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Induljunk előre! 

 

Szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!  

Micsoda kiváltság számunkra, hogy együtt tisztelhetjük Istent az 

59. Generál Konferencia ülésszakának utolsó szombatnapján. 

Hálásak vagyunk az Úrnak azért a sok iránymutatásért, amellyel 

vezetett bennünket ezen a héten. Mindezért Őt dicsérjük! 

A Hetednapi Adventista Egyház a mennybe vezető úton halad, és 

már majdnem otthon vagyunk. Teljes szívemmel hiszem, hogy 

Jézus hamarosan eljön. Hadd mondjam el ezt sok más nyelven is…  

Jésus vient bientôt! (francia)  

¡Jesús viene pronto! (spanyol) 

Jesus vem logo! (portugál) 

Иисус скоро приезжает! (orosz) 

Yesu anakuja hivi karibuni! (szuahéli) 

Yesu knee me…..Kgauld….O shimknee-dah!  (koreai) 

Yesu zhai-lie! (kínai) 

Yesu jelldee eye-gah! (hindi) 

Si Jesus ay dumating sa lalong madaling panahon! (filippínó) 

Ha ana ahti seriahn! (arab) 

Jesus kommt bald! (német) 

Nagyra értékelem világszéles családunk csodálatos lelkületét és 

lelkesedését. Mialatt azonban nagyon büszkék vagyunk különbö-

ző nemzeteinkre és azok kultúrájára, dicsérem az Urat azért, hogy 

létezik „Krisztus kultúrája”, amely összekapcsol bennünket, és 

amely minden mást felülmúl. Ennek szellemében alázattal kérem, 

imádkozzatok azért, hogy az üzenet, amelyet ma közölni szeret-

nék veletek, világos, tisztán érthető legyen, és ne az üzenet közve-

títője magasztaltasson fel. Végül hadd kérjelek benneteket, hogy 

ha lesz néhány részlet, amellyel egyetértetek, akkor ezt egy szív-

ből jövő Ámennel fejezzétek ki, ne tapsolással.  
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Köszönöm, hogy segíttek ebben, és készek lesztek figyelmeteket 

az üzenetre összpontosítani, nem pedig a hírnökre.  

Kaotikus világ, szilárd Ige 

Krisztus eljövetelének jelei fokozott mértékben szaporodnak min-

den nap, mind gyakoriságukat, mind pedig intenzitásukat illetően. 

A természeti katasztrófák, a nagy zűrzavar a világpolitika színte-

rén, az ökumenizmus átható és kompromittáló tevékenysége, a spi-

ritizmus befolyásának drámai növekedése, a világgazdaság ha-

nyatlása, a társadalmi és családi értékek szétbomlása, hitetlenség 

a Szentírás és a Tízparancsolat feltétlen tekintélyében, a féktelen 

bűnözés és erkölcsi hanyatlás, háborúk és háborúk hírei itt is, ott 

is. Ezek az események és tények félreérthetetlenül jelzik az embe-

ri történelem végkifejletét és az Úr visszatérését, hogy a végső nagy 

utazásra, a mennyei otthonunkba vigyen bennünket.  

Milyen hatalmas áldás tudni azt, hogy a bennünket körülvevő vi-

lág bizonytalanságai közepette is teljes bizalmunk lehet Isten vál-

tozhatatlan Igéjében! Az emberi történelem egész folyamán, Sá-

tán szüntelen támadásai ellenére is, Isten megőrizte az Ő Szent 

Igéjét. A Biblia pontos beszámolót ad eredetünkről, megbízható 

feljegyzést tartalmaz üdvösségünket illetően, és dicsőségesen meg-

világítja közeli szabadulásunkat. Mi, hetednapi adventisták úgy 

tekintünk a Bibliára, mint amely megalapozza egész hitünket, és 

amelynek lapjain olvashatjuk különleges prófétai azonosságunkat 

és küldetésünket.  

Az adventista identitás és küldetés 

Az Ő igazságának hatalmával hasította ki Isten a Hetednapi Ad-

ventista Egyházat ebből a kaotikus világból. Különleges nép kell 

legyünk, Isten maradék népe, akik magasra emeljük Krisztust és 

az Ő igazságát, a Jelenések könyve 14. fejezetében foglalt hármas 

angyali üzenetet, és az Ő közeli eljövetelét. 

Mint hívő keresztényeknek, akik a föld történelmének utolsó nap-

jaiban élnek, és akik hitüket a Bibliára építik, olyanoknak kell len-
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nünk, mint akiket Péter apostol így szólít meg: „Ti pedig választott 

nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép 

vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötét-

ségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.” (1Pt 2:9)  

Mint Isten maradék népe, akik a Jelenések könyve szerint „meg-

tartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét” (Jel 14:12), reánk 

bízatott a reménység különleges üzenete, és megbízatást kaptunk 

hirdetni Isten kegyelmét a világnak. Ellen Gould White ezt írja: 

„A hetednapi adventistákat Isten választotta ki sajátságos nép-

ként a világtól elkülönítve... Képviselőivé tette, s a megváltási 

munka utolsó szakaszában követőivé hívta el őket.”1  

A szombat 

Isten utolsó időben élő népének egyik azonosító jellemvonása, 

hogy elismerik és hiszik: Istennek MIND A TÍZ parancsolata érvé-

nyes, beleértve a negyedik parancsolatot, amely arra szólít fel ben-

nünket, hogy emlékezzünk meg az Úr szent szombatjáról. A szom-

bat megtartása nem csupán annak a jele, hogy „kezdetben terem-

té Isten az eget és a földet”, hanem ez lesz Isten népének megkü-

lönböztető jele is az utolsó napokban, azokkal szemben, akik a fe-

nevad bélyege felvételével olyan napot tartanak szentnek, ame-

lyet Isten nem különített el szent napként.  

A szombat és a hármas angyali üzenet 

A szombatot és annak jelentőségét a Jelenések könyve 14. fejeze-

tében szereplő mind a három angyal üzenete összekapcsolja.  

Az első angyal, akinél van az örökkévaló evangélium – amely nem 

más, mint Krisztus igazsága – ezt hirdeti: „Féljétek az Istent, és né-

ki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imád-

játok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek 

forrásait!” (Jel 14:6) Isten a Teremtő, az Ő imádata, az Ő szom-

batnapján, annak a jele, hogy elismerjük teremtő hatalmát és hű-

ségesek vagyunk Igéje iránt.  

                                                           
1 Ellen G. White: Az utolsó napok eseményei, 33. o., Advent Kiadó, Budapest, 1993 
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A második angyal ezt hirdeti: „Elesett, elesett Babilon…, mert az 

ő paráznaságának haragborából adott inni minden népnek.” (Jel 

14:8) Ez a hatalom megrontotta Isten parancsolatait, egy másik 

napot intézményesített az imádás napjaként a hetednapi szombat 

helyett, amely pedig az egyedüli jelképe Isten teremtésének.  

A harmadik angyal azt hirdeti, hogy aki „imádja a fenevadat és an-

nak képét, bélyegét felveszi homlokára vagy kezére” (Jel 14:9-12), 

az elpusztíttatik tűzzel és kénkővel. Ha te imádod a fenevadat és 

annak képét, megveted az egyedüli jelet, amelyet Isten az iránta 

való hűség próbájává tett: a hetednapi szombatot. 

Az üdvösség 

A harmadik angyal üzenete a 12. versben fejeződik be, amely úgy 

azonosítja Isten népét, mint akik „megtartják Isten parancsola-

tait és a Jézus hitét”. Üdvösségünk érdekében teljességgel Krisz-

tusra, és a vele való kapcsolatunkra kell támaszkodnunk. Nem 

nyerhetünk üdvösséget cselekedetek által, hanem csakis Krisztus 

kegyelme által, amelyet hirdetünk. A kegyelem Isten megbocsá-

tásának ígérete: gondoskodás a megigazulásról és a megszentelő-

désről Isten hatalma által. Nem választható szét az, amit Krisztus 

ÉRTED tesz (megigazít téged naponként, mintha nem vétkeztél 

volna), attól, amit BENNED tesz (megszentel téged naponként, 

amint alárendeled magad neki, és engeded, hogy a Szentlélek ha-

talma megváltoztassa életedet annak érdekében, hogy mind job-

ban és jobban hasonlíts Jézushoz).  

