemmisítette volna az embert, ha a szerető 
Isten az Ő szeretetében nem küldött volna „életet és leheletet” és minden szükséges áldást. 

Lényének megfelelően Isten misszionáló Isten lett, mert nem akarja, hogy valaki is elvesszen. 
Ő menteni akar és helyreállítani. Ezért Isten elküldte az Ő angyalát, elküldte a Szentlelket, a 
prófétákat és végül Egyszülött Fiát. Vajon mi magunk nem gyümölcsei vagyunk-e Isten küldő 
tevékenységének? Sohasem ismerhettük volna meg Őt, ha Isten hamisítatlan szeretetből sza-
vát, üzenetvivőit és kijelentéseit nem küldte volna el nekünk. 
                                                 
3 E.G. White: A nagy küzdelem, 9. old., (Advent Kiadó, Budapest 1991.) 
4 E.G. White: Jézushoz vezető út, 13. old., (Advent Kiadó, Budapest 1996.) 

 49



És hogyan válaszolunk mi erre? Földünk mintegy kétmilliárd embere még semmit sem hallott 
Krisztusról, akit elküldött Isten a mi megmentésünkre. Miközben Isten a muzulmánokat, a 
hindukat, a buddhistákat, a szekularizált világot és a primitív vallású embereket szemléli, ezt 
kérdezi: „kit küldjek el”? Csak Isten, aki az egész világot szereti, teheti fel ezt a kérdést: „ki 
megyen el nékünk”? (És 6,8). A misszió tulajdonképpen annak az Istennek a hirdetését jelen-
ti, Aki nagy irgalmasságú és jóságos, nagy hűségű és kegyelmes, aki megbocsát bűnt és vét-
ket és hamisságot (2Móz 34,6-7). Ezt az Istent kell hirdetni azoknak, akik Őt nem ismerik, 
vagy Tőle elidegenedtek. 

Egy bizalomra méltó szolga 

Az a kérdés, hogy „kit küldjek el?”, az apostellein szó egy újabb értelmezéséhez vezet. Ez a 
szó mindig magában foglal egy szoros és meghitt kapcsolatot a küldő és a küldött között. 
Ahol nem teljesen világos az egység, az azonosság, ott a Biblia egy másik igét is használ. 
Ezen a helyen azonnal Jézusra gondoltunk, akinek egész élete visszatükrözte az Atyával való 
egységet, aki Őt küldte. Ez azonban minden igazi misszionáriusra jellemző. Senki sem lehet 
misszionárius, aki nem egy Krisztussal, és akinek akarata és érdeklődési köre nem teljesen 
azonos azéval, aki őt küldte. 

A misszionárius úgy tekint a dolgokra és az emberekre, miként Krisztus. Krisztus lelkülete 
van benne! (1Kor 2,16). Gondolkodásában, szavaiban és cselekedeteiben Istenhez válik ha-
sonlóvá, Aki őt elhívta (Kol 3,10). Jézus, Aki megbízójának képmása volt (2Kor 4,4; Kol 
1,15) az Atyával való egységét ezekkel az ismert szavakkal fejezte ki: „Aki engem látott, látta 
az Atyát” (Jn 14,9). 

Aki nem ismeri Istent, a misszionáriusban ténylegesen Isten képmását látja, éppen úgy, mi-
ként a gyermekek szüleikben, a tanulók tanítóikban, az alkalmazottak munkatársaikban, bará-
tok és szomszédok a gyülekezeti tagokban. A misszionáriust jellemzi az a tény, hogy Krisztus 
benne él. Ha ez így lesz, akkor az emberek Nikodémussal együtt fogják mondani: „Tudjuk, 
hogy Istentől jöttél tanítóul” (Jn3,2). Isten benne él abban a személyben, akit ő küld (Gal 
2,20; Mt 28,20). Egy régi rabbinisztikus példabeszéd ezt így fejezi ki: „Az ember, akit küld-
tek, olyan, mint aki őt küldte”. 

Nyilvánvaló, hogy az ilyen egység csak úgy lehetséges a küldő és a küldött között, ha a misz-
szionárius minden érdekét teljesen alárendeli megbízójának. A Biblia gyakran használja a 
rabszolga (doulos) kifejezést arra a személyre, akit Isten küldött. Ebben az összefüggésben ez 
a szó szolgát jelent, akiben ura megbízik, és aki az ő urának fenntartás nélkül rendelkezésére 
áll. „Kit küldjek el?” Senki sem lehet misszionárius, aki Krisztushoz hasonlóan nem tanul en-
gedelmességet és alázatosságot (Fil 2,7-9). A misszió eredményessége nem a mi kezdemé-
nyezésünktől, kitűnő szervezetünktől vagy módszereinktől függ. Az igazi misszionárius nem 
hagyatkozik saját erejére, hanem gyengeségét Isten elé viszi. A misszió Isten ügye. Ő alkotta, 
Aki a semmiből is képes teremteni. Ezért semmikké kell válnunk, hogy Isten valamit alkot-
hasson általunk. 

Isten és ember kapcsolata 

Az „apostellein” szónak van egy harmadik sajátos jelentése. Miközben a másik két igei szó 
(ekteinein és pemperin) vagy a küldetésnek, vagy a küldött személynek, vagy a tárgynak a je-
lentőségét hangsúlyozza ki, addig az apostellein szó esetében sem a megbízott személy, sem a 
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küldetés nem fontos önmagában. A küldött egy rabszolga, egy alázatos szolga, gyakran névte-
len, akinek nincs más feladata csak az, hogy annak akaratát megvalósítsa, aki őt küldte. A-
hányszor csak ezt a kifejezést használja a Szentírás, előtérbe helyezi a küldöttet és küldője kü-
lönös szándékát, azaz a küldött kapcsolatát azokkal az emberekkel, akikért misszióját végzi. 

Ebben a tekintetben az „apostellein” szó bibliai használata egyedüli, sajátos. Néhányan a gö-
rög klasszikusok közül ezt az igét isteni, vagy királyi megbízó szájába adják, aki leghűsége-
sebb szolgáját a képviselet korlátlan teljhatalmával bízta meg. A Bibliában azonban ehhez a 
szóhoz még egy meghatározott cél is fűződik, tudniillik az isteni megbízó és a misszió ha-
szonélvezője közötti kapcsolat helyreállítása. 

Itt érintettük a misszió lényegét és a misszionárius tulajdonképpeni feladatát: engesztelés, a 
kapcsolat helyreállítása Isten és ember között. Pál apostol mondja: „Isten volt az, aki Krisz-
tusban megbékéltette magával a világot… és reánk bízta a békéltetésnek igéjét. Krisztusért 
járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk; Krisztusért kérünk, béküljetek meg 
az Istennel”. (2Kor 5,19-20). Senki sem nevezheti magát igazán misszionáriusnak, ha munká-
jának és életének középpontjába nem az Isten és ember közötti megbékéltetés szolgálatát he-
lyezte. 

Így tekintve a misszió mindig „külmisszió”, függetlenül attól, hogy Uj-Guineában, New 
Yorkban vagy Budapesten végzik. A „kül” jelző nem az országokra vagy kultur-területekre 
vonatkozik, hanem az Isten és ember közötti viszonyra. Aki nem ismeri Istent, vagy elhagyja 
őt, olyan, mint egy „idegen”, aki „kívül” áll, akinek szüksége van misszionáriusra – ez már 
misszióterület. Ebben a megvilágításban szemlélve, Európa és Észak-Amerika legtöbb terüle-
te sokkal inkább misszióterületnek tekinthető, mint Afrika, Ázsia és Latin-Amerika sok or-
szága. Például Essenben (Németország) minden egyes adventistára 3460 nem adventista jut, 
míg az afrikai Ruandában csupán 55. Hamburgban az arány 1:1450, ezzel szemben Jamaicá-
ban 1:35. És mégsem változtatunk azon a szemléleten, hogy Hamburgot „otthoni” területnek 
(Heimatbasis), Ruandát pedig misszió területnek nevezzük. 

Ebből következik, hogy az a határ, amelyet valakinek át kell lépnie ahhoz, hogy misszionári-
ussá váljon, Isten gyermeke és a Krisztust nem ismerő ember között húzódik. Egy misszioná-
rius arról ismerhető meg, hogy Krisztusért munkálkodik. Felkeresi azokat az embereket, akik 
Krisztust nem ismerik, hogy Isten és ember között az egységet munkálja és helyreállítsa az 
ember és ember közötti széttört kapcsolatot. Isten tudja, hogy a világnak ma milyen nagy 
szüksége van a gyógyító szolgálatnak erre a formájára. 

Alázatos szolgálat 

Az „apostol” szó utolsó jellemző vonása az, hogy Isten sohasem uralkodásra, hanem szolgá-
latra küldi ki az embert. Habár a küldött Isten képviselője, aki teljhatalommal és erővel van 
felruházva, mégis úgy megy a világba, mint minden ember szolgája. 

Jézus mondta magáról, hogy nem azért jött a világra, hogy Neki szolgáljanak, hanem, hogy Ő 
szolgáljon. Mivel a gyülekezet missziója Jézus Krisztus misszióját tekinti példának és azt vi-
szi tovább, ezért a hatalom, a presztízs, az uralkodás és az imperializmus idegen számára. A 
valóságos keresztény alázatosság az első jellemvonás, amelyet egy missziós bizottságnak egy 
misszionárius jelölt vizsgájánál értékelnie kell. 
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A Biblia – amint már erről szó esett – gyakorta használja a rabszolga megjelölést a küldött 
személyére vonatkozóan. Így érezte ezt Pál apostol is: „Mert és noha mindenkivel szembe 
szabad vagyok, magamat mindenkinek szolgájává tette, hogy a többséget megnyerjem” (1Kor 
9,19). Jézus pedig ezt mondta: „Amiként engem küldött az Atya, én is aképen küldelek tite-
ket” (Jn 20,21). A szegénynek szegények legyetek, hogy meggazdagodjanak, az elnyomottnak 
elnyomottak legyetek, hogy szabaddá váljanak, a feketének feketék legyetek, hogy Krisztus-
ban mindnyájan egyek legyünk. 

Ki az, aki ilyen szolgálatra képes? – Önmagunktól nem vagyunk erre képesek, még arra sem, 
hogy egy gondolatot megfogalmazzunk. Valamennyi képességünk Istentől származik (2Kor 
2,16; 3,5). Csak a mi Urunk Krisztus által vagyunk képesek mindent megcselekedni, mert Ő 
kölcsönzi nékünk az Ő erejét, alázatosságát, türelmét és szeretetét. Azért – menjetek el most e 
széles világra és tegyetek tanítványokká minden népeket! És ha az evangéliumi örömüzenet 
az egész világon hirdettetik, akkor eljő a vég. 
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6. fejezet 

CCÉÉLLUUNNKK  AA  VVIILLÁÁGG  

Nem utolsó sorban, mivel sok kereszténynek téves világnézete van, ezért a világ nem tudta el-
fogadni Krisztust; az evangélium is csak a Földünkön élő négymilliárd ember alig egyharma-
dának hirdettetett. Emellett azoknak a száma, akik Krisztusról és visszajöveteléről nem hallot-
tak, úgy tűnik, évről évre növekszik. A világ helyes bibliai értékelése nélkül sohasem fogunk 
megfelelni magasztos elhívatásunknak, annak ugyanis, hogy só, kovász és világosság legyünk 
a világban. 

Két nézet 

A keresztények a világgal szemben alapjában véve két, egymást kölcsönösen kizáró (elutasí-
tó) magatartásformát vettek fel. Simeon Stylites, az „oszlopszent”, aki mintegy harminc éven 
keresztül egy magas oszlop tetejére helyezett keskeny platón élt, ilyen kézzelfoghatónak te-
kinti a világ látványosságát. Azt hitte, hogy a világ gonosz, ezért a keresztényeknek olyan tá-
vol kell tartaniuk magukat tőle, amennyire csak lehetséges. Mivel az ilyen keresztények attól 
félnek, hogy a világ megmérgezi őket, ezért csak a hitben társaikkal ápolják a közösséget. Ke-
rülik a világot és annak előnyeit. Elvetik a világ bölcsességét és szokásait, tudományát, művé-
szetét és filozófiáját. Nem vesznek részt a világ dolgaiban, csupán amennyire azt saját létfenn-
tartásuk feltétlenül igényli. Véleményük szerint félre kell állni a világ útjából, mivel az alap-
jában gonosz. 

Modern teológusok, mint pl. Harvey Cox, Dietrich Bonhoefer, John A.T.Robinson és Arend 
van Leeuwen, egyértelműen ellentétes álláspontot juttatnak kifejezésre. Azt képviselik, hogy a 
kereszténynek teljesen nyitottnak kell lennie a világ felé. Részt kell vállalnia a világ dolgai-
ban. Kereszténynek lenni – mondják – igazi emberséget jelent. És valóságos embernek lenni 
azt jelenti, hogy minden emberi ügyben igazi érdeklődést és részvétet tanúsítani. Ebben látják 
Krisztus missziójának betöltését. 

