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DE AZÉRT...

Mindenki mindig 

ellene mond a gonosznak;

még ellenségünknek sem

kívánunk semmi rosszat;

de azért nem lenne

egészen hiábavaló,

ha tetten lehetne érni,

- hol,

- mikor,

- hogyan

rontódik el a jó.

(Pákolitz István)
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Ne állj szóba a csalóval!

„Nem veletek együtt kell nékünk 
házat építeni a mi Istenünknek!”

(Ezsd 4:3)

A közelmúltban, amikor egyik gyülekezetünkben beszél-
tem Jézus figyelmeztetéséről, amelyet a tanítványokhoz 
intézett tanításában üzent a második eljövetele előtt élő 
gyermekeihez, különös megnyilatkozásra lettem figyelmes. 
Néhány testvér részéről meglehetősen erős kötődést tapasz-
taltam azok iránt, akik a szombat-vasárnap kérdésében az 
Egyesült Államokban szerveződött Christian Coalition of 
Amerika – Amerikai Keresztény Koalíció – és más szerve-
zetek látogatása során szerzett tapasztalataikat terjesztik a 
világhálón. Az egyik ilyen személy 40 évig volt adventista 
lelkész, és állítása szerint megválasztották a Koalíció alel-
nökének. Jelenlegi adventista kapcsolatáról nem tudunk. 
Rajta kívül más adventista lelkészek, akik nagyon megnyerő 
stílusban, a Bibliából és a Bizonyságtételekből vett idézetek-
kel figyelmeztetnek a szombat-vasárnap kérdésben várható 
veszélyre, mélyen beírták magukat a testvérek szívébe. 

Az ilyen tartalmú kötődés bizonyos értelemben érthető az 
olyan távoli, ismeretlen személyekhez, akikről az interneten 
csupa szép véleményt olvashatunk, és megállapításunk sze-
rint meggyőződésünkkel, hitünkkel, prófécia ismeretünkkel 
megegyező vagy majdnem azonos felhívásokat, információ-
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kat közölnek. Úgy éreztem, a testvérek szinte belülről, lelkük 
mélyén tiltakoztak még a lehetősége ellen is, hogy ezeknek 
az ismeretlen személyeknek a hitelességét megkérdőjelez-
zük. Ha hosszabb időn keresztül tart egy ilyen kötődés és 
egyre gyakoribb a közvetítésükkel hozzánk eljutó informá-
ció, hitelességük esetleges megkérdőjelezése esetén szinte a 
függőség,  „elvonási tünetek” jeleinek lehetünk tanúi. 

Nem is tekinthetjük feladatunknak, vagy jogunknak má-
sok szándékának a vizsgálatát vagy bírálatát, de fontos, hogy 
figyeljünk Jézus figyelmeztetésére, amelyet a tanítványok-
nak adott, s amely a nagy küzdelem záró fejezeténél eliga-
zítást ad számunkra. Kötelességünk megvizsgálni a Biblia 
alapján minden tanítást.  

Bizonyosak lehetünk abban, hogy Jézus, amikor intelme-
it szólta, sohasem esett túlzásokba de nem is rejtette véka 
alá a számunkra nagyon fontos igazságokat. Szavai egyér-
telműek, azokhoz nem szabad sem hozzátenni sem elvenni. 
Nem kell túlhangsúlyozni, de csökkenteni sem szabad jelen-
tőségüket. Nem szabad túlmagyarázni, de elhallgatni sem. 
Sok bajt elkerülhetünk, ha figyelünk szavára. Ő ezt mondta: 
„Meglássátok, valaki el ne hitessen titeket” (Mt 24:4). 

Majd amikor beszél a jelekről és eljöveteléről, ismét fi-
gyelmeztet: „Mert hamis Krisztusok és hamis próféták 
támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, 
hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is” (Mt 24:24). 
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A Hegyi beszédben nem csak a végidőkre vonatkoztatja 
intelmét, hanem állandó készenlétre szólít fel: „Őrizkedje-
tek pedig a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában 
jőnek hozzátok, de belől ragadozó farkasok” (Mt 7:15).

Krisztus képmásában, juhok ruhájába öltözve jönnek a 
tévtanítók, ahogy Pál apostol nevezi őket: „gonosz farka-
sok, kik nem kedveznek a nyájnak” (ApCsel 20:29.) Egé-
szen természetes, hogy ezek a hitetők vigyáznak a hazugság 
megfogalmazásával is, amelyet olyan magas szinten gyako-
rolnak majd, hogy ennek következtében: „Sokan a nagy vi-
lágossággal rendelkezők közül el fogják hagyni az igazságot, 
mert nem váltak eggyé Krisztussal.” (E. G. White: Szemel-
vények II. 51. o.)

Fel kell készülni arra a fájdalmas tapasztalatra, amelyet 
E. G. White így élt át: „Lelkem nagyon elszomorodik annak 
láttán, hogy a világosságot és igazságot megismerők közül 
némelyek milyen gyorsan elfogadják Sátán csalásait, mert 
elbűvöli őket egyfajta hamis szentség.” (U. o. 373. o.)

Ezek a megállapítások azonban nem hatalmaznak fel sen-
kit sem arra, hogy elkezdjen mutogatni bármelyik irányba. 
Amikor Jézus az utolsó vacsorán jelezte azt, hogy valaki el-
árulja őt, a tanítványok egymásután kérdezték: „én vagyok-e 
az?” A sokkoló kérdés és spontán önvizsgálatuk megmutat-
ta, hogy nem voltak ők sem immúnisak  és nem voltak bizto-
sak önmagukban. A figyelmeztetés ma is hangzik: „Azért aki 
azt hiszi, hogy áll, meglássa hogy el ne essék!” (1Kor 10:12) 
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Ha az Úrral szoros a kapcsolatunk, ha minden új jelen-
séget Isten Igéjével mérünk meg, az Úr nem hagy bennün-
ket magunkra, nem engedi, hogy megtévesztés áldozatai          
legyünk. Ezt ígérte: „És füleid meghallják a kiáltó szót mö-
götted; ez az út, ezen járjatok; ha jobbra és ha balra elha-
joltok” (Ézs 30:21).