Ez az örökkévaló evangélium, amelyről az első angyal üzenete 

szól. Ez a hit általi megigazulás. Ez az, amiért a hetednapi adven-

tistáknak a legerőteljesebb hangon kell hirdetniük Isten kegyel-

mét. A Nagy küzdelem tárgya nem más, mint Isten kegyelme, 

hogy a bűnösöket megmentse, és hatalma által átváltoztassa őket 

fiaivá és leányaivá, hűséges tanúivá, akik a Szentlélek buzgalmá-

val nyilatkoztatják ki a hármas angyali üzenetet, élő kapcsolatban 

vannak Jézussal, a hitünk szerzőjével és bevégzőjével.  
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Jézus Krisztus engesztelő vérének, amelyet a kereszten ontott, és 

úgyszintén közbenjáró szolgálatának, amelyet a mennyei Szen-

télyben végez, egyetlen célja van: megmenteni minden bűnbánó 

bűnöst. Ennélfogva – Krisztus engesztelő áldozata, és főpapi szol-

gálata által - bizodalommal járulhatunk „a kegyelem királyi szé-

kéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk al-

kalmas időben való segítségül.” (Zsid 4:16) Arra hívott el minket 

Isten, hogy ezt a csodálatra méltó, hatalommal teljes, megváltó 

kegyelemet hirdessük a bűnbeteg világnak.  

Továbbá, ha valóban ráeszmélünk Isten kegyelme mélységeire, 

csak akkor tudjuk gyökeresen eltávolítani életünkből az olyan 

ellentétes szélsőségeket, mint saját vágyaink kielégítése, vagy ön-

magunk felmagasztalása. A Jézushoz vezető út című csodálatos 

könyv így szól erről: „Semmi okunk sincs az önfelmagasztalásra. 

Reménységünk egyedüli alapját a Krisztustól ajándékozott igaz-

ság képezi (megigazulás), amely az Ő Lelke által bennünk és ál-

talunk munkálkodik (megszentelődés).”2  

A Prófétaság Lelke 

Most térjünk vissza a Jelenések könyve 12. fejezetének 17. versé-

hez, amelyben Isten maradék népének egy másik fontos megkü-

lönböztető jelét találjuk! Azt olvassuk az Írásban, hogy náluk lesz 

„Jézus Krisztus bizonyságtétele” (Jel 19:10). Ugyanaz a Lélek, aki 

a régi idők szent embereit mozgatta, ezekben az utolsó napokban 

újra felemelt egy hírnököt az Úrnak.  

Hetednapi Adventista Testvéreim! Az Úr az Ő ajándékainak egyik 

legnagyobbikát adta nékünk a Prófétaság Lelke írásai által. Aho-

gyan a Biblia nem idejétmúlt és nem elhanyagolható, éppúgy Isten 

végidei hírnökének a bizonyságtételei sem. Isten felhasználta az 

Ő alázatos szolgáját, Ellen G. White-ot, hogy ihletett betekintést 

nyújtson nékünk a Szentírásba, a próféciák, az egészség, a neve-

lés, az egymással való kapcsolatok, a misszió, a családi élet téma-

köreibe, és még sok más kérdésre vonatkozóan.  

                                                           
2 Ellen G. White: Jézushoz vezető út, 49. o., Advent Kiadó, Budapest, 1996 
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Olvassuk a Prófétaság Lelke írásait! Kövessük a Prófétaság Lelkét 

és osszuk meg másokkal a Prófétaság Lelkét! Oly sok csodálatos 

könyvet adhatunk tovább másoknak, beleértve azt a könyvet is, 

amelyet Elen G. White úgy jelölt meg, mint amelyet minden 

másnál jobban kívánna terjeszteni. Ez A nagy küzdelem c. könyv. 

Hálásak lehetünk Istennek a lelkiismereti szabadságért, amely 

ebben az országban, valamint más országokban is, lehetővé teszi, 

hogy megosszuk másokkal az igazságot.  

A Prófétaság Lelke Isten utolsó időkben élő népének egyik azono-

sító jele, és kijelentései, tanácsai éppúgy alkalmazhatóak, mint 

elődeink életében, mivelhogy magából a mennyből adattak né-

künk. Isten hűséges maradék népeként bárcsak, soha ne tennénk 

hatástalanná azt a drága világosságot, amelyet az Úr Ellen G. 

White írásai által adott! 

Krisztuséhoz hasonló alázatosság 

Amikor a „maradék egyház” vagy „maradék nép” kifejezést hasz-

náljuk, soha nem tehetjük azt önmagunkat a középpontba állító 

kizárólagossággal. A világ legalázatosabb népévé kell válnunk, akik 

elismerjük, hogy teljességgel Jézus, a mi Megváltónk kegyelmére 

és segítségére szorulunk. Magasztalnunk kell Őt, amiért e hatal-

mas advent mozgalom tagjaivá hívott el bennünket. Ennek az ad-

vent mozgalomnak alázatos és egyszerű néppé kell tennie ben-

nünket - nem primitív néppé, hanem egyszerű néppé.  

Megváltónk tiszteletet parancsoló tekintéllyel szólt, mégis elég 

alázatos volt ahhoz, hogy a legbűnösebbeket is magához hívja. 

Egyházunk nem egy újabb felekezet csupán, hanem egy egyedül-

álló, mennyből kezdeményezett mozgalom, amelynek küldetése 

van a világ üdvössége érdekében, amelynek Jézus alázatosságával 

folyamatosan előre kell haladnia. A világnak arra van szüksége, 

hogy Krisztus üzenetét egy olyan néptől hallja, amely Krisztushoz 

hasonló. Ha Isten kegyelme átformál bennünket, akkor alázatos, 

szeretetteljes, megnyerő módon fogjunk hirdetni, tanítani és ta-
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núsítani azt a világos üzenetet, amely a Bibliában és a Prófétaság 

Lelke írásaiban található.  

Ha teljes alázattal, egészében Urunk örökkévaló karjaira támasz-

kodunk, akkor Ő hatalmasan fog dolgozni általunk, hogy átad-

hassuk a kegyelem utolsó üzenetét a haldokló világnak. Eredmé-

nyességünk a befejező munkában attól függ, hogy engedelmeske-

dünk-e Isten Igéjének és alárendeljük-e magunkat a Szentlélek 

vezetésének. Azon múlik, hogy megalázzuk-e magunkat Terem-

tőnk előtt, megtagadjuk-e az ént, hogy Jézus irányítson bennün-

ket, és legyőzze bűneinket. Azon múlik, hogy készek vagyunk-e 

alázatosan kérni tőle a megújulást és a reformációt – személye-

sen, és mint egyház testületileg –, amely majd a Szentlélek ki-

árasztásához vezet a késői eső által.   

White testvérnő megörökített egy látomást,3 amely ezt a címet 

viseli: „Mi lehetett volna?” Úgy látta, hogy Isten két nagy dolgot 

akart tenni az 1901-es generálkonferenciai ülésen:  

1. Újjászervezni az egyházat, ami megtörtént. Sok dolgot kaptunk 

ekkor, amit a mai egyházi struktúránkban is alkalmazunk.  