Meglepő módon mindkét beállítottság valóságos bibliai gondolatokat tükröz. Mindkettő örök-
kévaló igazságokat hangsúlyoz és segítséget kínál a valóságos keresztényi élet formálásához. 
Azonban mindkettő súlyos következményekkel járó félreértést hordoz. Az első beállítottság 
Istent elkülöníti a világtól, miközben a másik arra hajlik, hogy a világot Isten nélkül hagyja. A 
Bibliában azonban Isten és a világ nincs elszakítva egymástól. A probléma tulajdonképpeni 
megoldása, hogy miképpen lehet „a világban lenni” anélkül, hogy az ember egyidejűleg el-
szakadjon tőle, az Isten és a világ elszakíthatatlan kapcsolatában rejlik. 

Érted-e, amit olvasol? 

Első pillanatra úgy tűnik, hogy a Biblia annak a kereszténynek az álláspontját támasztja alá, 
aki a világtól elkülönül és távol tartja magát a világi emberek társaságától. Nem óv-e János 
apostol nyomatékosan az ő levelében: „Ne szeressétek a világot, sem azt, ami a világban 
van”? (1Jn 2,15). Hasonlóképpen inti Pál a keresztényeket, hogy ne szabják magukat a világ-
hoz (Róm 12,2), és felteszi a kérdést, miközben igenlően válaszol: „…nemde nem bolondság-
gá tette-e Isten e világnak bölcsességét?” (1Kor 1,20). 



Jézus nem fárad el követőit emlékeztetni arra, hogy az Ő országa nem e világból való (vö.: Jn 
18,36). A világ gyűlöli Istent, ezért Isten gyermekei nem lehetnek e világból valók, amely 
őket is gyűlöli. Jézus a magvető példázatában rávilágít arra, hogy a mag, amely a tövisek közé 
esik, azokat ábrázolja, akik az Igét hallják, azonban az élet gondjai és a gazdagság „megfojt-
ja” bennük az Igét, ezért nem teremnek gyümölcsöt (Mt 13,22). 

Mégis, mit jelent ténylegesen a „világ”, ezeknek az igéknek az értelmezésében? Hogy megta-
láljuk a választ, nem idézhetünk egyszerűen újabb bibliaverseket, amelyekben a „világ” kife-
jezés előfordul, mert „kosmos”-nak és „aion”-nak, ennek a két görög szónak, amelyet a Szent-
írás használ, és általában a „világ” szóval fordít, legalább hat különböző jelentése van. Hogy 
az egyes esetekben melyik jelentést kell értelmezni, azt csak az előforduló igék szövegössze-
függéséből lehet eldönteni, a világra vonatkozó különleges bibliai látás figyelembe vétele 
mellett. A bibliai szemlélet radikálisan különbözik a görögtől. És sok keresztény, a világ szó 
általános használatánál engedi magát megtéveszteni egy görög filozófiai elképzeléstől, ahe-
lyett, hogy egy reális bibliai szemléletet követne. 

A görög elképzelés szerint a világ anyag, és ezáltal ellentétes a szellem birodalmával. E két 
birodalom kapcsolatára jellemző a kibékíthetetlen ellentét. Isten nem teremtette a világot, ha-
nem a világ akarata ellenére jött létre. A világot át meg átjárja a gonosz. E dualisztikus filozó-
fia szerint az ember, ennek a két birodalomnak a kombinációja két részből áll: a matériából 
(halandó test, gonosz test) és szellemből (egy halhatatlan és jó lélek). Ahhoz, hogy az ember 
valóban szabad legyen, el kell különülnie ettől a rossz világtól, és annak kívánságaitól. Platón 
néhány követője, még keresztények is, határozottan elvetették a szerelmet, a szexuális életet 
és a házasságot. A Biblia azonban egészen más képet mutat az emberről és a világról. 

Isten teremtette a világot 

1. A Szentírás nem úgy tekinti a világot, mint ami mindenestől fogva gonosz és amit a keresz-
tényeknek kerülniük kell. A Biblia azt tanítja, hogy a világot Isten teremtette. „És látá Isten, 
hogy minden, amit teremtett, ímé igen jó” (1Móz 1,31). Isten tehát az általa teremtett világra 
letekintett és alkalmasnak találta az ő különleges szándékának megvalósítására. Habár Isten 
teremtett világa a gonosz hatalmainak a színtere lett, a Szentírás mégsem hagy kétséget afelől, 
hogy Isten a világot mégsem vetette el, és nem hagyta sorsára. Ellenkezőleg, Isten tovább 
munkálkodott a világban és a világért, amelyre mint tulajdonára, jog szerint igényt tart. 

Isten – amint Igéje is bizonyítja – úgy szereti ezt a rebellis világot, hogy saját egyszülött Fiát 
elküldte erre a földre, nem azért, hogy kárhoztassa, hanem azért, hogy megmentse (1Tim 
1,15; Jn3,17-17). Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot (2Kor 5,19), 
és ugyanezt a békéltető szolgálatot bízta reánk (17-20). Ha a világ számára só és kovász aka-
runk lenni (Mt 5,13; 13,33), nem szigetelhetjük el magunkat a világtól. Ezért földi szolgálatá-
nak a végén nem azt kéri Jézus az Atyától, hogy követőit vegye ki a világból (Jn17,15-16). 
Természetesen nem! A világ az iránya és célja életünknek és rendeltetésünknek. Sőt megvál-
tásunk céljáról ír úgy az Ige, mint „Új Föld”-ről. 

Az ember érdekében 

2. Miközben a görög gondolkodás a világ fogalma alatt teljességében a látható, anyagi világot 
értette, a Biblia a „világ” kifejezés alatt az embert érti, és azt, amit az ember tesz.  
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Krisztus nem a földön levő fákért, hegyekért és folyókért halt meg. Az emberért adta életét. A 
Biblia kevés érdeklődést mutat a természet világa iránt az emberek természethez való kapcso-
lata nélkül. Habár ez a nézőpont sem hiányzik, mégis, mindig úgy mutatja be, mint Istennek 
az ember iránti cselekvését; pl. ahogy Pál apostol csodálatos kijelentésében is olvassuk: 
„Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését… Azzal a reménység-
gel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothandóság rabságától az Isten fiai dicső-
ségének szabadságára” (Róm 8,18-25). 

A nagy misszióparancs tehát: elmenni e széles világra, hirdetni az evangélium örömüzenetét, 
elsősorban nem a földrajzilag behatárolható világra, hanem valamennyi „ember világára” vo-
natkozik. A missziós statisztikák, amelyek kimutatják, hogy a hármas angyali üzenet már a vi-
lág országainak mintegy 90 %-ában hirdettetik, téves képet adhatnak. Miért? Mert ezeken a 
területeken emberek százmilliói Krisztusról még csak nem is hallottak. A misszió földrajzi 
terjeszkedése a világban csak egy része az egyház fáradozásának, hogy embereket minden 
nemzetből, ágazatból és nyelvből tanítvánnyá tegyen. 

Világi és szent terület? 

3. A Bibliában a világ az életnek nem az a területe, amely ellentétben áll az un. vallásos tevé-
kenységgel. Nekünk keresztényeknek le kell küzdenünk ezt a gondolkodást, amilyen gyorsan 
csak lehet - azt ugyanis, hogy egyik oldalon van a világi, vagy a szekuláris, a másik oldalon 
pedig a szent vagy a vallásos terület -, mert ez a gondolkodásmód félelmetesen hat. Ezen kí-
vül ennek a görög filozófiai kettősségnek mellékíze van. Egyedül az Úr tudja, milyen sok kárt 
tett művében és missziójában ez a bibliaellenes dualizmus. 

Ez a bibliaellenes elképzelés a korai középkorban fejlődött ki. A latin „saeculum”, amelyből a 
szekular származik, eredetileg időszakot, korszakot, érát jelentett. Nem volt semmiféle nega-
tív jelentése, és bizonyára nem állt ellentétben a vallásos nézettel. Akkor változott meg az ér-
telme, amikor a Vulgata, a Biblia latin fordítása a „saeculum” szót a görög „aion”-ra (idő, 
örökkévalóság, korszak) és „kosmos”-ra (világ) alkalmazta. Pl. a Vulgata „a világnak gondját 
(Mt 13,22), (aion), a „solicitudo saeculi”-val adja vissza. Ettől kezdve a „saeculare” fogalom 
azt jelentette: Isten ellensége, olyan hatalom, amely Istennel és művével szemben áll és ezáltal 
gonosz. Az élet két területre tagolódott: a vallási területre – az egyháznak, a klérusnak és a 
szenteknek birodalmára – és a szekuláris területre, amelyben az egyszerű emberek mindenna-
pi tevékenységüket végzik, amelyben államok és kormányok irányítanak, amely a tudomány, 
a kultúra és a különböző hivatások világa. És ez a másik élettér úgy viszonyul a vallások és az 
egyházak világához, mint amely annak alárendeltje, és ezért értékében is alatta van. 

Ellentétben ezzel a dualisztikus görög gondolkodással, a Biblia olyan látásmódot képvisel, 
amely az embert és a világot teljességében és egységében szemléli. Annyi bizonyos, hogy a jó 
és gonosz között éles különbséget tesz. Sőt, azzal az elképzeléssel szemben, hogy a jó és go-
nosz bizonyos területeken, bizonyos módon és esetenként egymáshoz kapcsolódik. Isten sza-
va nyomatékosan hangsúlyozza, hogy az ember indítékai és szándékai már meghatározzák, 
hogy valami jó-e, vagy rossz. Pál apostol ezt találóan szemlélteti a különböző edények hasz-
nálatával. Egy arany edény értéktelenebbé válhat, mint egy agyagból készült, ha ez utóbbit az 
Úr dicsőségére, míg előbbit gyalázatára használják (2Tim 2,19-21). A Biblia teljesen világo-
san tanítja, mindaz, amit teszünk – evés, ivás, stb. – Isten dicsőségére kell, hogy történjen. Az 
alapvető szándék dönti el, hogy egy cselekvés, egy mód, egy foglalatosság szent-e, vagy „vi-
lági”. A prédikátor munkája nem feltétlenül szent és egy bádogosé pedig világi, azaz értéktele-
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nebb. Nem. Egy prédikátor szolgálata lehet teljesen „világias”, miközben a bádogos munkája 
szent, attól függően, ki milyen mértékben dicsőítette Istent és ki miként teljesítette Isten tervét. 

Figyeljük meg például, hogy Jn 15,18-ban Jézus megállapítja, hogy a világ gyűlöli Őt. Az a 
világ, amelyre hivatkozik, nem hitetlenek vagy világi emberek közössége volt, hanem a vallá-
si vezetők, a szerfölött kegyesek világa. Vallásos cselekedeteink teljesen világiasak, szekulári-
sak lehetnek (Ézs 43,23-24; Jer 6,20). Ezzel szemben az úgynevezett világi tevékenységünk-
nek lehet vallásos és szent jellege. 

Statikus, vagy dinamikus 

4. A görögök képzeletében földünk szilárd alapokon álló, statikus, mérhető, rendezett, időbe-
zárt egységet képez. A Biblia azonban változatlanul hangsúlyozza a világ dinamikus, törté-
nelmi és változó jellegét. A világ szokásai változnak. Új rendek születnek és a régiek eltűn-
nek. Ez megzavarja azokat az embereket – mind a gyülekezeten, illetve az egyházon belül, 
mind pedig a világban -, akik felületesen gondolkodva azt hiszik, hogy minden dolog termé-
szeténél fogva statikus. Világunk egyetlen megváltoztathatatlan jellege az, hogy szüntelenül 
változik. És ennek a ténynek sem meglepnie, sem megijesztenie nem szabad a keresztény em-
bereket. Éppen az Evangélium alapján kell ezt a tényt nemcsak elfogadni, hanem üdvözölni 
is. E világ zűrzavarával szemben a kereszténynek világos válasza van erre a változásra; mert 
tudja, hogy Krisztus az Úr és az idők folyása az Ő kezében van. 

A Hetednapi Adventista Egyház, amely a múltban oly világosan és határozottan beszélt a né-
pek felemelkedésének és bukásának jelentőségéről, és a világban végbemenő forradalmi vál-
tozásokról, ma is érthetően fel kell, hogy tárja a világ előtt a változások tulajdonképpeni jelen-
tőségét. Ahol félelem uralkodik, ott a gyülekezetnek a reménység üzenetét kell hirdetnie; ahol 
bizonytalanság van, ott hitet; a gyűlölet világában pedig szeretetet kell árasztania. Sokak szá-
mára ez azt jelenti, hogy át kell értékeljék a világról alkotott felfogásukat. Azonban Isten hív-
ta a gyülekezetet életre, éspedig azért, hogy ezekben az utolsó napokban prófétikus kijelenté-
seket adjon általa ennek a világnak, a benne végbemenő változásokról; új államok és nagy vá-
rosok születéséről, új vallásokról és világnézetekről, a tudomány robbanásszerű fejlődéséről 
és arról a sokkról, amelyet kulturális változások okoznak; hogy rávilágítson a szekularizációs 
folyamatra és a világválságra, amelyet emberek, vagy természeti erők hoznak létre, stb. 

Forma és jelleg 

Mi tehát végül is ennek a kifejezésnek a jelentősége: „a világ”? És miben különbözik egymás-
tól a szekuláris és az egyházi terület? Jézusnak a konkolyról és a búzáról mondott példázata 
válasz ad nekünk erre a kérdésre. 

 „Hasonlatos a mennyeknek országa az emberhez, a ki az ő földébe jó magot vetett;  De mikor 
az emberek alusznak vala, eljöve az ő ellensége és konkolyt vete a búza közé, és elméne… A 
szolgák pedig mondának néki: Akarod-é tehát, hogy elmenvén, összeszedjük azokat? Ő pedig 
monda: Nem. Mert a mikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt netalán a búzát is kiszaggat-
játok. Hagyjátok, hogy együtt nőjjön mind a kettő az aratásig… A szántóföld pedig a világ; a 
jó mag az Isten országának fiai; a konkoly pedig a gonosznak fiai… az aratás pedig a világ 
vége;…” (Mt 13,24-39). 

Két dolog nagyon világos ebben a példázatban. Az első az, hogy Krisztus éles különbséget 
tesz az emberek két csoportja között. Ámde mindkét csoport része a világnak. A második do-
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log, amire figyelnünk kell, hogy ez a különbség elsősorban a belső vonásokban jelentkezik, 
nem pedig a külsőkben. Az úgynevezett konkoly (Lolium Temulentum – Lolch – vadóc) egy 
fűfajta, ami a rabbinisztikus felfogás szerint elfajzott gabona. A valóságban ezt a két növényt 
egészen az aratásig alig lehet egymástól megkülönböztetni. Éppen ezért nagyon kellene óva-
kodnunk a bírálattól; „mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a 
szívben van” (1Sám 16,7). Mi aszerint mondunk ítéletet, ahogyan érzékeljük a dolgok lénye-
gét. Cselekedeteink és gondolataink valódi értékét az Istenhez való viszonyunk és az a min-
denkori szándék határozza meg, amely tetteinket irányítja. 

Vannak keresztény emberek, akik nyugtalanokká válnak az un. világi gyakorlat, világi zene, 
világi öltözék, stb. hatására. Azonban mit is értünk az alatt, hogy világi? A saját dicsőség ke-
resése és élvezetek hajszolása, ez a világiasság, tekintet nélkül a kifejezési formára, a helyre, 
vagy a cselekvésre. Magától értetődően azonban ezzel nem azt mondjuk, hogy a módozatok 
és a hely mindig közömbös és ezért a keresztény számára elfogadhatóak. Gyakran ugyanis 
ezek a dolgok éppen azoknak az embereknek a lelkületét és szándékát tükrözik, akik ilyen 
életformát létrehoznak. Ezért kellene kerülni azt a divatos tetszelgést és hivalkodást, amely 
ékszerekkel, botránkoztató lelkülettel, vagy más megnyilatkozással a versengés egyfajta szel-
lemét hozza létre. Ámde ezek a megnyilatkozások makacsul ismétlődnek (1Kor 7,13), és a 
különböző korszakokban és kultúrákban eltérő jelentőségük van. Az un. „világi” jellemet te-
hát ebből eredően nem a külsőségek határozzák meg, hanem az ember szándéka. A külső 
megnyilatkozások és módszerek a szándékot csak múlóan tükrözik vissza. 

Ez hasonló mértékben érvényes a gyülekezetre és az úgynevezett keresztényi életre. Mind a 
„világi emberek”, mind pedig a keresztények abban a veszélyben vannak, hogy olyan szilár-
dan ragaszkodnak a formaságokhoz, hogy annak végül szolgáivá válnak. Nézzük például Pál 
apostolt, aki elmondhatta magáról, hogy teljesen független és szabad (1Kor 9,19) mégis ez-
után arról beszél, hogy bizonyos formaságokhoz alkalmazkodik, hogy a világban vállalt fel-
adatát be tudja tölteni. Olykor hagyományok és rabbinisztikus előírások, máskor modern és 
egyértelmű szekuláris módszerek voltak ezek. Mindezeket a módszereket azonban Isten di-
csőségére és az Evangélium hirdetése érdekében alkalmazta (1Kor 9,19-23). És ez legyen a 
legfontosabb zsinórmérték a keresztény emberek számára a jelenlegi kulturális és társadalmi 
irányzatokkal való kapcsolatukban. 

A világban, de… 

Ellen G.White ismételten hangsúlyozza, hogy Izrael népe kudarcot vallott, mert „elzárkózott 
a világtól, hogy bebiztosítsa magát a bálványimádás rontása ellen”.1 Ezért ismételten nyoma-
tékkal hangsúlyozza, hogy „nem az az Isten akarata, hogy magunkat a világtól elzárjuk”.2 
„Krisztus követői… ne szigeteljék el magukat a világtól”.3

E.G.White jóllehet kijelenti, hogy a keresztényeknek szembetűnően különbözniük kell a vilá-
gi emberektől, ez a különbség azonban azon múlik, hogy mi kinek szolgálunk. A gazdag ifjú 
például egy kegyes ember volt, aki megtartotta a Tízparancsolatot, mégis a pénz és a gazdag-
ság volt az istene4: ezért világi ember volt. 

                                                 
1 E.G. White: Próféták és Királyok, 441. old., (Advent Kiadó, Budapest 1995.)  
2 E.G. White: Counsels on Health, 592. old., (Pacific Press Publishing Association, Mountain View CA 1923.) 
3 E.G. White: Counsels to Parents, Teachers, and Students Regarding Christian Education, 323. old., (Pacific 

Press Publishing Association, Mountain View CA 1913.) 
4 E.G. White: Krisztus példázatai, 272. old., (Advent Kiadó, Budapest 1990.) 
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Ugyanezt érti az Újtestamentum a „világ” fogalma alatt negatív értelemben. Nem a teremtett 
világ, vagy az ember és cselekedetei gonoszak önmagában, hanem mindaz, ami öndicsőítésre 
és öntetszelgésre irányul: „a szemek kívánsága és az élet kérkedése” (1Jn 2,15-16), az érzéki-
ség és az arra való hajlam, amely felelőtlen és jogtalan követelések rabjává teszi az embert. Ez 
az a világ, amelyet az Újtestamentum elítél! Világias lehet az öltözet, vagy a frizura, mint 
ahogy 1Pt 3,3-ban olvassuk, ahol a „kosmos” (világ) szó áll az „ékesség” helyén. Vagy lehet-
ségesek az emberi társadalomnak olyan használatos kifejezésformái (kormányzat, üzleti élet, 
stb.), amelyek egoizmusra és hamis értékekre vannak építve, vagy talán éppen bizonyos egy-
házak, keresztények, illetve gyülekezetek önelégült kegyességére és haszonleső tevékenysé-
gére. Mindezeket kerülnünk kell és ezekkel nem lehet dolgunk.  

Nem szabad azonban abba a végzetes tévedésbe esnünk, hogy azzal az indoklással, miszerint 
a világ gonosz5, elzárkózhatunk tőle. A keresztények egyrészt zarándokok és idegenek ezen a 
földön, akiknek hazájuk a mennyben van (Fil 3,20), egy időben azonban a föld sói és a világ 
világosságai (Mt 5,13-16), ami semmiképpen sem lehetséges, ha mint ellenségek elszigetelő-
dünk. Hitünk valóságos próbaköve a világban és a világért végzett szolgálat. Arról a világról 
van itt szó, amelyet Isten szeret, s amelyet Krisztusban, egyszülött Fiában megbékéltetett ma-
gával (2Kor 5,19; Jn 3,16-18). 

Csak akkor szolgálhatjuk Istent, ha a világgal szóba állunk és érdeklődést tanúsítunk dolgai 
iránt, miközben azt a célt tartjuk szem előtt, hogy embereket Krisztusnak nyerjünk meg és 
jobb útra vezessük őket. „Amiképpen te küldtél engem e világra, úgy küldöm én is őket e vi-
lágra” (Jn 17,18). Ez tehát azt jelenti, hogy nem kell nagy adventista településeket létrehozni 
és magunkat a világtól egy magas fallal elválasztani. Ha a só be akarja tölteni hivatását, szét 
kell szóródnia. Az Újtestamentum nem úgy mutatja be a gyülekezetet, mint egy fallal körül-
vett várost, hanem mint sót és kovászt. 

Ezért messze el kell vetnünk magunktól azt a felfogást, hogy a gyülekezeten kívüli munka 
egyértelműen gonosz, és egy kereskedő, vagy egy mechanikus hivatása alá van rendelve a 
prédikátori hivatásnak. Isten műve úgy fejeződhet be a világban, ha a gyárakban és a kutató 
laboratóriumokban hűséges hetednapi adventisták fognak dolgozni, ha „világi” iskolákban és 
egyetemeken ilyen emberek tanítanak, ha végzett adventista jogászok tevékenykednek az ál-
lamigazgatásban és becsületes adventista üzletemberek segítenek a „világ” üzleti ügyeit in-
tézni, ha alázatos adventista zenészek és festők, szerzők és rendezők irányítóivá válnak a világ 
kulturális életének. 

Mindeddig keveset tettek adventisták azért, hogy a világot Krisztusnak megnyerjék, és túlsá-
gosan szerényen vesznek részt ügyeik intézésében. Kinek mi a hivatása – a keresztény első 
sorban arra hivatott, hogy az Úrnak szolgáljon, azaz úgy élje meg hitét a világban, lakóhelyén, 
munkahelyén, hogy arról tegyen bizonyságot, aki megment minket. Csak másodsorban va-
gyunk tanítók, földművesek, vagy orvosok. A gyülekezet soha se érje be egy, a világtól elzár-
kózott élettel. Isten misszionáriusi feladat betöltésére hívta el a gyülekezetet. A gyülekezet te-
hát a világért van! 

Ha tehát be akarjuk tölteni hivatásunkat úgy mint keresztények, akkor nem zárkózhatunk el a 
világtól.6 Ez bibliaellenes, és Isten műve számára végzetes volna. Sokkal inkább azt igényli 
nagy feladatunk, hogy Isten munkatársaiként áldozatkészen részt vállaljunk a világért folyó 
munkában. Miközben Krisztussal egyesülünk a nagy küzdelemben a démonikus hatalmak el-

                                                 
5 E.G. White: Pátriárkák és Próféták, 249. old., (Advent Kiadó, Budapest 1995.) 
6 E.G. White: Testimonies for the Church, 5. kötet 113. old., (Pacific Press Publishing Association 1948.)  
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len, ott kellene állnunk az első frontvonalban szemben azokkal az erőkkel, amelyek az embe-
riséget elembertelenítik és amelyek akadályozzák a világban Isten művének befejezését. Előre 
kell mennünk, és Isten országa alapelveinek és törvényeinek már itt e földön keretet kell ad-
nunk! 

Miközben megállapítjuk, hogy vannak hamis és világias utak, irigységek, háborúságok, pár-
toskodások, önzés, haragos kitörések és kicsapongások (Gal 5,20-21), meg kellene szívlel-
nünk Isten hívását, hogy legyünk ebben a világban megmentő kegyelmének tanúi. Amint Is-
ten nem azért küldte Fiát e világra, hogy kárhoztassa azt, hanem azért, hogy megmentse, ha-
sonlóképpen küldött minket is (Jn 3,17; 17,18-19). Ezért nem menekülhetünk a világtól és 
nem lehetünk iránta közömbösek, mert CÉLUNK A VILÁG! 
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7. fejezet 

EEGGYY  VVIILLÁÁGGSSZZÉÉLLEESS  LLAAIIKKUUSS  MMOOZZGGAALLOOMM  

A Hetednapi Adventista Egyházat a mai időkben az ébredés és reformáció iránti vágy hatja át, 
amelytől nem maradhat érintetlen a gyülekezeti élet egyetlen területe sem, amely kell, hogy 
érintse a missziót, az üzenethirdetést, a gyülekezeti munkát és az istentiszteleteket, de a nyil-
vánvaló elvilágiasodást is. Egy ilyen reformáció és ébredés szempontjából azonban lényeges, 
hogy a gyülekezet a laikusmunka tulajdonképpeni jelentőségét ismét felfedezze. 