2. Előkészíteni a Szentlélek kiárasztását, amely nem történt meg, 

mert hitetlenség uralkodott az egyházban, és Isten választott veze-

tői valamint a nép nem alázták meg magukat Isten előtt. Az egyház 

elmulasztotta azt az alkalmat, amikor elnyerhette volna a késői 

                                                           
3  „Egy nap délben arról a munkáról írtam, amit meg lehetett volna tenni az utolsó Gene-

rál Konferencián (1901), ha a bizalmi helyeken lévők Isten útját és akaratát követték 
volna. Azok, akik nagy világossággal rendelkeztek, nem jártak a világosságban. Az össze-
jövetel befejeződött, de változás nem történt. Az emberek nem alázták meg magukat az 
Úr előtt, amint kellett volna; és nem részesültek a Szentlélekben. Ezeket írtam, amikor 
igazolásul egy jelenetet láttam Battle Creekben. Összegyűltek az imaház előadótermé-
ben. Imádkoztak, énekeltek, és ismét imádkoztak. Nagyon komolyan könyörögtek Is-
tenhez. Az összejövetelen a Szentlélek Isten jelenléte nyilvánult meg...  Senkit sem tar-
tott vissza büszkesége a bensőséges bűnvallomás megtételétől, és ebben elől jártak azok, 
akiknek befolyásuk volt, de ezelőtt bátortalanok voltak a bűnvallomásra. Oly öröm volt 
ott, ami azelőtt sohasem volt tapasztalható az imaházban. Ekkor visszanyertem tudato-
mat, s egy ideig fogalmam sem volt, hogy hol voltam. A tollam még mindig kezemben 
volt. E szavakat mondták nekem: ’Ez lehetett volna. Ezt várta az Úr, hogy cselekedhes-
sen népéért. Az egész menny várta, hogy kegyes lehessen.’ Arra gondoltam, hol tart-
hatnánk a munkában, ha az utolsó Generál Konferencián megtettük volna azt, amire az 
Úr várt.” (Ellen G. White: Az utolsó napok eseményei, 41. o.) 
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esőt. Ez 109 évvel ezelőtt történt. Ne várakoztassuk tovább Is-

tent! Ne akadályozzuk azt, hogy megkezdhesse a késői eső ki-

árasztását, hogy Jézus eljöhessen! 

Komoly könyörgésre van szükségünk ezért a tapasztalatért! Meg-

tettük ezt ezen az ülésen, de azután is nagyon komolyan kell ku-

tatnunk Isten akaratát, hogy elhagytuk ezt a helyet. White test-

vérnő világossá teszi: „Az igaz vallásosság megújulása közöttünk 

a legnagyobb és legsürgősebb minden szükségleteink közül. En-

nek keresése elsődleges feladatunk kell legyen.”4 Ezen az üléssza-

kon is, az ügyrendi megbeszélések folyamán is imádkoztatok a meg-

újulásért, a reformációért, a Szentlélekért és a késői esőért. Test-

véreim, itt van az idő… az Úr hamarosan jön! A legerőteljesebb 

módon akarja felhasználni maradék egyházát. 

Az Úr arra vágyódik, hogy kimunkálhassa bennünk saját jellemé-

nek képmását. Ez akkor valósulhat meg, ha nap, mint nap alá-

rendeljük magunkat neki. Pál apostol mondja Fil 2:5-ben: 

„Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisz-

tus Jézusban is.”5 Ha naponként kapcsolatot ápolunk Krisztussal, 

ha engedjük, hogy munkálkodjék bennünk, akkor a Szentlélek 

felhasznál bennünket arra, hogy hirdessük az Ő kegyelmét, és 

siettessük eljövetelét. Emlékezzünk arra, hogy az advent mozga-

lom elhívott nép, maradék egyház, a végidők népe, zarándok nép, 

amely a menny felé haladva hirdeti Isten kegyelmét.  

A Krisztus példázatai c. könyvben olvasunk arról, hogy mire vá-

gyakozik Isten népét illetően: „Krisztus sóvárogva várja, hogy 

képmása megmutatkozzék egyházában. Krisztus akkor jön el né-

péért, ha majd az Ő jellemét tökéletesen tükrözni fogja. Nemcsak 

az a kiváltsága minden kereszténynek, hogy várja, hanem hogy 

siettesse is a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelét. (Lásd 2Pt 3:12!) 

Ha mindazok, akik Krisztus nevét vallják, gyümölcsöt teremné-

nek dicsőségére, gyorsan befejeződne az evangélium magvetése 

                                                           
4  Ellen G. White: Az utolsó napok eseményei, 133. o., Advent Kiadó, Budapest, 1993 
5  A Szent István Társulat Biblia-fordítása szerint: „Ugyanazt a lelkületet ápoljátok ma-

gatokban, amely Krisztus Jézusban volt.” 
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az egész világon; az utolsó termés is hamar beérne, és Krisztus 

eljönne, hogy begyűjtse a drága gabonát.”6  

Mikor Izráel népe kijött Egyiptomból… 

Az Ószövetség idején Isten elhívott egy sajátságos népet, egy kü-

lönleges üzenettel és rendeltetéssel. Elhívta őket egy hitbeli za-

rándoklatra, arra a szolgálatra, hogy benne való bizalmuk által 

Isten kegyelmét hirdessék a világnak. Izráel gyermekei 400 évig 

éltek Egyiptomban, és a végén Egyiptom rabszolgái lettek. Nyolc 

éves koromig Egyiptomban nevelkedtem. Kairó volt az otthonom. 

Nagyon keveset tudtam a Közel-Keleten kívüli világról. Csodála-

tos hely ez, csodálatos néppel. Abban a régi időben azonban Izrá-

el fogságban volt Egyiptomban. Isten azokon a csodákon keresz-

tül, amelyeket Mózes, Áron és Miriám által mutatott be, megsza-

badította népét, és elindította őket egy nagy utazásra…, hogy tel-

jesítsék be küldetésüket a világban. A pusztító tízedik csapás után 

Izráel fiai útnak indultak, délnek tartva Egyiptomból. 

2Móz 13:21 elbeszéli, hogy „az Úr pedig megy vala előttök nappal 

felhőoszlopban, hogy vezérelje őket az úton, éjjel pedig tűzoszlop-

ban, hogy világítson nékik, hogy éjjel és nappal mehessenek”. 

Milyen csodálatos Isten! Nappal és éjjel is vezet minket! Az Úr 

lefelé vezette őket a Vörös-tenger nyugati oldalánál, az egyiptomi 

pusztaság mellett. Azt olvassuk a 14. fejezet 2. versében, hogy 

tábort ütöttek „Pi-Hahiróth előtt, Migdol között és a tenger kö-

zött, Baál-Czefón előtt”. Apám, aki csaknem 15 évet töltött Egyip-

tomban, úgy gondolja, tudja, hol van ez a hely, amelyről a Pátri-

árkák és Próféták c. könyv is leírást ad.7 Ez a hely, ahol Isten ki-

nyílváníthatta hatalmát az egyiptomiakkal szemben. Egyes Biblia-

kutatók úgy vélik, hogy Izrael fiai olyan helyen mentek át a Vö-

rös-tengeren, ahol sekély vizű, nádas terület volt. De akkor meny-

nyit ért volna Isten hatalmának kinyilvánítása? Semennyit sem! 

Valójában ez egy nagyon nehéz hely volt. Amint délre haladtak, 

                                                           
6  Ellen G. White: Krisztus példázatai, 48. o., Advent Kiadó, Budapest, 1990 
7  Ellen G. White: Pátriárkák és próféták, 239. o., Advent Kiadó, Budapest, 1995 
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az egyiptomi pusztaság volt nyugat felől, egy hegység előttük,       

a Vörös tenger meg kelet felől, és Egyiptom a hátuk mögött. A fe-

jezet folytatása leírja, hogyan változott meg a fáraó gondolkodása, 

hogyan eredt az izraeliták nyomába egész haderejével, „600 válo-

gatott szekerével és Egyiptom minden egyéb szekerével” (7. vers). 

A 10. vers szól arról, hogy amikor az izraeliták a fáraó hadsereg-

ének a közeledtét észlelték, megrémültek.  

Miért is ijedünk meg, ha egyszer Isten vezet bennünket? Az izrae-

litáknak bizonyítékul szolgált a felhő- és a tűzoszlop, miért nem 

bíztak hát abban a hatalmas Istenben, aki vezette őket? Vonjuk le 

a tanulságot! Az izráeliták annyira zavarba estek, hogy megrótták 

Mózest, mondván: „Hát nincsenek-é Egyiptomban sírok, hogy 

ide a pusztába hoztál minket meghalni? Mit cselekedél velünk, 

hogy kihoztál minket Egyiptomból?” (11. vers) Miért cselekszünk 

sokszor mi is hasonlóan? Látjuk Isten vezetésének és kegyelmé-

nek csodálatos jeleit, azután valami elromlik, és akkor mi Istent 

okoljuk.  