A legújabb időkben az adventista gyülekezetek életében mutatkozó változások szoros össze-
függésben vannak azzal, hogy a laikusok milyen szerepet töltenek be. Jó ideje például a kö-
zösségben alsó szinten tanácsadóként munkálkodnak végrehajtó bizottságokban is. Az 
„Adventist Volunteer Service Corps” (Önkéntes Adventista Segélyszolgálat) és a főiskolások 
misszionáriusi mozgalmának figyelme a laikusmozgalom új missziói jelentőségére irányult. 

Nagy várakozással tekintünk az „Adventisták külföldön” név alatt tervbe vett szervezet műkö-
dése elé is, amelynek az lenne a feladata, hogy koordinálja és segítse a külföldön dolgozó ad-
ventista szakemberek missziómunkába való bekapcsolódását. 

A Generál Konferencia 1966-ban megszervezte az otthoni missziók osztályát. (Kb. az, ami 
Magyarországon volt a Népevangélista Mozgalom) Ez az osztály 1971 óta egy lapot jelentet 
meg, amelynek címe: The Adventist Layman. Az Association of Adventist Forums hivatkozik 
az intellektuális réteg növekvő öntudatára és a laikusok önkéntes tevékenységének jelentősé-
gére a gyülekezeti életben. Észak-Amerikában létrejött egy teljesen független, új, gyülekeze-
ten belüli laikusmozgalom, amelynek saját lapja van, a The Layworker (A laikus munkás), 
amely a Present Truth (Jelenvaló Igazság) nyomába lépett. Újfajta gondolkodás, megfontolás 
és új felfedezések ismerhetők fel mindenütt. Az adventista laikusok reformra és ébredésre 
szólítanak fel, miközben olykor megkérdőjelezik a közösség tradicionális struktúráját is. 
Mindezekből az akciókból és szemléletmódból, mozgalmakból és törekvésekből azonban még 
mindig hiányzik egy mély bibliai meglátás a laikus-mozgalom jelentőségéről és lényegéről.  

Márpedig egy ilyen bibliai meglátás nélkül az egész mozgalom cél- és irány nélküli marad. 
Jelenleg még nagyon nehéz megítélni, hogy ezekben az akciókban és reformokra felhívások-
ban mennyi a világias elem, mennyi a presztízsre, hatalomra és befolyásra törekvő motiváció. 
Ezenkívül egy mozgalom az idők folyamán mellékvágányra is térhet, miközben vállalkozásai 
erejüket veszítik és végül nem lesz több, mint pusztán emberi nyugtalankodás, amely több 
kárt okoz a közösségnek, mint amennyi hasznot hoz. Feltétlenül szükséges tehát a laikus-moz-
galom szerepének bibliai megértése, a közösségben éppen most végbemenő változások helyes 
megítélése érdekében. 

A történelmi háttér 

A „laikus” szó a nép nyelvében először a 12-13. században jelentkezett, és a latin „laicus” 
szóból kölcsönözték, amely a görög „laos” szógyökér „laikos” melléknévi alakjából szárma-
zik1 a Bibliában is használatos kifejezési formájában. 
                                                 
1 A „laikos” szót később főnévként is használták 



Sajnos, a késői Középkorban ismét használatossá vált a „laie” kifejezés, mégpedig összekötve 
azzal az értelmezéssel amelyet abban az időben a római katolikus egyház adott e szónak. És 
abban az időben ez a szó tartalmilag összehasonlítva eredeti bibliai jelentésével – radikális 
változáson ment át. 

Már a korai középkorban majdnem kizárólagosan a „clericus” (papi rend) szó ellentéteként 
használták a „laicus” szót. Ezáltal a két szó, a „laicus” és a „saecular” fejlődése egymással 
párhuzamosan haladt. Eredetileg a latin „saeculum” szó korszakot, időszakot jelentett. A gö-
rög dualisztikus filozófia hatására – amely az anyagi világot és a szellem világát elválasztotta 
egymástól – a „saecular” szó a „szent”-tel, a „vallásos”-sal ellentétes „világi”, „szentségte-
len”, „gonosz” értelmezést nyerte. 

Azokat az embereket, akik a világban mindennapi foglalatosságukat végezték, laikusoknak 
nevezték, hogy ezzel különböztessék meg őket a klérustól, vagyis azoktól, akik a világtól el-
különültek. Összehasonlítva a papság magasabb, örök és fölérendelt rendjével mint minden 
mást, ami a szekuláris területhez tartozik, az egyház ezt is mélyen leértékelte. Ez a bibliaelle-
nes megosztás éppúgy tükörképe volt a görög filozófiának, mint az a hamis dualizmus a go-
nosznak nevezett test és a halhatatlan lélek között, amely mint tanítás hamar népszerűvé vált 
az egyházban. 

A 12. és 13. századtól ezt a kifejezést, hogy „laikus”, csak ebben a negatív értelemben alkal-
mazták, ugyanannyira, hogy Gratian2 (megh. 1160) ezt írhatta: „A keresztényeknek kétféle faj-
tája van”.3 A 12. század végén Etienne d’Orleans (1192-1203) a belgiumi Tournai püspöke 
hasonlóképpen „kétféle keresztény”-ről, mégpedig egy alsóbb- és egy magasabb rendűről be-
szélt, akinek földi léte egymástól különbözik, és majd végül a mennyben is különböző jutal-
muk lesz.4 Ettől az időtől kezdve a klérus nem csak mint más fajta különbözött a laikusoktól, 
hanem úgy is tekintették, mint az egyház felsőbb rendű és kiválóbb elemét, amely különös 
előjogoknak és tekintélynek örvendett minden vonatkozásban. 

Nem csoda tehát, ha a laikusok újjáéledő öntudata a késői középkorban a klérus ellen lázadva 
azt követelte, hogy a laikusoknak egyenlő joguk legyen Isten előtt és az egyházban. És a mai 
napig a laikusok szerepének újra felfedezését főképpen úgy értelmezik, mint a lelkészek és a 
laikusok közötti egyensúly helyreállítását. Ez az elképzelés ugyan meggyőző, mégsem ele-
gendő a laikusok bibliai jelentőségének helyreállításához. 

Luther nagyon élesen reagált a keresztények ilyen – klérusra és laikusokra történő – fonák 
osztályozása ellen. Vitairatában „A német nemzet keresztény nemességéhez. A keresztény rend 
megjobbulásáról”, - amelyben annak a ténynek a kihangsúlyozásáról ír, hogy Isten az Ő mű-
vét a laikusok által végzi, ezt mondja: „Krisztusnak nincs két, vagy kétféle teste, egy világi és 
egy lelki… mert aki a keresztségből előjött, az azzal dicsekedhet, hogy ő már pappá lett szen-
telve…”.5

A reformátorok újólag hirdették a bibliai és az őskeresztény tanítást a hívők egyetemes pap-
ságáról. Egyértelműen eljutottak arra a végkövetkeztetésre, hogy a gyülekezet minden tagjá-
nak egyenlő módon része van az istentiszteletben, a misszióban és a gyülekezet vezetésében. 

                                                 
2 Gratian, a XII. században élt bolognai kánonjogász, valószínűleg még 1160 előtt meghalt. 
3 Y.M.J. Congar: Lay People in the Church, 9-11. old., (Westminster, Maryland 1967.) 
4 D.Carl Mirbt: Quellen zur Geschichte des Papstums und des Römischen Katholizismus, (Tübingen 1934.) 
5 Kurth Aland: Luther Deutsch; die Werke Martin Luthers in neuer Auswahl, 161-162. old Stutgart (Luther mű-

veinek új válogatása) 
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És amint az őskeresztény gyülekezet, úgy a reformáció egyháza is egy laikus mozgalom volt. 
Kálvin, a reformáció egyik nagy vezére sohasem lett felszentelve papi szolgálatra. 

Amint ez különös módon észre is vehető: az a középkori római katolikus elképzelés, miszerint 
a laikusok csoportja élesen elválik a klérustól és annak alá van rendelve – ha nem is lelkileg, 
de legalább is ismeretben és az igazság megértésében, valamint az egyházi méltóság vonatko-
zásában – túlélte a reformációs ébredést, és a laikusok szerepének jelentőségéről ismét beve-
zetett bibliai tanítást. A protestáns egyházak maguk is klreikalizálódtak. A felszentelt pap 
vagy prédikátor eltávolodott az „egyszerű” gyülekezeti tagtól, mivel egy egészen különleges 
osztályhoz, a klérushoz tartozott, amelyet Isten a bölcsesség különös mértékével, különleges 
munkával és hatalommal bízott meg. 

A gyakorta használt „laikus” kifejezés még ma is ezt a negatív jelentést hordozza. Néhány 
római katolikus országban laikusoknak nevezik a pogányokat, a szekulárisokat, a vallástalan 
embereket. Általánosságban azonban ez a szó: laikus, olyan emberre vonatkozik, aki bizonyos 
tudományos vagy szakmai területen nélkülözi a szükséges ismereteket és képességeket. Taná-
csait és véleményét éppen ezért nem lehet komolyan venni, azaz nem számít tekintélynek. 

Hasonlóképpen a középkori laikusmozgalmakhoz, amelyek ellene fordultak a papság bibliael-
lenes jogainak és monopóliumának – mint pl. a valdensek, a keresztény testvérgyülekezetek, 
amelyek tagjai a betegek ápolására szentelték életüket -, a reformáció idején a protestantizmu-
son belül is születtek laikus mozgalmak, amelyeknek az volt a célja, hogy a laikusok bibliai 
szerepének ismét érvényt szerezzenek, és élettel töltsék meg szolgálatukat. A pietizmus nagy 
missziós mozgalma és az advent ébredések ilyen laikus mozgalmak voltak. Néhányan közü-
lük a későbbi idők folyamán átalakultak független egyházakká, vagy közösségekké és nagy-
mértékben elveszítették a gyülekezetről alkotott bibliai szemléletüket. A Hetednapi Adventis-
ta Egyház sem képez kivételt. Most pedig a közösségen belül új laikus mozgalmak jöttek lét-
re, amelyek a közösség alapítóinak örökségére hivatkoznak, és keresik a szükséges reform és 
ébredés útját. 

Még egy utolsó megjegyzést kell tennünk a „laikus” szó fogalmának történetével kapcsolat-
ban. Amikor a szó bibliai jelentősége elveszett, vagy elhomályosult, akkor ennek mindig a 
misszionáriusi tevékenység hiánya lett a következménye. Ez a tény vörös fonálként húzódik 
végig az egyháztörténelmen. Másrészről pedig a laikusok bibliai szerepének felismerése min-
dig a gyülekezet növekedéséhez és megújulásához vezetett. Szemléltető példája ennek az ős-
keresztény gyülekezet. 

 „A kereszténység, amely meghódította a római birodalmat, nem kiváló prédikátorai által tűnt 
ki, akik a hallgatók és munkások tömegeihez beszéltek… Háztartási alkalmazottak és munká-
sok hirdették Krisztust szolgálatuk által, egyszerű földtulajdonosok kereskedésük közben stb. 
Az üzenethirdetést mindenesetre nem ékesszóló propagandisták végezték…”6 Sokkal inkább 
egy laikus mozgalom volt ez, amelyben minden megkeresztelt tagnak része volt a gyülekezet 
életében, missziójában és a vezetésben. A kapott képességeknek megfelelően voltak különbö-
ző szolgálatok; de nem volt válaszfal a prédikátorok és a gyülekezeti tagok között. 

Mihelyt az egyház elveszítette biblikus szemléletét a laikusok szerepéről, zuhanásszerűen 
visszaesett a missziós tevékenység. Ezzel azonban a gyülekezet megszűnt gyülekezet lenni, 
mert Isten missziós munkára hívta el népét. Amikor ezzel szemben a „laikus” szerepének bib-
liai jelentőségét újból felfedezték, létrejött egy missziós ébredés. Ez volt az alapja a reformá-

                                                 
6 T.W. Manson: Ministry and Priesthood: Christ’s and Ours, 21. old. (Richmond, Virginia 1958.) 
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ciónak, a pietista laikusmozgalomnak, a 19. századi missziós ébredésnek, valamint Latin-
Amerikában és Afrikában a misszió jelenlegi terjedésének. 

Kisebb méretekben hasonló helyzetet látunk az adventista gyülekezetekben is. Amikor a kö-
zösség lényegében egy laikus mozgalom volt, és a „laikusok” feladatáról a tagoknak tiszta lá-
tásuk volt, akkor a gyülekezetek gyorsan növekedtek. Az egyház megszervezésének első há-
rom évtizedében, tehát 1870-1900-ig a Hetednapi Adventista Egyház taglétszáma ugrásszerű-
en, 432 %-kal növekedett. Midőn 1901 után a laikusok szerepének bibliai jelentősége elmo-
sódott és kifejlődött az egyház struktúrája, amelynek középpontjában volt a felszentelt prédi-
kátor, erősen csökkent a gyülekezetek missziós tevékenysége. Az elkövetkezendő három évti-
zedben 1900-1930-ig a taglétszám csupán 184 %-kal növekedett. Remélhető, hogy a 167 %-
os növekedési ráta, amelyet az elkövetkezendő három évtizedben 1930-1960-ig értek el, a 
mélypont volt.7

Mivel ma megfigyelhető a „laikusok” növekvő öntudata és közösségünk újból felismerte a la-
ikus mozgalom bibliai jelentőségét, ezért gyülekezeteinkben az egész világon ismét előreha-
ladás tapasztalható minden területen. A Hetednapi Adventista Egyház 1967 óta egyértelmű 
növekedést mutat százalékarányban. Lehetséges, hogy a következő három évtizedben a növe-
kedési ráta meghaladja a 200 %-ot. Ez azonban legfőképpen attól függ, hogy az egyház mit 
kezd ezzel az új felismerésével; hogyan tudja mozgósítani és új feladatokra lelkesíteni a gyü-
lekezetek tagjait és – nem utolsó sorban -, hogy jelenlegi szervezeti struktúrájában adottságai-
nak megfelelően, a gyülekezeti élet új formájában hogyan fog fejlődni, hogy megfeleljen egy 
új misszionáriusi dimenziónak. 

A „laikusok” bibliai jelentősége 

A „laos” bibliai használatában különösen három ismertető jel tűnik elő. Először is, ez a szó 
sokkal gyakrabban fordul elő a bibliában, mint bármelyik görögül írt klasszikus műben. Ez vi-
lágosan mutatja, hogy milyen jelentőséget tulajdonít a Biblia írója ennek a szónak. Másod-
szor, a Biblia a „laos” szót majdnem kizárólagosan egyes számban használja, ellentétben az 
Iliász-szal, vagy Odüsszeia-val, amelyekben Homérosz váltakozva egyes számot és többes 
számot („laoi”) használ. A Szentírásban azonban a „laos” egy oszthatatlan egység, mint a víz, 
vagy a levegő. Nem ismeri tehát az egyes „laikust”, hanem csupán „a” laikust, mint egy meg-
fogható egységet. Harmadszor, a „laos”-nak a Szentírásban még van egy különös jelentősége, 
amely ezen kívül sehol sem található meg a görög irodalomban, amely ennek a szónak telje-
sen sajátos bibliai jelentést ad. „Laos” ugyanis egy „különleges népet” jelent, amely eredete, 
meghatározása, belső kapcsolódása, nyelvezete, alapelvei és célja vonatkozásában más népek-
től különbözik. 

A szó eredetében fellelhető eme különbség jelentőségét ismételten hangsúlyozzuk. A „laos”, 
mint nép, nem saját döntésének köszönheti létét, mint pl. az Egyesült Államok. De nem is tör-
ténelmi, vagy földrajzi tényezők, szociális, vagy gazdasági körülmények ezek, amelyek létre-
hozták. Nem! A „laos”, vagy „laikusság” döntő ismertetőjele az a tény, hogy Isten közvetlen 
cselekvésének eredményeként lett életre híva. „Laos” ebben az értelemben Isten saját népét, 
egy különleges népet jelent. Isten, az Ő „laos”-át sok népből, nemzetből, kultúrából, törzsből, 
családból és nyelvcsoportból választotta ki. 

                                                 
7 A következő 30 évben, 1960-1990-ig, az egyház taglétszáma 1.245.125-ről 6.661.462-re, vagyis 535 százalék-
kal növekedett, amely azonban nyilván abból eredt, hogy az egyház kiterjesztette misszióját a nem keresztény vi-
lágra is. A növekedés leginkább Délkelet-Ázsia, Afrika és Dél-Amerika területén volt jelentős. 
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Ki kell azonban hangsúlyozni, hogy Isten ezzel a választással nem zárt ki más népeket. Ellen-
kezőleg, Isten azért választja ki „laos"-t, az ő népét, hogy az egész világon áldására legyen az 
embereknek. Ellentétben más népekkel, nemzetekkel és törzsekkel, „laos”-nak nincsenek le-
zárt határai, sem pedig „bevándorlási” korlátozásai. „Laos” természetéből, jellegéből adódik, 
hogy szüntelen terjed és előrehalad. „Laos” egy zarándok nép, amelynek ezen a földön nincs 
örök otthona. A „laos” szónak ez a bibliai jelentése valóban teljesen egyedülálló. 

Az Ótestamentum „laos”-t Izraelre vonatkoztatja. Később, amikor a nemzetnek csak kis része 
maradt hű hivatásához, ez a kifejezés elsősorban Isten népének maradékára vonatkozott. Az 
Újtestamentum szerzői „laos” alatt azok közösségét értik, akik Krisztusban hisznek és Őt 
Uruknak és Megváltójuknak elfogadták. Péter nagyon szép ismertetést ad „laos”-ról: „Ti pe-
dig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy 
hirdessétek annak hatalmas dolgait, Aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el 
titeket” (1Pt 2,9). Jakab azt mondja (ApCsel 15,14), hogy Isten más népekből („ethnon”) egy 
új népet („laos”) választott ki. Miként Izrael, miután elvetette a Messiást, nem volt többé Isten 
népe, úgy jött létre egy új Izrael, szintén nem saját érdemei, vagy akarata által, hanem Isten-
nek Jézus Krisztusban történt közvetlen beavatkozása által. 

Van még egy másik párhuzam is. Az Újtestamentum idejében is csak egy maradék őrzi meg 
hűségét. János apostol hallotta az angyal hangját: „Fussatok ki belőle én népem („laos”)”, 
azaz szakadjatok el azoktól, akik nem hisznek bennem. „Laos” alatt itt egy különleges népet 
kell érteni, akik megtartják Jézus hitét – ellentétben azokkal, akik nem hisznek benne – és 
megtartják törvényét. 

Kiket jelképeznek tehát a „laikusok”? Mindazokat, akik Krisztusban hisznek és általa meg-
igazultak. A „laikusokhoz” (laos) való tartozandóság jele az Újtestamentumban a keresztség. 
Azok az emberek, akik a keresztséggel összekapcsolt szent kötelezettségeket nem fogadják el, 
„pogányoknak” neveztetnek. Hasonló volt a helyzet a római hadseregben. Ha valaki katona 
akart lenni a római hadseregben, hűségesküt kellett tennie, amit „sacramentum”-nak neveztek. 
A korai kereszténység átvette ezt a szót annak a döntő cselekménynek a kifejezésére, amely 
által valaki Isten népének, a „laos”-nak tagja lett. Mint azok a katonák, úgy éltek a „laikusok” 
is, szüntelenül egy menetparancs irányítása alatt. És aki a római birodalomban nem tett hű-
ségesküt – sacramentumot - , azt „paganus”-nak, „civil”-nek nevezték. 

Milyen fonák dolog tehát a laikusokat szembeállítani a felszentelt prédikátorokkal! Az Újtes-
tamentum és az őskeresztény gyülekezetek csupán azokkal tekintették ellentéteseknek a „lai-
kusokat”, akik nem fogadták el Krisztust, tehát pogányok voltak. Semmi különbség sem volt 
tehát alsóbbrendű és felsőbbrendű, pap és laikus, aktív és passzív gyülekezeti tag között. 
Azokat, akik keresztségi fogadalom által elkötelezték magukat a Krisztus és Sátán közötti 
harcra, valamennyiüket laikusoknak nevezték. Elvileg a keresztség által minden tag az aposto-
lok követője lesz (ami a tekintélyt és a papságot illeti), és egyenlőképen részük van az isten-
tiszteletben és a prédikálás szolgálatában, a missziószolgálatban és az egyháznak adott lelki 
adományokban.  

Csak az elvi egyértelműség és egyenlőség hátteréből tesz különbséget az Újtestamentum a la-
ikusok körén belül a szolgálatokban, valamint a különböző lelki ajándékokban, feladatokban 
és funkciókban, amint azt Róm 12,3-8; 1Kor 12,4; és Ef 4,7-16-ig olvashatjuk. 

Ezekben az Igékben három szempont egészen világos. Mindenek előtt a gyülekezetet úgy ér-
telmezi, mint egy oszthatatlan egységet, amelyben egyenlőség van. A „laikusok” Isten népe 
egy oszthatatlan egészet képeznek. „Laos”: Krisztus teste. 
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Másodszor, a különleges lelki ajándékok Isten népe – a laikusok – egészének adatott, és nem 
csupán az egyes embereknek, személyes felhasználásra. Az ajándékok a gyülekezeté és ezért 
azt, aki prédikál, nem választják el attól, akinek a gyógyítás, a vezetés, a tanítás, vagy a hit 
ajándéka adatott. A Korinthusi levél 12. fejezete ismételten hangsúlyozza ezt az álláspontot. 
Csak egy test van, a „laikusság” (laos, nép) mint egység, és egyetlen lelki ajándék sem hozhat 
létre szakadást, vagy ami még rosszabb volna, egy külön osztályt a népen (gyülekezeten) be-
lül. Bárcsak mindig, minden adomány Isten népe szolgálatában állna. Mi mindannyian együtt 
vagyunk a nép (laos). 

Harmadszor, a lelki ajándékoknak egy egészen különleges céljuk van. Pál apostol azt mond-
ja az Ef 4,11-12-ben, hogy az apostoli, a prófétai, vagy a tanítás ajándéka „a szentek (Isten né-
pe) tökéletesbítése céljából, a szolgálat munkájára adatott. Figyeljük meg, hogy Isten az Ő 
népét, a „laikusok” gyülekezetét (laos) azért hívta el, hogy képviselői legyenek ebben a világ-
ban. Azonban, hogy a laikusok minden szolgálatra alkalmasak legyenek - „amelyre Krisztus 
odaszentelte magát” -,8 Isten különleges ajándékokat adott nekik. Ezeknek az ajándékoknak a 
legmagasztosabb célja: Krisztus testének építése. Ez azt jelenti, hogy a gyülekezet tagjait 
(„laos” – „laikusok”) erősíteni, bátorítani és vigasztalni kell, hogy érezzék a segítséget, hogy 
szolgálatuk végzése közben támogatva legyenek és megkapják a szükséges felkészítést fel-
adatuk teljesítéséhez. 

Sajnos, az egyházi gyakorlatban ezzel a bibliai szemlélettel ellentétben egészen más nézet ala-
kult ki a laikusok szerepéről és szolgálatáról. Ennek végzetes következményei lettek, mert ez-
által a gyülekezet nem töltötte be azt a feladatot, amellyel Isten megbízta. A lelkészek és pré-
dikátorok gyakran megkísérelték, hogy egyedül töltsék be az igehirdetés szolgálatát, amelye-
ket Isten a „laikusok” egész közösségére bízott. Ez egy teljesen fatális kisajátítása egy olyan 
megbízatásnak, amelyet Isten nem egyedül nekik adott. 

Azonban „nekünk laikusoknak” is szükségünk van a beismerésre. Nagyon gyakran tovább ad-
juk a prédikátoroknak a bizonyságtevés szolgálatát, amellyel Isten megbízott bennünket. Miu-
tán a keresztség alkalmával elköteleztük magunkat, hogy nem térünk ki a Krisztus és Sátán 
közötti nagy harc elől, megengedhetetlen módon vagy távol tartjuk magunkat a „seregtől”, 
vagy bent maradunk a „kaszárnyában”, vagy a „gyakorló téren”. Jóllehet megtanultuk, hogy 
hogyan kell Isten „fegyverzetét” mindig jobban használni, mégsem hagyjuk el sohasem ke-
resztény „táborunkat”, hogy harcoljunk Isten országának felállításáért. 

Ilyen körülmények között azután nem csoda, ha magában a „kaszárnyában” törnek ki csatáro-
zások. Pál apostolnak Timótheushoz intézett intelme számunkra is érvényes: „Te azért a 
munkának terhét hordozzad, mint Jézus Krisztus jó vitéze. Egy harcos sem elegyedik bele az 
élet dolgaiba; hogy tessék annak, aki őt harcossá avatta.” (2Tim 2,3-4). 

Isten a prédikátori szolgálatot ebben a vonatkozásban az Ő népének egészére – a „laos”-ra, a 
„laikusok” gyülekezetére – bízta. A lelkigondozó és prédikátor, a tanító és a vezető különle-
ges feladata abban áll, hogy a gyülekezetet (laikusokat) felkészítse és erősítse feladatának tel-
jesítésében. A különleges szolgálat tehát csak az, hogy a gyülekezetet (laikusokat) segítse, és 
nem fordítva, amint azt általában feltételezzük. 