Azután a 13. versben Mózes így szólt a néphez: „…megálljatok! és 

nézzétek az Úr szabadítását, amelyet ma cselekszik veletek.” 

Gyakran kísértésbe esünk, és a saját indítékaink alapján cselek-

szünk, ahelyett, hogy engednénk az Úrnak, Ő vezesse lépteinket. 

Az Úr azonban azt kéri tőlünk, hogy csakis az Ő útmutatásai alap-

ján haladjunk előre. Mózes egy hatalmas ígéretet közvetített a nép-

nek, amelyben mi is mindnyájan bízhatunk majd, amikor szemünk 

előtt csúcsosodik ki a Krisztus és Sátán közötti nagy küzdelem: 

„Az Úr hadakozik értetek, ti pedig veszteg legyetek!” (14. vers)  

Testvéreim! Az Úr fog hadakozni értünk, Ő fogja megnyitni az 

utat! Ő fogja győzelemre segíteni egyházát, de nekünk bíznunk 

kell benne, meg kell aláznunk magunkat előtte, engedelmesked-

nünk kell néki, követnünk kell vezetését!  

Azután Isten ugyanazt a parancsot adta Mózes által Izráel fiainak, 

amelyet ma a maradék egyháznak is ad: „Szólj Izráel fiainak, hogy 

induljanak el!” (15. vers)  
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Amikor Isten azt mondja, hogy INDULJATOK, akkor nekünk 

INDULNUNK KELL!  

Izráel fiai azonban képtelenek voltak belelátni Isten nagyszabású 

elképzelésébe. Elfelejtették, hogy miként vezette őket a múltban. 

Mi soha se felejtsük el, hogy hogyan vezette Isten az advent moz-

galmat az elmúlt időkben, és hogyan fogja győzelemre vinni a jö-

vőben nevének dicsőségére, megváltási terve megvalósítására, az 

egész világmindenség előtt. A nagy küzdelem végén vagyunk, és 

Isten ezt mondja: „Induljatok el!”  

Mit kellett tenniük tehát Izráel fiainak? Csapdában érezték ma-

gukat, mert a puszta volt jobb felől, a hegység előttük, a Vörös-

tenger bal felől, a közeledő egyiptomi sereg a hátuk mögött. Ők 

pedig elmulasztották Isten hatalmába vetni a bizalmukat. Mind-

nyájan csak az akadályokat látták.  

Nem tudom, hogy ti milyen korlátokat láttok magatok előtt ma? 

Nem tudom, hogy szerintetek milyen akadályokkal néz szembe 

ma az egyház? Bármelyek is ezek, Isten átvezet rajtuk mindnyá-

junkat személy szerint, és az Ő egyházát is, ha hűségesen hirdet-

jük az Ő kegyelmét.  

Milyen akadályok tornyosulnak előttünk ezen a szombaton? 

1. Talán szembe néztek 

 a Bibliában való világias kételkedés „hegyeivel”?  

 Isten Igéje liberális értelmezésének a „tengerével”?  

 a spirituális zűrzavar „seregeivel”? 

Isten azt mondja nekünk, hogy szent nemzet, különleges nép 

vagyunk – „induljunk el!” 

2. Talán küzdötök 

 a pénzügyi nehézségek „hegyeivel”?  

 a családi és személyes konfliktusok „tengerével”? 

 a negatív társadalmi változások „haderejével”? 

Az Úr ezt mondja: ti az én választott népem vagytok – „menjetek 

előre!” 
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3. Talán körül vesznek benneteket 

 a félreértések, félremagyarázások „hegyei”? 

 a nyugtalanság és zűrzavar „tengere” otthon, a munkahe-

lyen, az egyházban és a társadalomban?  

 „seregnyi” érzelmi konfliktus és bizalmatlanság? 

Isten azt mondja – „haladjatok tovább”, tekintet nélkül a körül-

ményekre: Isten tudja az utat előre.  

Így szól hozzánk az ihletett bizonyságtétel: „Isten gondviselése 

vezette el a hébereket a tenger előtti hegyekbe, hogy kinyilvánít-

hassa hatalmát megszabadításukban és rendkívüli módon meg-

alázhassa ellenségük büszkeségét, gőgjét. Más úton-módon is 

megvédhette volna őket, de Isten ezt a módszert választotta azért, 

hogy próbának vesse alá hitüket és megerősítse benne való bi-

zodalmukat.”8  

Amit Isten akkor cselekedett, az leghatalmasabb csodáinak egyi-

ke volt, és ugyanígy fog cselekedni ma is. A 19. és a 20. versben 

azt olvassuk, hogy a védelmező felhő az izraeliták elől a hátuk 

mögé került, hogy megvédje őket az egyiptomi seregtől. Az izrae-

liták számára a felhő egy fénylő díszkivilágítás volt, az egyiptomi-

ak számára viszont egy sötét fal.  

A 21. vers szerint Mózes ezután kinyújtotta a kezét a Vörös-ten-

ger felé, Isten pedig országúttá változtatta a nagy Vörös-tengert. 

A felhő visszatartotta az egyiptomiakat addig, míg az izraeliták 

hittel átkeltek a Vörös-tengeren. El tudod képzelni, hogy milyen 

élmény volt a több mint egymilliót számláló nép számára száraz 

úton átmenni a tenger közepén? El tudod képzelni a gyerekek 

izgalmát, amikor a vízfalon át, úgy látták úszkálni a halakat, mint 

egy akváriumban?  

Az ihletettség írása hathatós nyelvezettel szól erről a tapasztalat-

ról: „Az itt tanított lecke minden időre szól. Gyakran keresztény 

életünk tele van veszedelmekkel és olyan kötelességekkel, ame-

                                                           
8 Ellen G. White: Pátriárkák és Próféták, 244. o., Advent Kiadó, Budapest, 1995 
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lyeket felettébb nehéz vagy szinte lehetetlen teljesítenünk. Képze-

letünk sokszor küszöbön álló romlásokat, sőt halált láttat meg 

velünk. Isten hangja azonban tisztán csendül a fülünkbe: »In-

dulj előre!« Engedelmeskednünk kell ennek a parancsnak még 

akkor is, mikor nem látunk át a lelki vagy testi szemeink előtt 

leereszkedett sötétségen és a hideg hullámokat már érezzük lá-

bunk körül. Azok az akadályok, amelyek meg akarják gátolni 

előrehaladásunkat, sohasem tűnnek el előlünk, ha a lelkünk in-

gadozik, vagy kételkedik.”9 

Nézzetek hát Testvéreim a mindenható Istenre, aki keresztülvisz 

benneteket minden helyzeten, amivel a jövőben találkoztok! Soha-

se veszítsétek el teljes bizonyosságotokat, bízzatok benne! Mindig 

engedelmeskedjetek parancsának: „Indulj előre!” 

Miután az izraeliták követték a mennyei iránymutatást és átmen-

tek a Vörös-tengeren, Isten megengedte, hogy az egyiptomiak 

utánuk nyomuljanak. Isten terve szerint történt mindez. Istennek 

terve van a te életeddel, és egyházával is. Sohase kételkedj az Ő 

hatalmas advent mozgalma rendeltetésében. Ez a mozgalom Is-

ten kezében van. Isten prófétikus tanítást adott nekünk, hogy lás-

suk a nagy küzdelem végkifejletét – lássuk, hogy Isten a győztes!  

A 23-30. vers leírja az egyiptomi sereg hihetetlen látványát, ami-

kor az izraeliták után nyomulva, csak annyit értek el, hogy az Úr 

csodálatos módon megakasztotta szekereik kerekét, aminek kö-

vetkeztében – a teljes győzelem érdekében – a hatalmas Vörös-

tenger elnyelte az egész sereget. Nézzétek csak mi történik akkor, 

ha mi „veszteg maradunk, hogy meglássuk az Úr szabadítását!” 