A szolgálat ilyen természetű elosztása természetesen nem kell, hogy ilyen mereven és abszo-
lút értelemben alakuljon ki. Végül is a prédikátor, a tanító és a lelkigondozó – tekintettel a ke-
resztségre – első sorban „laikus” (tag) és csak azután specialista. Azonban bibliailag nézve a 

                                                 
8 E.G. White: Aus der Schatzkammer der Zeugnisse, 3. köt. 300. old. 
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prédikátornak nem az az elsőrendű feladata, hogy elmenjen a világba és onnan hitetlen embe-
reket vezessen a gyülekezetbe – mert ez a gyülekezet (laos) feladata – hanem éppen ezeket a 
„laikusokat” (gyülekezeti tagokat) kell, hogy segítse, támogassa szolgálatukban. 

A „laikusok” feladata tehát mindenekelőtt: szolgálni a világban. Isten azért hívta el őket, hogy 
Krisztus képviseletében ott legyenek a városokban és falvakban, a gyárakban és laboratóriu-
mokban, egyetemeken és az egész világon. Mivel a világba lettek küldve, oda kell szenteljék 
magukat arra a szolgálatra, amelyre Krisztus példát adott: az Evangélium hirdetésére, a társa-
dalomban végzett szolgálatra és a hívőkkel való közösségre. A prédikátor első feladata a gyü-
lekezeten belül az, hogy felkészítse, tanítsa, erősítse a tagokat (laikusokat), hogy teljesíteni 
tudják szolgálatukat a világban. 

E.G.White egészen világosan és meggyőzően fogalmazta meg ezt a bibliai álláspontot: „Az 
egyház Isten elrendelt eszköze emberek megmentésére. Szolgálatra hívta el és azzal bízta meg, 
hogy hirdesse az evangéliumot a világnak. Isten terve már kezdettől fogva az volt, hogy egy-
háza az Ő tökéletességét és erejét tükrözze a világ előtt. A gyülekezet tagjait Isten a sötétség-
ből hívta ki csodálatos világosságára, hogy hirdessék nagy dicsőségét.”9

„Nem az az Isten szándéka, hogy a prédikátorra hagyják az igazság magvetésének fő munká-
ját.” „Isten egyházának vezetői éljenek abban a tudatban, hogy a Megváltó mindenkinek fel-
adatot adott, akik az ő nevében hisznek.”10

„Az Üdvözítő tanítványainak adott megbízása kiterjed minden hívő emberre. Magába foglal 
minden Krisztusban hívő embert az idő végéig. Végzetes tévedést követnénk el, ha azt feltéte-
leznénk, hogy a lelkek megmentésének a munkája egyedül csak a felszentelt lelkészektől függ. 
Krisztus mindazokat megbízta az evangélium hirdetésével, akikhez eljutott a mennyei ismeret. 
Krisztus mindazokat felavatja, felszenteli arra, hogy munkálkodjanak embertársaik üdvössé-
géért, akik már megkapták és magukban hordják életét. Az egyházat ennek a munkának a. 
végzésére alapították, és mindazok, akik ünnepélyes és szent fogadalmat tettek az egyháznak, 
arra kötelezik el magukat, hogy együtt munkálkodjanak Krisztussal.”11

„Krisztus azt akarja, hogy hívei legyenek az egyház tanítói, oktatói az evangélium munkájá-
ban. Meg kell tanítani az embereket, arra, hogy miként keressék és mentsék meg az elveszette-
ket. Vajon valóban ezt a munkát végzik?”12

„A gyülekezetek túl sok prédikációt hallottak. Azonban meg lettek-e tanítva arra is, hogy ho-
gyan menthetnek lelkeket, akikért Krisztus meghalt? Be lett-e mutatva nekik a munka úgy, 
hogy minden tag felismerje az együttmunkálkodás szükségességét?”13

„Prédikátorok hirdessék úgy az igazságot, hogy az emberek ösztönzést nyerjenek a személyes 
munkára azokért, akik Krisztustól távol vannak!”14

„Isten megbízta a prédikátorokat az igazság hirdetésével. A gyülekezeteknek el kell azt fogad-
niuk és minden lehetséges módon továbbadni, miközben fénnyel töltődnek meg, hogy azt to-
vább sugározzák.”15

                                                 
9 E.G. White: Apostolok története, 7.old., (H.N.Adventista Egyház 1978.) 
10 E.G. White: Christian Service, 67-68.old., (Review and Herald Publishing Association, Washington DC 1947.) 
11 E.G. White: Jézus élete, 726-727.  old. (Advent Kiadó, Budapest 1993.)   
12 E.G. White: Jézus élete, 731. old. (Advent Kiadó, Budapest 1993.)  
13 E.G. White: Testimonies for the Church, 6. kötet 431. old., (Pacific Press Publishing Association 1948.)  
14 E.G. White: Testimonies for the Church, 9. kötet 124. old., (Pacific Press Publishing Association 1948.)  
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„Ha egy prédikátor olyan helységben dolgozik, ahol már vannak megtért hívő lelkek, akkor 
ne az legyen az első törekvése, hogy a világból mentsen meg hitetleneket, hanem sokkal in-
kább az, hogy a gyülekezet tagjait bevonja az együttmunkába. Dolgozzon velük személyesen, 
befolyásolja őket, hogy törekedjenek mélyebb tapasztalatokat szerezni és másokért munkál-
kodni.”16

„Ha a prédikátor a szószékről az Evangélium tanítását hirdeti, akkor a gyülekezet gyakorlati 
kegyessége bizonyítja annak erejét.”17

„Minden gyülekezet legyen keresztény munkásokat kiképző iskola.”18

„Minden gyülekezetben arra kellene oktatni a tagokat, hogy vegyenek időt maguknak a lélek-
mentésre. Hogyan mondható el a gyülekezeti tagokról: „Ti vagytok a világ világossága”, ha 
nem árasztanak fényt? Ezért, „Krisztus nyájának pásztorai, vegyétek komolyan kötelességete-
ket és hozzatok sok lelket a munkába!”19

Új meglátás a laikusok munkájáról 

A sót a Biblia jelképnek használja, a laikusok feladatának szemléltetésére (Mt 5,13). A bibliai 
időkben a sót a tengerből nyerték. Miután a vízből párologtatás útján kinyerték a sót, megtisz-
tították, majd nagyobb tömegben a napfényben tovább tisztították. A só azonban csak akkor 
töltheti be szerepét, ha újból szétszórják. Ez érvényes a laikusok szerepére is. Isten az Ő népét 
minden népből, nemzetből, kultúrából és országból gyűjtötte össze. Ezeket az embereket meg-
tisztította és egy új néppé tette őket, amely a Biblia megfogalmazása szerint a „laos”. Isten 
azonban az Ő népét egészen határozott szándékkal hívta életre: ezeknek az embereknek hir-
detniük kell, amit hallottak, amit láttak és amit saját életükben megtapasztaltak. Ha tehát a 
laos (a nép, laikusok) be akarják tölteni a só szerepét, ismét szét kell szóródniuk az emberek 
között. 

A „laikus” gyülekezet (nép, laos) tevékenységét tehát úgy szemléltethetjük, mint egy állandó 
ingamozgást: kiküldés és visszahívás; vagy mint a Biblia jellemzi összegyűjtés és szétszóra-
tás; kihívás és küldetés. Ez a gyülekezet ütőere, amely ha kihagy, ritmuszavart okoz. A gyüle-
kezeti tagok (laos) kiképzésének programját és tevékenységük koordinálását éppen ezért az 
említett szempontok szerint kell végezni. A laikus mozgalom ilyen jellemzése messzemenően 
megkívánja, hogy az istentiszteleti formákat és a gyülekezet struktúráját bátran és kritikus 
szemmel a nagyító alá helyezzük. Végzi-e a gyülekezet ezt az ingamozgást, és felkészíti-e 
tagjait a világban végzendő szolgálatukra? 

Ez az ingamozgás kettős vonatkozásban jelentkezik. Mindenekelőtt fennáll a heti ritmus, ami-
kor a világból a gyülekezetbe jönnek a tagok, hogy istentiszteletet tartsanak és ápolják az egy-
mással való közösséget, majd ismét visszatérnek küldetésben a világba, ahol élnek és ahol 
dolgoznak. Ez az „adni és kapni” ritmus, az igehallgatás és igehirdetés, az istenimádat és a 
szolgálat lüktetése. Ennélfogva nagyon gondosnak és figyelmesnek kell lenni az istentisztele-
tek megtartásában. A tanításoknak arra a tevékenységre kell irányulnia, amelyet a tagoknak a 
világban végezniük kell. Ma még az istentiszteletek középpontjában nagyon is a prédikátor és 

                                                                                                                                                         
15 E.G. White: Aus der Schatzkammer der Zeugnisse, 3. kötet 49. old. (Advent Verlag, Hamburg)  
16 E.G.White:  Az evangélium szolgái,   (Bibliaiskolák Közössége, Budapest 1999.) 
17 E.G. White: Testimonies for the Church, 7. kötet 16. old., (Pacific Press Publishing Association 1948.)  
18 E.G. White: A nagy Orvos lábnyomán, 96. old., (Advent Kiadó, Budapest 1998.) 
19 E.G. White: Testimonies for the Church, 6. kötet 436. old., (Pacific Press Publishing Association 1948.) 
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tevékenysége áll. Ebből adódik az a veszély, hogy az istentiszteletek társalgássá és a hallgatók 
nézőkké degradálódnak. Erre utal egy „laikus tag” pozitív kritikával a „Ministry” egyik cik-
kében.20

Mint hetednapi adventistáknak, szigorú vizsgálat alá kellene vetnünk istentiszteleteinket, és 
meg kellene kérdeznünk, hogy annak mai formája valóban a gyülekezeti tagok felkészítését 
szolgálja-e annak érdekében, hogy Isten népeként tölthessék be hivatásukat a világban 

A második szempont a fent említett ingamozgás vonatkozásában „a só szétszóródása”, ame-
lyet előbb már tisztítás céljából összegyűjtöttek. Így kellene a gyülekezeti tagoknak – miután 
hitben megerősödtek – a Földön az egész világon – szétszóródni, hogy betölthessék a só sze-
repét. Ennek érdekében kell a gyülekezet bibliai jelentőségét két oldalról megvilágítani: Elő-
ször, hogy azok a csoportok, amelyek az istentiszteleteken a közösség ápolása és a szolgálat 
érdekében találkoznak, viszonylag kicsinyek, másrészről pedig, ezeknek a kis csoportoknak a 
terjeszkedését úgy kell tekinteni az egész földön, hogy ez egy zarándok nép. 

E.G.White mindkét szempontot egész életében hangsúlyozta: „Az mutatta meg nekem a kis 
csoportok létezését, mint a keresztény tevékenység alapját, Aki nem tévedhet.”21 „Nem az az 
Isten szándéka, hogy népe nagyobb gyülekezetekben telepedjék le. Krisztus tanítványai az Ő 
képviselői ezen a Földön, és Isten azt akarja, hogy gyermekei az egész Földön, nagy városok-
ban és falvakban szétszóródjanak, mint világító eszközök a sötét világban.”22

Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a gyülekezet tagjai mindaddig nem tölthetik be feladatukat, 
amíg hasonlóan a nagy mennyiségű sóhoz, viszonylag kicsi területen nagy gyülekezetekben 
tömörülnek, mint ahogy az pl. Észak-Amerika egyes területein, vagy Afrikában és a Déli ten-
ger szigetein valójában tapasztalható is. 

Az adventisták távolról se a rádióra és a televízióra építsék azt a reménységüket, hogy az 
evangéliummal az egész világot elérjék! A „nyomógombos evangélizáció” a modern kommu-
nikációs eszközök igénybevételével csupán vallásos propaganda marad, ha a hallgatók és a 
nézők nem tapasztalják, hogy Isten üzenetét Isten népének tagjai saját életükben és szolgála-
tukban egységben megélik. Ez azonban ismételten csak ott történhet meg, ahol hűséges he-
tednapi adventisták szétszóródnak azok között, akiknek még nem volt alkalmuk tisztán hallani 
az adventi üzenetet. 

A gyülekezeti tagság (laikus, laos) a gyülekezet legnagyobb tőkéje. A keresztény misszió 
eredménye attól függ, hogy a gyülekezet és tagjai milyen komolyan veszik saját bibliai külde-
                                                 
20 A Ministry c. folyóirat 1970 december, Visszajelzés c. rovat: Felhívás kiegyensúlyozott Programokért. 
Kedves Kiadó: Ezzel a levelemmel elismerésemet szeretném kifejezni Jack Hyles cikkével kapcsolatban, amely 
a MINISTRY májusi számában jelent meg. Úgy tűnik, az adventista lelkészek mindössze két területben gondol-
kodnak; az egyik a lelkészi munka, a másik a nyilvános evangélizáció. Nagyon bátorító volt - még akkor is ha az 
Első Baptista Gyülekezethez kellett elmenni érte -, látni valamit kihangsúlyozva abból, amit Ellen G. White is 
jelzett, nevezetesen, hogy a mű sohasem fejeződik be, amíg a tagság, beleértve a gyülekezeteket és a lelkészi 
szolgálatot is, nem egyesül. Azt hiszem, ez egy nagyon fontos cél, amivel sokkal többet kellene foglalkozni a 
MINISTRY hasábjain, mint az egyház összes programjával együttvéve. A baptista gyülekezet, természetesen, 
nagy teret szentel ennek az egész egyház programjában. Az egész evangélizációs és kifelé irányuló tevékenysé-
gük a vasárnapi iskolájuk programja körül forog. Sok összejövetelükön vettem részt. A növekedésük elképesztő, 
és el kell ismernem, szerintem ez mind annak köszönhető, hogy a vasárnapi iskolájukat evangélizációs eszköz-
nek fogják fel. Szeretném ezért azt kívánni, bárcsak a MINISTRY magazin több kiegyensúlyozott elemzést kö-
zölne az egyház szolgálatáról, segítve őket, hogy lássák, valójában mit is tartalmaz az egész egyház programja. 
Clarence  C. KOTT, Pacific Union Szombatiskolai titkára.  
21 E.G. White: Aus der Schatzkammer der Zeugnisse, 3. kötet 71.old. (Advent Verlag, Hamburg) 
22 E.G. White: Aus der Schatzkammer der Zeugnisse, 3. kötet 211.old. (Advent Verlag, Hamburg) 
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tésüket és Isten népének erre a szolgálatra való felkészítését. „Ha Krisztus gyülekezete teljesí-
tené Urunk szándékát, akkor világosság áradna mindazokra, akik sötétségben élnek… Akkor 
a gyülekezet tagjai kimennének az egész világra Krisztus világosságát sugározva, ahelyett, 
hogy együtt maradnak és kitérnek a kereszthordozás felelősége elől. Mint maga Krisztus, úgy 
szolgálnák ők is a lelkek üdvét, és „Isten országának ez az Evangéliuma” hamar elterjedne az 
egész Földön.”23

Észak-Amerikában hosszú időkre kivetítve, a lakosságnak mintegy 65%-a hallott valamit a 
hetednapi adventistákról – más országokban ez az arány lényegesen kisebb – ezeknek azon-
ban csak egy töredéke hallotta meg Isten figyelmeztető – és mentő üzenetét. „Itt van a legna-
gyobb bűnünk. Évekkel vagyunk lemaradva…24 „A gyülekezet tagjai a századrészét sem tették 
meg annak, amit Isten elvárt volna tőlük.”25 „Gyülekezeti tagjainknak egy olyan feladatot kel-
lene elvégezniük, amihez még alig kezdtek hozzá… Ahol csak lehetőség kínálkozik az életfenn-
tartásra, mindenütt igazságban megalapozott családokat kellene telepíteni… Ezeknek a test-
véreknek telítve kell lenni emberszeretettel… és el kell gondolkodni azon, hogy miként tudják 
az igazságot továbbadni.”26 „Vannak hittestvéreink, akik szeretnék Istent megdicsőíteni, és 
érzik, hogy személyes felelősség nyugszik rajtuk, hogy másokért jót tegyenek és mentsenek lel-
keket, akikért Krisztus az Ő drága életét adta. Ezeknek olyan városokba és falvakba kellene 
költözniük, amelyekben még kevés, vagy semmi fény sem ragyog.”27

A misszió bizonyos értelemben olyan jellegű, amilyenek az Isten népéhez tartozó gyülekezeti 
tagok (laikusok). A keresztény elsősorban arra hivatott, hogy misszionárius legyen, hiszen: 
„Újjászületésétől kezdve minden őszinte tanítvány Isten országának misszionáriusa”28, és 
csak másodsorban orvos, iparos, vagy tanító. Gyakran gondot érzünk afelett, hogy a gyorsan 
növekvő nagy városok hogyan evangélizálhatók. E.G.White azonban a Bizonyságtételekben 
elmondja, hogy mit kellene tennünk. 

„Miért nem telepednek le ezekben a városokban olyanok, akik a jelenvaló igazságot isme-
rik…, hogy ott Krisztus zászlóját kitűzzék? Miközben ezek az emberek nem saját elképzelésük 
után mennek, hanem Isten akaratát szerénységben követve haladnak a műben, elviszik a vilá-
gosságot azoknak, akik azt nem ismerik.”29 „Gazdálkodók, pénzügyi szakemberek, építészek, 
valamint művészi érzékkel és kézügyességgel megáldott emberek menjenek el elhagyott terüle-
tekre, hogy feljavítsák a talajt, iparágakat létesítsenek, egyszerű otthonokat építsenek maguk-
nak és segítsenek szomszédaiknak.”30 Az adventista missziós program jövője a hazai és kül-
földi területeken főképpen azon múlik, hogy milyen komolyan vesszük az Úr követének taná-
csait, és milyen komolyan készítjük fel Isten népét arra, hogy a Bibliában számukra meghatá-
rozott szerepet betölthessék. 

Mit kell tennünk? 

Keresztség által egy ember (azaz egy laie, egy tag) a Biblia értelmében Isten kiválasztott né-
pének tagja lesz. Ezáltal – mint minden egyes tagnak – osztályrésze van a megbízatásokban, a 

                                                 
23 E.G. White: Christian Service, 178. old.,  (Review and Herald Publishing Association, Washington DC 1947. ) 
24 E.W. Tarr: The Public’s Attitude Toward the Seventh-day Adventist Church (The Ministry 1970. október) 
25 E.G. White: Aus der Schatzkammer der Zeugnisse, 3.kötet 49.old., (Advent Verlag, Hamburg)  
26 E.G. White: Testimonies for the Church, 8. kötet 245. old., (Pacific Press Publishing Association 1948.)  
27 E.G. White: Testimonies for the Church, 2. kötet 115. old., (Pacific Press Publishing Association 1948.)  
28 E.G. White: Jézus élete, 154. old., (Advent Kiadó, Budapest 1993.) 
29 E.G. White: Christian Service, 180. old., (Review and Herald Publishing Association 1947.) 
30 E.G. White: A nagy Orvos lábnyomán, 129. old., (Advent Kiadó, Budapest 1998.) 
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közösségben és a gyülekezet vezetésében. „Az Üdvözítő tanítványainak adott megbízása ki-
terjed minden hívő emberre… Az egyházat ennek a munkának a végzésére alapították, és 
mindazok, akik ünnepélyes és szent fogadalmat tettek az egyháznak, arra kötelezik el magu-
kat, hogy együtt munkálkodnak Krisztussal…”31 A gyülekezeti tagok (laikusok) funkciójának 
újbóli felfedezése egy időben szükségessé teszi a prédikátori szolgálat és a keresztség bibliai 
jelentőségének újbóli megvizsgálását is. 

Az Újtestamentum tanítja, hogy a keresztségkor az ember a Szentlélek ajándékában részesül, 
amelyek megfelelnek a megkeresztelt jellemének, neveltetésének és érdeklődési körének, stb. 
Az adományok nem képezik saját tulajdonát, hanem a gyülekezetéi azok. A hívő ember eze-
ket az ajándékokat Krisztus teste építésének szolgálatában kell, hogy használja. Nagyon gyor-
san „leltárt” kell készíteniük a hetednapi adventistáknak a gyülekezeteikben meglévő lelki 
ajándékokról. 

Krisztus sokkal több ajándékot adott népének, mint amennyit a gyülekezetek vezetői általában 
az első pillanatra felismernek. A múltban az egyház számtalan népevangélista tanfolyamot 
tartott, amelyek közül nagyon sok eredmény nélkül zárult. Miért? Azért, mert az a fonák nézet 
alakult ki, hogy a laikusok kiképzésének célja az evangéliumi szolgálatra való alkalmassá té-
tel, hogy ezáltal a túlterhelt prédikátorok segítséget kapjanak munkájuk végzéséhez. 

Ezzel azonban nagyon sok más lelki ajándék, amelyet a Szentlélek a tagoknak adott, figyel-
men kívül marad. Ezenkívül egy téves szemléletet is tükröz ez a magatartás a gyülekezeti ta-
gok bibliai jelentőségével kapcsolatban. „Avagy mindnyájan próféták-é? Avagy mindnyájan 
tanítók-é? Vagy mindnyájan csodatévő erők-é? Avagy mindnyájoknak van-é gyógyításra való 
ajándéka?” (1Kor 12,29-30). 

Különbséget kellene tenni a gyülekezet építésére és a világ javát szolgáló lelki ajándékok kö-
zött. Isten, az előbb felsoroltakat Krisztus testének építésére és növekedése érdekében adta. 
Azok az adományok, amelyek a világ javára adattak: a hit, szolgálat és szeretet, amelyek hoz-
zájárulnak a világ evangélizálásához. A lelki ajándékoknak ez a két fajtája nem zárja ki egy-
mást; sokkal inkább, ezzel a megkülönböztetéssel feleletet kaphatunk a nagyon sokszor feltett 
kérdésre: „Miért van szükség a népevangélisták kiképzésére?” 

A helyi gyülekezeteknek mindenekelőtt egyszer gondosan kellene tanulmányozniuk 1Kor 
12. és 13, valamint Ef 4. fejezeteit. Ezekben a fejezetekben beszél ugyanis Pál apostol a kü-
lönböző lelki ajándékokról, amelyeket Isten a gyülekezet tagjainak ad, szolgálatuk végzésé-
hez. Imádság és böjt által kellene a gyülekezeteket oda segíteni, hogy felismerhessék ezeket 
az ajándékokat: a szervezés és irányítás ajándékát, a pénzzel való gazdálkodás ajándékát, a 
prédikálás vagy a lelki gondozás ajándékát, a tanítás, a beteggondozás, a levélírás, az örömteli 
hitnek az ajándékát. Nincs mindenkinek az a képessége, hogy bibliaórákat tartson, vagy ház-
ról házra menjen a Bibliával. Miért is kellene minden gyülekezeti tagot ezekre kényszeríteni? 
Ez csak csalódáshoz és elégedetlenséghez vezetne. Ugyanakkor a rövidlátás miatt nagyon sok 
ajándék, amelyet Isten a gyülekezetnek adott, figyelmen kívül marad. 

Másodszor, a hetednapi adventisták arra vannak kötelezve, hogy ezeket az ajándékokat fej-
lesszék, és egymásban egyre hasznosabbá tegyék. Ezért a prédikátoroknak – csupán azért, 
mert túl vannak terhelve a munkával – kerülniük kell azt, hogy az Istentől reájuk bízott fel-
adatokat a gyülekezet tagjaira helyezzék át. A lelkésznek nincs joga másokat arra kérni, hogy 
helyette végezzék azt a különleges munkát, amellyel Isten megbízta őt. De a lelkész sem ké-

                                                 
31 E.G. White: Jézus élete, 726-727. old., (Advent Kiadó, Budapest 1993.)  
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pes soha elvégezni azt a munkát, amelyet Isten a gyülekezet tagjaira bízott.32 A lelkésznek, 
mint Isten képviselőjének sokkal inkább ismernie kell a gyülekezeti tagok – „laikusok” - kü-
lönleges szerepét és megfelelő terveket kell készítenie kiképzésükre és munkájuk koordinálá-
sára. 

Nem egyedül a lelkész feladata azonban kikutatni és szolgálatba állítani ezeket az adományo-
kat. Az egész gyülekezetnek részt kell ebben vállalnia! Ámde a gyülekezet részvétele nagy 
mértékben attól függ, hogy sikerül-e vezetőinek tudatosítani a tagokkal, hogy nekik, mint Is-
ten népének önmagukért és a világért döntően fontos feladatuk van.   

Harmadszor, a hetednapi adventisták ezután fogják az adományok sokféleségét felhasználni, 
amellyel Isten megajándékozta őket. Isten missziós feladat végzésére hívta el a gyülekezetet, 
hogy az egész világon hirdessék csodálatos tetteit (1Pét 2,9). Ennek a missziós feladatnak a 
megvalósítása érdekében a gyülekezet minden szükséges lelki ajándékkal fel lett ruházva. 
Önmagában azonban a legnagyobb felkészültség sem garantálja az eredményt, csak abban az 
esetben, ha azzal élnek. A gyülekezeti tagság (laien, laikusság) ismertető jele elsősorban nem 
az, hogy Isten különleges néppé hívta el őket, hogy megtartsák parancsait és Jézus hitét, és 
nem is az, hogy Isten különös ajándékokkal és egy speciális üzenettel ruházta fel őket, hanem 
az a tény, hogy ők, mint tagok (laikusok) misszionáriusi szolgálatban tevékenykednek. 