A 31. vers szerint: „És látá Izráel azt a nagy dolgot, a melyet 

cselekedék az Úr Egyiptomban: félé azért a nép az Urat és hívé-

nek az Úrnak és Mózesnek, az ő szolgájának.” 

Mózes második könyvének 15. fejezete feljegyzi azt a győzelmi 

éneket, amit Mózes és Izrael fiai énekeltek: „Éneklek az Úrnak, 

mert fenséges ő, lovat lovasával tengerbe vetett. Erősségem az 

                                                           
9 U. o. 245. o. 
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Úr és énekem, szabadítómmá lőn nekem; ez az én Istenem, őt 

dicsérem, atyámnak Istene, őt magasztalom.” 

Testvéreim az advent mozgalomban… Mi egy félelmetes úton 

haladunk. Csak Istenre nézzetek szabadításotok érdekében! Az 

Úr hírnöke kijelenti: „Az az út, amelyen Isten vezet bennünket, 

akkor is a biztonság ösvénye, ha pusztaságon vagy tengeren visz 

keresztül.”10 

Abban azonban biztosak lehettek, hogy bármilyen irányt mutat 

Isten, Sátán megkísérli, hogy más útra tereljen benneteket. Ami-

kor Isten azt mondja, hogy „menjetek előre”, az ördög hátrafelé 

akar léptetni benneteket. De Barátaim, már-már az örökkévaló 

otthon küszöbén állunk, és ugyanaz az Isten, aki az izráelitákat 

szólította, ma is arra hív titeket, hogy előre menjetek, ne pedig 

hátrafelé. 

Induljatok előre, ne visszafelé! 

Induljatok előre, ne visszafelé! Ne adjátok meg magatokat az 

olyan téves eszméknek – amelyek még a Hetednapi Adventista 

Egyházban is képesek támogatottságot szerezni –, hogy elfogad-

jatok egyes istentiszteleti és evangélizációs módszereket csupán 

azért, mert azok újak és divatosak.  

Ébereknek kell lennünk, hogy mindent Isten Igéje legfelsőbb te-

kintélyének, valamint azoknak a tanácsoknak a próbája alá ves-

sünk, amelyekkel Isten megáldott bennünket Ellen G. White írá-

sai által. Ne teremtsetek kapcsolatot azokkal a Hetednapi Adven-

tista Egyházon kívül lévő mozgalmakkal, vagy megagyülekezetek-

kel, amelyek hibás teológiára alapozottan ígérnek nektek lelki si-

kert! Tartsátok távol magatokat azoktól a nem biblikus lelki gya-

korlatoktól és módszerektől, amelyek olyan lelki képzést nyújta-

nak, ami a miszticizmusban gyökerezik, amelyek például a szem-

lélődő imádság (contemplative prayer), az összpontosító imádság 

(centering prayer), és a felbukkanó gyülekezet (emerging church) 

                                                           
10 U. o. 245. o. 
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mozgalmaiban11 kapnak támogatást! Tekintsetek ezek helyett       

a Hetednapi Adventista Egyházon belül azokra az alázatos prédi-

kátorokra, evangélizátorokra, Biblia-oktatókra, vezetőkre és igaz-

gatókra, akik szilárd bibliai alapelvekre, és a „Nagy küzdelem té-

májára” alapozott evangélizációs módszerekről és programokról 

gondoskodnak.  

Előre menjetek, ne vissza! Alkalmazzátok a Krisztus-központú, 

bibliai megalapozással bíró istentiszteleti formákat és zenét a gyü-

lekezeti szolgálati gyakorlatban! Egyrészt megértjük azt, hogy az 

istentiszteleti szolgálatok és a kultúrák különbözőek lehetnek a vi-

lágon, de nem mehetünk vissza a zavaros, pogány forrásokhoz, 

ahol a zene és az Isten-imádás olyannyira az érzelmekre és tapasz-

talatokra összpontosít, hogy Isten Igéjének a központi szerepe el-

vész. Minden istentiszteletnek, akár egyszerű, akár összetettebb 

szolgálatról van szó, egy dolgot kell cselekednie: felemelni Krisz-

tust és megalázni az én-t. Azokat az istentiszteleti formákat, ame-

lyek az előadás jelleget és az én-t emelik ki, fel kell váltani a Krisz-

tus-központú, biblikus megközelítést egyszerűen és kedvesen 

visszatükröző felfogással. Nem lehet egészen pontos meghatáro-

zást adni, de ha olvasod az Írásokat, amelyekben Isten jelenlét-

ének a szentségéről van szó, a Szentlélek segíteni fog megérteni, 

mi a helyes és mi a rossz.  

Előre menjetek, ne hátrafelé! Álljatok helyt az igazságért, még ha 

az ég és a föld összeomlana is! Ne adjatok teret sem a fanatikus, 

sem pedig a laza, szabados teológiának, amely kiforgatja Isten sza-

vát, elmozdítja a biblikus igazság tartóoszlopait és a Hetednapi 

Adventista Egyház hitelveinek határköveit! Ne billentsenek ki 

benneteket a helyes álláspontból az „új” teológia mindenféle kis 

hóbortjai, vagy bonyolult időrendi táblázatai, amelyek arra irá-

nyulnak, hogy tartalmilag gondosan megmagyarázzák azokat a szo-

katlan és homályos felfogásokat, amelyeknek semmi közük sincs 

átfogó teológiánkhoz és küldetésünkhöz.  

                                                           
11  A kereszténység és az ezoterikus vallások keveredésének mozgalmai, amelyek az egysé-

ges világvallás kialakulását igyekeznek elősegíteni. (A Szerkesztő.) 
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Nem szabad kimozdítani helyükből a Hetednapi Adventista Egy-

ház történelmi, biblikus hittételeit. A bibliai alap szilárdnak fog 

bizonyulni az idők végéig. Figyeljük csak meg, hogy mit mond 

erről Ellen G. White: „Mi késztethet embereket történelmünk 

jelenlegi idejében arra, hogy alattomos és erőteljes módon hi-

tünk alapjának lerombolására igyekezzenek? Ez az alap imád-

ság, bibliatanulmányozás és isteni kijelentés által épült a mű 

kezdetén. Erre az alapra építettünk az elmúlt ötven évben… Is-

ten parancsolatát megtartó népe vagyunk. …mindenféle eret-

nekség ékelődött közénk, hogy elhomályosítsa az elméket az Ige 

tanításával kapcsolatban. Ez különösképpen érintette Krisztus 

mennyei szentélyben folyó szolgálatát, valamint a menny utolsó 

napokra szóló üzenetét, amint azt a Jelenések könyve tizenne-

gyedik fejezetének angyalai hirdetik. Mindenféle üzenetet hoz-

tak a hetedik napot ünneplő adventisták elé, hogy azok felvált-

sák azt az igazságot, melyet imával kísért tanulmányozás tárt 

fel pontról pontra, és melyet az Úr csodatévő ereje támogatott. 

De nekünk őriznünk kell azokat az útjelzőket, amelyek azzá tet-

tek bennünket, amik vagyunk, és meg is fogjuk őrizni azokat, 

ahogyan azt Igéjén és Lelkének bizonyságtételén keresztül Isten 

jelezte. Isten arra hív bennünket, hogy ragaszkodjunk a hit ere-

jével azokhoz az alapelvekhez, melyek kikezdhetetlen tekintélyen 

alapulnak.”12 

Előre menjünk, ne hátra! Álljunk ki szilárdan Isten Igéje mellett, 

ahogyan az szó szerint olvasható, és megérthető. Természetesen 

mindig alázattal kell elismernünk, hogy mi véges lények, elbukott 

teremtmények vagyunk, figyelve a végtelen, mindenható Isten 

munkáit. Isten két nagy könyvében – a természetben és a Szent-

írásban - vannak olyan dolgok, amelyeket nem tudunk teljesen 

felfogni. Valójában Jézus áldozatáról is azt a kijelentést, hogy „az 

örökkévalóság végtelen korszakain át ezt fogják tanulmányozni, 

és erről fognak énekelni a megváltottak.”13 Amit azonban világos 

                                                           
12 Szemelvények Ellen G. White írásaiból I. kötet, 196. o. Advent Kiadó, Budapest, 1998 
13 Ellen G. White: Jézushoz vezető út, 67. o., Advent Kiadó, Budapest, 1996  
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nyelvezettel a tudtunkra adott az Úr az Ő kegyelméből, azt tény-

ként kell elfogadnunk, mivel Ő mondta, hogy azt nem szabad 

kételkedésbe burkolnunk.  