Isten felhívása ébredésre és reformációra olyan mértékben lesz eredményes, amilyen mérték-
ben komolyan veszi a gyülekezet a tagok (laikusok) bibliai jelentőségét, amilyen mértékben 
megerősödik benne a küldetéstudat és amennyire részt vállal Isten munkájában, a világért 
folytatott misszióban. Komolyan szólnak hozzánk Péter szavai: „Mivelhogy mindezek felbom-
lanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben, akik várjátok és sóvá-
rogjátok az Isten napjának eljövetelét… De új eget és új földet várunk az Ő ígérete szerint…” 
(2Pt 3,11-13). 
 

                                                 
32 E.G. White: Testimonies for the Church, 4. kötet 69. old., (Pacific Press Publishing Association 1948.) 
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FFÜÜGGGGEELLÉÉKK  
 
 

AA  VVIILLÁÁGG  VVAALLLLÁÁSSAAII  
 

 
 
David Barrett, és a Keresztény Világenciklopédia kiadói szerint 19 fő vallás van a világon, 
amelyek 270 nagyobb vallásos csoportra oszthatók, és még több kisebb csoportosulásra. 
34.000 elkülönült keresztény közösséget azonosítottak a világon. Ezeknek több mint a fele 
független gyülekezet, amely nem kíván csatlakozni egyik nagy egyházhoz sem. 
 
A világon a legtöbb ember a csatolt táblázat szerinti vallási tanítások valamelyikét követi. A 
táblázat a vallások neveit, a legfőbb szent iratot, vagy erkölcsi tanítást, és a körülbelüli köve-
tők számát tünteti fel (abszolút számban és a világ népességéhez viszonyított százalékos 
arányban).  
 
 

Vallás Szent Irat Tagság  %  

Kereszténység Biblia 2,039 millió 32% (csökkenő)

Iszlám Korán & Hadith 1,226 millió 19% (növekvő) 

Hinduizmus Bhagavad-Gita, 
Upanishads, & Rig Veda 828 millió 13% (stabil) 

Vallás nélküliek  (Note 1) Nincs 775 millió 12% (csökkenő)

Kínai népi vallásosság Nincs 390 millió 6% 

Buddhizmus Tripitaka & Sutras 364 millió 6% (stabil) 

Tribal vallás, Sámánizmus, Animizmus Szájhagyomány 232 millió 4% 

Ateisták Nincs 150 millió 2% 

Új vallások Különféle 103 millió 2% 

Sikhism Guru Granth Sahib 23.8 millió <1% 

Judaiznus Tóra, Tanach, & Talmud 14.5 millió <1% 

Spiritizmus   12.6 millió <1% 

Baha'i hit Alkitab Alaqdas 7.4 millió <1% 

Konfucianizmus Lun Yu 6.3 millió <1% 

Jainism Siddhanta, Pakrit 4.3 millió <1% 

Zoroastrianizmus Avesta 2.7 millió <1% 

Shintoizmus Kojiki, Nohon Shoki 2.7 millió <1% 

Taoizmus    Tao-te-Ching 2.7 millió <1% 

Egyéb Különféle 1.1 millió <1% 

Wicca Nincs 0.5 millió? <1% 
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AA  HHÍÍVVŐŐKK  SSZZÁÁMMAA  MMIILLLLIIÁÁRRDDOOKKBBAANN,,    
  

AAHHOOGGYY  AA  KKÖÖVVEETTKKEEZZŐŐ  IINNTTEERRNNEETTEESS  LLAAPPOOKKOONN  SSZZEERREEPPEELL::  
  

 
 Adat forrása Kereszténység Iszlám Hinduizmus 

 Adherents.com 2.1 1.3 0.9 

 British Broadcasting Corp 2.0 1.2 0.75 

 Encyclopedia Britannica Book of the Year (1966) 1.9 1.1 0.78 

 Encyclopedia Britannica Book of the Year (2003) 2.0 1.2 0.8 

 International Bulletin of Missionary Research 2.0 1.2 - 

 Wikipedia Encyclopedia 2.1 1.3 0.9 

 
Abban nagyjából megegyeznek a különböző információs források, hogy a világ legnagyobb 
vallásai hány hívőt számlálhatnak. Persze ezek az adatok sohasem lehetnek pontosak. 
 
A kereszténység és az iszlám arányainak változása: A két legnagyobb vallás közül a keresz-
ténység „piaci részesedése” tűnik nagyjából állandónak:  

• U.S. Center for World Mission 1997-es becslése alapján azok száma, akik magukat ke-
reszténynek vallják az 1970-es 33.7%-ról 1996-ra 33.9%-ra nőtt. A hívők számának 
éves növekedése kb. 2.3%. Ez nagyjából megegyezik a világ népességének növekedési 
rátájával. Az iszlám gyorsaban növekszik, kb. 2.9%-kal évente, ezért a részesedése is 
növekszik. 

 
A kereszténységen belül nem minden egyház növekszik ugyanolyan mértékben. Néhánynak 
az évi növekedése kb. így alakul:  
 

 • Pünkösdiek:  8.1% 
 • Evangéliumi keresztények:  5.4%; 
 • Összes protestáns:  3.3% 
 • Római (és egyéb) katolikusok  1.3% 

 
Mivel az emberiség növekedési rátája kb. 1,4 %, a római katolicizmus és a hozzá tartozók  
„piaci részesedése” úgy tűnik, lassan csökken. 
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AA  HHEETTEEDDNNAAPPII  AADDVVEENNTTIISSTTAA  EEGGYYHHÁÁZZ    
TTAAGGLLÉÉTTSSZZÁÁMMÁÁNNAAKK  NNÖÖVVEEKKEEDDÉÉSSEE    

11990011--22000044  KKÖÖZZÖÖTTTT 
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Növekedési mutató: az év eleji és az évvégi taglétszám aránya, százalékokban kifejezve  

 74 



  
AA  HHEETTEEDDNNAAPPII  AADDVVEENNTTIISSTTAA  EEGGYYHHÁÁZZ    

TTAAGGLLÉÉTTSSZZÁÁMMÁÁNNAAKK  AARRÁÁNNYYAA    
AA  VVIILLÁÁGG  NNÉÉPPEESSSSÉÉGGÉÉHHEEZZ  VVIISSZZOONNYYÍÍTTVVAA  

  
((11886633  --  22000044))  

 

Év Taglétszám Népesség Arány 

1863 3 500 1 306 000 000 1 : 373,143 
1870 5 440 1 360 000 000 1 : 250,000 
1880 15 570 1 443 000 000 1 : 92,678 
1890 29 711 1 532 000 000 1 : 51,563 
1900 75 767 1 628 000 000 1 : 21,487 
1910 104 526 1 740 000 000 1 : 16,647 
1920 185 450 1 861 000 000 1 : 10,035 
1930 314 253 2 070 000 000 1 : 6,587 
1940 504 752 2 296 000 000 1 : 4,549 
1950 756 812 2 520 000 000 1 : 3,300 
1960 1 245 159 3 022 000 000 1 : 2,427 
1970 2 052 164 3 698 000 000 1 : 1,802 
1980 3 480 518 4 414 000 000 1 : 1,268 
1990 6 694 880 5 321 000 000 1 : 795 
1991 7 102 976 5 384 000 000 1 : 758 
1992 7 498 653 5 420 000 000 1 : 723 
1993 7 962 210 5 506 000 000 1 : 692 
1994 8 382 558 5 607 000 000 1 : 669 
1995 8 812 555 5 702 000 000 1 : 647 
1996 9 296 127 5 771 000 000 1 : 621 
1997 9 702 834 5 840 000 000 1 : 602 
1998 10 163 414 5 926 000 000 1 : 583 
1999 10 939 182 5 982 000 000 1 : 547 
2000 11 687 239 6 067 000 000 1 : 519 
2001 12 320 844 6 137 003 000 1 : 498 
2002 12 894 015 6 215 431 000 1 : 482 
2003 13 406 554 6 313 716 000 1 : 471 
2004 13 936 932 6 395 892 000 1 : 459 

  
Készítette  

A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája 
Levéltári és Statisztikai Hivatala 

Copyright © 2006, General Conference of Seventh-day Adventists 
www.adventist.org  

2005. október 
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TTÉÉNNYYEEKK  ÉÉSS  SSZZÁÁMMOOKK  22000055  
  
  

Gyülekezetek, társaságok, tagság és alkalmazottak 

Gyülekezetek száma - összesen 58,919  

Gyülekezeti tagok száma - megkeresztelt felnőttek  14,256,078  

Lelkészek száma  14,804  

Aktív foglalkoztatottak száma 192,164  

A világmisszió    

Az ENSZ által nyilvántartott országok száma  228 

Országok, amelyben az adventisták jelen vannak és munkálkodnak 203 

Divíziók száma 13 

Uniók és missziók száma  94 

Területek és missziók száma  516 

Nevelési program 

Összes iskolák  5,605 

Felsőfokú intézmények  99 

Szakmunkásképző intézetek  35 

Középiskolák  1,064 

Általános iskolák  4,407 

Hallgatói összlétszám 1,056,349 

Felsőfokú intézmények  78,189 

Szakmunkásképző intézetek  4,877 

Középiskolák  223,858 

Általános iskolák  749,425 

Élelmiszeripari üzemek 27  

Egészségügyi szolgálatok 

Kórházak és szanatóriumok 166  

Elfekvők és Nyugdíjas Otthonok  131  

Klinikák és Laboratóriumok 395  

Árvaházak és Gyermekotthonok 29  

Repülőgépek és orvosi hajók 7  

Járóbeteg látogatók 11,136,941  

Média központok 8 

Kiadói tevékenység   

Kiadóhivatalok és Leányvállalatok 56 

Könyvevangélisták, megbízással és engedéllyel 6,750 

Kiadványokban használt nyelvek 343 

Szombatiskolák (Bibliai tanulmányok és osztályok)       

Szombatiskolák száma 117,020 

Szombatiskolai tagok száma  16,811,519 

Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány (ADRA)   

Országok és területek a világban, ahol az ADRA jelen van 119 

Összes támogatott projekt 3,256 

Fejlesztési projektek 2,177 

Segélyakciók 1,079 

A támogatottak száma 15,212,497 

A segélyek összes értéke $110,059,120 
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UUTTÓÓSSZZÓÓ  
 
  
 
Dr.Gottfried Oosterwal professzor missziótudományt és összehasonlító vallástudományt tanít 
az Egyesült Államok-béli Andrews Egyetemen (Berrien Springs, Michigan). Adventista szü-
lők gyermekeként – édesanyja a Friedensau-i Lelkészképző Szeminárium hallgatója volt – 
szerezte magas fokú képesítéseit adventista és más egyetemeken. Az Utrechti Egyetemen fi-
lozófiai, a Cambridge-i Egyetemen irodalomtörténeti doktorátust szerzett. Teológiai tanulmá-
nyainak elvégzése után a Fülöp-szigeteken és Új-Guineában 15 évig dolgozott misszionárius-
ként. 
 
Egyházunkban ismert mint bibliafordító és író. Ezek mellett antropológiai tanulmányokat is 
folytat. Írásaiban, igehirdetésében a tudós mély meglátásai és a hívők alázatossága, az elméle-
ti ismert és a személyes tapasztalatok ötvöződnek. 
 
Ebben a könyvében: „Misszió egy megváltozott világban” nem a múlt nagy tetteit dicsőíti – 
bár méltatja az elődök munkáját -, hanem a mai, totálisan megváltozott világot analizálja. 
 
A szerző főképpen a Hetednapi Adventista Egyház missziójának jelenéről és jövőjéről beszél, 
egy olyan világban, amelyben a kereszténység aránya állandóan csökken. Rámutat néhány 
nagyon nyugtalanító kérdésre, mint például: 
 
• a kereszténység részaránya a világ népességében 1910 óta 1974-ig 40 %-ról 20 %-ra zsu-

gorodott; 

• hozzávetőlegesen mintegy kétmilliárd ember még nem hallhatott Krisztusról; 

• a világ adventistáinak 70 %-a azon a területen található, amelyen a föld lakóinak 30 %-a él; 

• a megtért adventisták 90 %-a keresztény családokból származik. 
 

Dr.G.Oosterwal felteszi azt a kérdést, hogy vajon nem kellene-e Afrikából, Ázsiából, a hajda-
ni misszióterületekről misszionáriusokat hozni Amerikába és Európába? 
 
A misszió eredményessége érdekében a mai generáció kereszténységét arra kell ösztönözni, 
hogy a misszió bibliai fogalmát újból felfedezze, mert ennek hiányában minden missziós 
mozgalom  - mint iránytű nélküli hajó, segítség nélkül vergődik. 
 
Milyen következtetésre kell jutni mindezekből a tényekből a Hetednapi Adventista Egyház-
nak? Dr.G.Oosterwal nemcsak tükröt tart az olvasó elé, hanem konkrét javaslatokat is tesz, 
amelyeknek az elfogadása döntő élményekben részesítheti a gyülekezeteket és az egyházat. 
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