Ne menjünk hátrafelé Mózes első könyve 1-11. fejezeteinek vagy 

az Írás más részeinek, félremagyarázásával, hogy allegorikusak, 

avagy inkább csak szimbolikusak. Amint e hét folyamán is meg-

tettük, még egyszer megerősítjük a legnyomatékosabb módon:    

a Hetednapi Adventista Egyház tanítja és hiszi a teremtésről szó-

ló bibliai jelentést, hogy az nem sok idővel ezelőtt történt, hat 

egymást követő, egymáshoz csatlakozó 24 órás napon. A Heted-

napi Adventista Egyház soha sem fogja megváltoztatni álláspont-

ját vagy hitelvét e fundamentális tantételt illetően. Ha Isten nem 

betű szerinti 6 nap alatt teremtette a világot, ami után megáldot-

ta a szombatnapot, akkor miért imádjuk őt ma ezen a hetednapi 

szombaton, mint hetednapi adventisták? E tantétel félreértése 

vagy félremagyarázása egyenlő Isten Igéje tagadásával, továbbá 

annak tagadásával, hogy a hetednapi adventista mozgalmat Isten 

azért hívta el, mint maradék egyházát, hogy a hármas angyali 

üzenetet hirdesse a világnak a Szentlélek erejével.  

Ne menjünk visszafelé azáltal, hogy az ateista, avagy a teista evo-

lúciót valljuk, menjünk előre, hogy megértsük a teremtő és meg-

váltó Isten iránti hűség jelentőségét, amely a hetednapi szombat 

megtartása által válik majd láthatóvá, mert Isten népének meg-

különböztető jegye lesz ez az idő legvégső szakaszában.  

Hetednapi Adventista Egyház tagjai, vezetőitek, pásztoraitok, a he-

lyi gyülekezetek, a nevelők, az intézmények és adminisztratív 

testületek ragaszkodjanak felelősségteljesen a legmagasabb mér-

céhez, a Biblia szó szerinti értelmére alapozott hitelvekhez. Hasz-

náljunk olyan kiváló forrásokat, mint a Bibliai Kutatóintézetünk14 

új könyve a hermeneutikáról, amely segítséget nyújt megismerni 

a Szentírás korrekt értelmezését.  

                                                           
14  Biblical Research Institut. A Bibliakutató Intézetet, mint szolgáltató intézményt a Gene-

rál Konferencia Bizottsága 1975-ben alapította. (A Szerkesztő) 
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Ismét Ellen G. White írásaiból idézünk: „Legyünk óvatosak, ne-

hogy félreértelmezzük a Szentírást! Ne tegyétek misztikussá Isten 

Igéjének egyszerű tanításait! Ne erőltessetek jelentést a Biblia 

szavaiba annak érdekében, hogy valami különlegessel elégítsé-

tek ki fantáziátokat! Vegyétek a Szentírást úgy, ahogy olvassá-

tok!”15  

Dicsérem az Urat azért, hogy Nancy és én, mindketten, istenfélő 

szülők gyermekeiként neveltettünk fel. Egyikünk otthonában sem 

hallottunk egyetlen becsmérlő szót sem a Bibliáról, vagy a Prófé-

taság Lelkéről. Mind a ketten úgy nevelkedtünk fel, hogy féljük az 

Urat, és tiszteljük az Ő szavát.  

Néhány héttel ezelőtt, utazás közben elvesztettem drága, kijegy-

zetelt Bibliámat. Bár igazán nagyra becsültem, és igen szomorú 

vagyok, hogy nincs itt most velem, mégis dicsérem az Urat azért, 

hogy Isten Igéje maga nem veszett el. Nem kell nélkülöznötök 

Isten szavát! A kezetekben van nyomtatott formában, a telefono-

tokban, a laptopotokban, vagy más elektronikus eszköz által meg-

jeleníthető módon. Sohasem szabad azonban azt gondolnunk, 

hogy mindig biztosított lesz számunkra a bibliaolvasás és a bib-

liatanulmányozás szabadsága.  

Nyomatékosan szólt Ellen G. White a Bibliáról az 1909-es GK 

ülésen, amikor utoljára jelent meg a nyilvánosság előtt. Miután 

beszédét befejezte, és már a pódiumot is elhagyta, visszatért oda, 

és felemelt egy nagyméretű Bibliát. Remegő kezeiben tartva, ezt 

mondta a gyülekezetnek: „Testvéreim, ajánlom nektek ezt a köny-

vet!”16 Mint a Hetednapi Adventista Egyház mai tagjainak, mint 

testvéreimnek mondom nektek, hogy szilárdan kell állnunk az 

Írás fundamentumán. Isten népeként, a Könyv népeként olvassuk 

a Bibliát, éljük a Bibliát, tanítsuk a Bibliát és prédikáljuk a Bib-

liát, a felülről jövő teljes hatalommal! 

                                                           
15  Szemelvények Ellen G. White írásaiból I. kötet 162. o., Advent Kiadó, Budapest, 1998 
16  William A. Spicer: The Spirit of Prophecy in the Advent Movement, 30. o. 
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Előre menjünk, ne hátrafelé! Hagyjuk, hogy az Írás önmaga ma-

gyarázója legyen. Egyházunk sokáig tartotta magát a Szentírás 

történeti értelmezésének módszeréhez17, engedve, hogy a Biblia 

önmagát magyarázza, sorról sorra, betűről betűre. Azonban az 

egyik legsötétebb támadás a Biblia ellen azoktól származik, akik 

az Írás magyarázatának történetkritikai módszerében hisznek. Az 

úgynevezett „bibliakritika”18 Biblia-ellenes megközelítése teológi-

ánk és missziónk halálos ellenfele. Ez a megközelítés az Írások 

egyszerű értelme fölé emeli a kutatót vagy az egyént, illetéktelen 

jogosultsággal ruházza fel őt azt illetően, hogy mit fogad el igaz-

ságnak a kritikusok forrásműveire és a különböző teológiai isko-

lákra alapozva. Álljatok el az ilyenfajta megközelítéstől, mert ez 

arra vezeti az embereket, hogy bizalmatlanul kezeljék Isten Igéjét! 

Pontosan ezzel a témával kapcsolatban írja E. G. White: „Előfor-

dul, hogy véges ítélőképességű emberek a Szentírás olyanféle 

vizsgálatát tartják szükségesnek, aminek az alapján meg akar-

ják húzni az ihletett és a nem ihletett közti határvonalat. Az 

ilyenek Jézus elé állnak, hogy megmutassák neki, jobb út is van, 

mint az övé… Testvérek, nehogy a Biblia kritizálásába kezdjetek 

szóval vagy tettel!… Ragaszkodjatok a Bibliához úgy, amint 

olvassátok! Hagyjatok fel a Biblia érvényességére vonatkozó 

kritikával! Engedelmeskedjetek az Igének, és egyikőtök sem fog 

elveszni!”19  

Előre menjünk, ne hátrafelé! Fogadjátok el a Prófétaság Lelkét, 

mint az egyik legnagyobb ajándékot, amit Isten a Hetednapi Ad-

ventista Egyháznak adott, nem csupán az elmúlt időkre vonatko-

zóan, mert a jövőben csak még inkább megnövekszik ennek fon-

tossága.  

                                                           
17  A reformáció idején kialakult bibliaértelmezés, amely a Biblia ihletettségét tekintette 

alapnak. (A Szerkesztő) 
18 Higher criticism, magyarul: bibilakritika. A bibliakritika a Szentírás szövegeire alkalma-

zott szövegkritikai és történeti-irodalomkritikai módszerek eredményeként létrejött új-
kori tudományág. A bibliakritika nem foglal állást a Szentírás ihletett voltának kérdésé-
ben (ezzel a Biblia kritikája foglalkozik), a szöveghez semlegesen igyekszik közelíteni.  
(A Szerkesztő) 

19 Szemelvények Ellen G. White írásaiból I. kötet 16-17. o., Advent Kiadó, Budapest, 1998 
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A Biblia a legfontosabb a mi értékrendünkben, mint a legfelsőbb 

tekintély és az igazság végső döntőbírája, de a prófétaság lelki 

ajándéka is tiszta, ihletett lelki tanácsokat közvetít, hogy segítsen 

bennünket a bibliai igazságok alkalmazásában. Ezek az írások 

mennyből küldött vezetőt jelentenek az egyház számára, hogyan 

töltse be küldetését. Ezek az írások a Szentírás megbízható teoló-

giai magyarázói. Olvassuk, higgyük, alkalmazzuk a Prófétaság 

Lelke tanácsait, és mozdítsuk elő ezek megvalósítását! Ne hasz-

náljuk furkósbotként, amivel az emberek fejét verjük, hanem 

tekintsük őket úgy, alkalmazzuk őket úgy, mint egy csodálatos, 

áldott eszközt, amely által Isten vezeti, irányítja egyházát a földi 

történelem utolsó napjaiban. Hadd ismételjem meg azt a meg-

győződésemet, hogy semmi idejétmúlt vagy archaikus dolog sincs 

a Prófétaság Lelke írásaiban: minden a ma egyházának szól, egé-

szen addig, míg Krisztus vissza nem tér. 

Induljatok el!  

Krisztus maradék egyházának tagjai, ezt mondja nekünk Isten az 

idők végéhez érkezve: Induljatok el! Emeljétek fel Krisztust, hir-

dessétek az ő kegyelmét! Haladjatok előre a hármas angyali üze-

net prédikálásával, haladjatok előre a megújulásért és a reformá-

cióért könyörögve.  

Menjetek tovább, követve a Biblia előírásait úgy, ahogyan azt 

olvassátok! Menjetek előre azáltal, hogy olvassátok a Prófétaság 

Lelke írásait és ragaszkodtok a bennük foglalt tanácsokhoz! Men-

jetek előre, hirdessétek a világnak az üdvösséget és Krisztus köze-

li második eljövetelének jó hírét! 

Isten kegyelme vezeti az embereket világszerte arra, hogy indulja-

nak előre. Folyamatosan, minden időben magasra kell emelnünk 

a nyilvános evangélizálás zászlaját. Isten kegyelme és a hármas 

angyali üzenet hirdetése mindenhol megváltoztatja az embereket. 

A Szentlélek munkálkodik mindazok szívén, akik szavaid és 

evangélizációs tanúságtételed által hallják a drága advent üzene-

tet… ahogyan világgá kürtölöd Isten kegyelmét. Az élet minden 
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területére és vonatkozásába bele kell vinnünk az evangélizációt. 

Sok helyen teszik ezt, beleértve a hatalmas Dél-Amerikai Divíziót, 

ahol az „integrált evangélizáció” a hívők természetes életmódja 

lett. 

Példát mondok az Euro-ázsiai Divízió területéről: Vaszilij néhány 

évvel ezelőtt rendőrtiszt volt Moldovában. Meggyőződésre jutott 

a Biblia igazságát és az advent üzenetet illetően, meg akart ke-

resztelkedni, hogy adventista legyen. Szólt újonnan felfedezett hi-

téről a családjának, de apja és anyja azt mondták, hogy kitagad-

ják, a testvére pedig kijelentette, hogy nem tekinti őt többé a test-

vérének. A felesége Galina közölte, hogy elválik tőle. Rendőrségi 

parancsnoka azt mondta, hogy sohasem fogja elengedni őt szom-

baton. 

Vaszilij nagy lelki küzdelmet vívott imában, majd azt kérte Isten-

től, hogy válaszul imájára adjon neki egy egyértelmű útmutatást 

az által a szövegrész által, amit a Biblia megnyitásakor éppen 

megpillant. Mi történt ezután? Kinyitotta a Bibliáját, és Isten 

kegyelme által azonnal Mt 10:35-3820 igéi ragadták meg tekinte-

tét, ahol Jézus azt magyarázza, hogy ellenséggé válhatnak a csa-

ládtagjaink, és ha apánkat, anyánkat jobban szeretjük, mint 

Krisztust, akkor nem vagyunk méltók arra, hogy a tanítványai le-

gyünk. Vaszilij ekkor úgy érzete, hogy Isten arra készteti őt, hogy 

tartsa meg parancsolatait, vegye fel a keresztjét és kövesse Őt.  

Megköszönte a választ Istennek, és döntött. Elment a Hetednapi 

Adventista gyülekezetbe, és megkeresztelkedett. Amikor meg-

mondta a feleségének, hogy megkeresztelkedett, ő azt válaszolta, 

hogy már megvannak a válási papírok. Vaszilij nem kezdett kö-

nyörögni neki, csak annyit jegyzett meg, hogy ő, a maga részéről 

szereti őt.  

                                                           
20 „Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támaszszak az ember és az ő atyja, a leány és 

az ő anyja, a meny és az ő napa közt; És hogy az embernek ellensége legyen az ő háza 
népe. Aki inkább szereti atyját és anyját, hogysem engemet, nem méltó én hozzám; és 
aki inkább szereti fiát és leányát, hogysem engemet, nem méltó én hozzám. És aki föl 
nem veszi az ő keresztjét és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám.” (Mt 10:35-38) 
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Mivel Galina azt hitte, hogy támogatni fogják ellenvetéseit, el-

ment Vaszilijjal a családjához, hogy közöljék keresztsége hírét. 

Meglepetésére azonban Vaszilij szülei is és testvére ellenkezés 

nélkül elfogadták döntését.  

Ezt követően Vaszilij a rendőrségi parancsnokához ment, vitte a fel-

mondó levelét, azzal indokolva, hogy megkeresztelkedett. Mi ez –

kérdezte a tiszt? Vidd vissza ezt a papírt, legyen még egy heted 

átgondolni a dolgokat! Egy hét múlva Vaszilij ismét felajánlotta 

felmondását. A parancsnok azonban, ahelyett, hogy elfogadta 

volna ezt, előléptette Vaszilijt, hogy ne legyenek többet problémái 

a szombattal.  

Éppen ebben az időben, Vaszilij felesége, Galina súlyos problé-

mába keveredett a munkahelyén, ahol pénztáros volt. Egynapi 

bevétellel nem tudott elszámolni, a cég pedig jelezte, hogy tarto-

zik a pénzzel. Kétségbeesésében arra kérte Vaszilijt, hogy imád-

kozzon érte, mire ő azt kérte, hogy imádkozzanak együtt a prob-

lémáért. Másnap Galina megtalálta a számítási hibát, a pontos 

összegre, ami hiányzott. Vaszilij hívta őt, hogy adja át a szívét 

Istennek, aki válaszolt imájukra, de Galina ezt visszautasította.  

Később Galina édesanyja rákos beteg lett. Vaszilij és Galina meg-

látogatták és imádkoztak érte. Isten közbelépése által az anya meg-

gyógyult! Galina szíve ekkor már meglágyult és egyenesen a he-

tednapi adventista gyülekezetbe ment, hogy megkeresztelkedjék. 

Boldogan jelenthetem nektek, hogy Vaszilij Garascuic most a Mol-

dova Unió pénztárosa, és Isten kegyelme által ő is, és Galina is itt 

vannak velünk az ülésen. Lennétek olyan kedvesek felállni? Is-

tennek legyen hála kegyelmének szabadító hatalmáért!  

Testvéreim! - Itt a Georgia Dome-ban és szerte a világon - hirdes-

sétek a Szentlélek hatalma által Isten kegyelmét és a hármas an-

gyali üzenetet! Csodálatosan sokszínű egyház vagyunk, de mégis 

egyek Krisztusban, és e drága bibliai üzenetben. Nemzetközi csa-

lád vagyunk, a földgolyó minden sarkáról, akik Isten kegyelmét 

hirdetik azzal, ha előre haladnak, egyesülve a Szentlélek és az 

alapvető bibliai hitelvek által. 



27 

Milyen fontos üzenetet közvetít az advent mozgalom a világnak 

ebben az utolsó időben! Az első, a második és a harmadik angyal 

üzenete arra szólítja fel az embereket, hogy térjenek vissza az 

igaz, Biblia szerinti Isten-imádáshoz.  

Milyen Teremtőnk, Megváltónk, Főpapunk, és Védőügyvédünk 

van! Milyen Barátunk! Milyen Istenünk! 

Jézus hamarosan jön!  

Nemsokára látni fogjuk kelet felől a kis sötét felhőt, amely akkora, 

mint az ember fél tenyere. Ez a felhő egyre nagyobb és nagyobb, 

mind ragyogóbb és ragyogóbb lesz. Az egész menny kiözönlik, 

hogy lássa az emberi történelemnek ezt a csúcspontját. A meny-

nyei csoda által mindenki egyidejűleg fogja látni Őt. Az angyalok 

milliói közepette ott trónol majd az a Valaki, akit mi várunk... 

nem az alázatos, megtört Bárány, nem a Főpap, hanem a Kirá-

lyok Királya és az Uraknak Ura, Jézus Krisztus a mi Megváltónk! 

Feltekintünk rá és ezt mondjuk: „Ez az Isten, akit mi vártunk!” 

Krisztus letekint, és ezt mondja: „Jól vagyon jó és hű szolgáim, 

menjetek be a ti uratok örömébe!” Azután felemeltetünk, hogy 

találkozzunk az Úrral a levegőben, és hazamenjünk vele örökre... 

csodálatos befejezése ez adventi zarándoklatunknak!  

Ha az Úr csodálatos szeretete és megváltási terve – az Ő diadal-

mas kegyelme – érintette szíveteket, és szeretnétek megújítani el-

kötelezettségeteket iránta és a hetednapi adventista misszió iránt, 

hogy hazatérve hirdessétek az Ő kegyelmét; ha kérni akarjátok az 

Urat annak érdekében, hogy megújulást és reformációt munkáljon 

életetekben és az egyházban; ha kívánjátok a Szentlélek jelenlétét 

és a késői esőt; ha másoknak is hirdetni akarjátok a hármas an-

gyali üzenetet; ha életeteket és személyes tanúságtételeteket a mi 

mindenható Megváltónk, a Főpap és az eljövendő Király kezébe 

akarjátok helyezni, hogy az Ő vére érdeme, irgalmassága és ke-

gyelme által megálljatok az ítéletben… ha alázatosan kérni akar-

játok az Urat, hogy vegye át az ellenőrzést életetek felett, és segít-

sen titeket Isten kegyelme hirdetésében a föld történelmének 
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ezekben az utolsó napjaiban, akkor akartok-e felállni most csend-

ben, és állva maradva kifejezni neki való odaszánásotokat? 

Hívlak benneteket, hogy fogadjátok be Krisztus csodálatos kegyel-

mét életetekbe, újítsátok meg neki való odaszánásotokat és a nagy 

advent mozgalom iránti elkötelezettségeteket, hűségeteket ab-

ban, hogy hirdetni fogjátok Isten kegyelmét, valamint kéritek az 

Urat, hogy segítse egyházát „előre menni”.  

Mielőtt énekkel bezárnánk az istentiszteletet, és elhangzanék a zá-

ró áldás, keressük az Urat együtt imában.  

Kérlek benneteket, maradjatok állva, forduljatok a mellettetek vagy 

mögöttetek álló személy felé, és mondjatok egy szívből jövő, alá-

zatos imát! Kérjétek az Urat a megújulás és a reformáció érdeké-

ben, hogy a Szentlélek vezethesse a maradék egyházat, amint el-

indulunk hirdetve Isten kegyelmét és a hármas angyali üzenetet.  

Kérlek, imádkozzatok együtt! 
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Utószó 

 

A Hetednapi Adventista Egyház fennállásának több mint 160 

éves történelmével hátunk mögött, nagyon szilárd hittudattal kell 

rendelkeznie annak, aki egyedülálló, mennyből kezdeményezett 

mozgalomnak nevezi ezt a sok csalódást, megpróbáltatást megélt 

egyházat, amelynek vezetőjévé választották.  

Olyan világban élünk, amelyben tömegek veszítik el identitástu-

datukat. Ebben segít az is, hogy ma erősen szektás irányzatnak 

tekintik azt a közösséget, amelyik szembenállást hirdet minden 

megalkuvó, modern és hamis egységet hirdető eszme ellen, és 

Isten különleges, maradék népének tartja magát, amelynek a pró-

féciákban meghatározott küldetése van.    

Ted Wilson testvér, a Generál Konferencia 2010-2015 évre meg-

választott elnöke nem mond újat, csak kimondja azt, amit ma 

egyre ritkábban hallunk. Mintha szégyellnénk megvallani azo-

nossági igéinket úgy, amint azt tette Keresztelő János, amikor 

megkérdezték tőle: „kicsoda vagy, mit mondasz magadról?” - 

majd idézte a reá vonatkozó prófétai igét: „Kiáltó szó a pusztá-

ban!” Ez vagyok. Nem egy a sokféle vallási irányzat között, ha-

nem AZ, aki Jézus eljövetele előtt meghatározott üzenet követe. 

166 éve nem vált időszerűtlenné ez az állítás, hogy a hármas an-

gyali üzenet és Jézus közeli visszajövetelének reménysége, üze-

nethirdetésünk alapja.  

Wilson testvér elutasítja azt a téves szemléletet, amely úgy akar 

növekedést elérni az egyházban, hogy befogad olyan új, divatos 

módszereket és irányzatokat, amelyek nem biblikusak. Felhívást 

intéz felénk, hogy kövessük azokat az alázatos prédikátorokat, és 

presbitereket, akik evangéliumi módszereket alkalmaznak. Min-

den gondolatot, új módszert vizsgáljunk meg a Bibliával és a Pró-

fétaság lelkének tanításaival. 
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Legyenek az istentiszteletek Krisztus-központúak és nem szabad 

követni a zenében és egyéb szolgálatokban a csupán érzelmekre 

ható, misztikus, pogány irányzatokat. 

Amikor a legnagyobb keresztény egyház kijelenti, hogy elfogadja 

az evolúció tanítását, ő nem megy el hallgatólag a kérdés mellett, 

hanem   a hármas angyali üzenet felhívása szerint hitet tesz a szó 

szerinti hatnapos teremtés mellett. Missziónk halálos ellenségé-

nek nevezi a történetkritikai módszerek alkalmazását. Mi, heted-

napi adventisták úgy fogadjuk el a Bibliát, mint hitelvi rendsze-

rünk alapját. A Biblia alapján tudjuk igazolni prófétikus küldeté-

sünket.  

Amikor ma Ellen Gould White írásait sokan korszerűtlennek tart-

ják, felszólít azok tanulmányozására. Különösen két könyvre hivat-

kozik: a „Pátriárkák és próféták”, valamint „A nagy küzdelem” cí-

mű írásokra. Említésre méltó, hogy amikor 1984-ben Ted Wilson 

testvér az édesapjával, a Generál Konferencia akkori elnökével, a 

Magyar Unió vendégeiként hazánkban jártak, egy csodálatos dip-

lomáciai és bátor keresztényi párbeszéd eredményeként sikerült az 

egyházügyi államtitkártól engedélyt kapnunk arra, hogy „A nagy 

küzdelem” c. könyvből tízezer példányt az ő költségén kiadhas-

sunk. Ez akkor Isten különös gondviselése volt. Nem előadói fo-

gás tehát részéről az, amikor Ellen G. White írásainak olvasására 

buzdít és bátorít.  

Sorakozzunk fel Isten népe hűséges vezetői mögé mi is, és fogad-

juk el a felhívást: „Menjetek előre!”  

 

            Erdélyi László 

 



 



 

 