Örök szabály, hogy vegyük komolyan az Úr szavát, és vizs-
gáljunk meg mindent az Ige talaján. Sátán nem tudja magát 
tökéletesen álcázni. Aki jól ismeri Isten igéjét és élő kapcso-
latban van az Úrral, az előtt az ördög valahol elárulja magát. 
Ezeket a jelentéktelennek tűnő, árulkodó megnyilatkozáso-
kat nagyon komolyan kell venni. 

A nagy kérdés, hogy meddig mehetünk el saját bizton-
ságunk és a ránk bízott üzenet veszélyeztetése nélkül? Ha 
felismerjük, hogy Sátán van egy munka mögött, meddig 
ápolhatjuk a kapcsolatot az ilyen szervezettel? Helyes-e 
taktikai megfontolásból elmenni megbeszéléseikre, ahol 
tudjuk, hogy Krisztus ügye ellen történik szervezkedés, csu-
pán azzal a szándékkal, hogy megismerjük Sátán terveit és 
módszereit? Helyes-e, ha szavainkkal és magatartásunkkal 
megpróbáljuk álcázni magunkat, hogy az ellenség ne ismer-
je szándékunkat? 

Ne gondold, hogy Sátánt félre tudod vezetni a saját te-
rületén! Amikor Saul, Izrael első királya álruhában ment 
a spiritiszta nőhöz, az endori asszonyhoz, az ördög az első 
megszólalásában leleplezte a királyt.
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Ne engedjük magunkat félrevezetni sem másoktól, sem 
saját bölcselkedéseink által. Sátán nem olyan együgyű, hogy 
ne ismerné fel taktikázásunkat. A tőle szerzett információt 
pedig nem adja olcsón, és nem valószínű, hogy az ott szer-
zett ismereteket fel tudod használni. De bármi legyen is a 
vélt haszna, keményen meg kell érte fizetni. Az Úrtól elég 
tájékoztatást kaptunk az utolsó napokra, nem szükséges 
azt kiegészíteni Sátántól jövő információkkal! Ellen White 
mondja: Ha ilyen helyre megyünk, ahova Isten nem küld 
bennünket: „Isten angyalai nem őrködnek többé felettünk, s 
mi védtelenül ki vagyunk szolgáltatva az ellenség támadása-
inak, aki rossz angyalainak segítségével elménket elsötétíti, 
s lelki erőnket gyengíti.” (Tapasztalatok és látomások, Ha-
mis pásztorok című fejezet)

Ádám és Éva megfelelő tájékoztatást kaptak az Úrtól ah-
hoz, hogy boldogan élhessenek édeni otthonukban. Nem 
volt szükségük arra, hogy meghallgassák Sátán véleményét 
is. Mivel Éva ezt tette, ez vezetett végzetes tragédiához. 

E. G. White írja: „Csak akkor vagyunk biztonságban, ha 
Sátánnak semmi teret sem engedünk, mert befolyásával és 
szándékával nem csak kárt képes okozni, hanem megrendíti 
az Istenbe vetett bizalmunkat is… Mennél inkább kiszolgál-
tatjuk magunkat neki, annál eredményesebben képes ben-
nünket megcsalni. Egyedüli biztonságunk abban van, ha az 
elbizakodottság első, legkisebb jelét élesen visszautasítjuk.” 
(Schatzk. I. 375.) 



14

Ne légy elbizakodott! Ne bízz magadban, hogy egy ilyen 
összejövetelről, amelyen Sátán vagy követei elnökölnek, te 
győztesen fogsz kikerülni.

„Az Istentől jövő becses ígéretek nem azért adattak, hogy 
az embert megerősítsék elbizakodott életvitelében. Nem is 
hivatkozhatunk Isten ígéreteire, ha szükségtelenül veszély-
nek tesszük ki magunkat.” (U. o. )

Bálám mindent megtett annak érdekében, hogy elnyerje 
Báláknak, Moáb királyának kegyét, és a megígért ajándé-
kot. Isten népét azonban nem tudta megátkozni mindaddig, 
amig hűségesek voltak az Úrhoz. 

Bálámnak azonban sikerült egy gonosz tanáccsal csapdát 
állítani Izrael népének. E. G. White írja: 

“Tiltott területre merészkedtek, s így Sátán hálójába ke-
rültek.”

“Az izraelitákat akkor csábították bűnre, amikor külső 
nyugalomban és biztonságban voltak. Nem tartották szün-
telen maguk előtt Istent, elhanyagolták az imát és az elbiza-
kodottság lelkületét ápolták. A falakon belüli árulók az elvek 
erődítményét legyőzték, és elárulták Izraelt Sátán hatalmá-
nak.” (Pátriárkák és próféták,  429. o.)
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Sátán legnagyobb csalása

„A szentély és a vizsgálati ítélet tanát 
Isten népének jól kell ismernie.”

 (E. G.White)

Jézusnak, Sátán hitető munkájával kapcsolatos intelme 
Máté Evangéliuma 24. fejezetének nagy vázlatpróféciájá-
ban hangzott el. Ennek a fejezetnek legfontosabb monda-
nivalója a megváltási terv befejező eseményeinek ismerte-
tése. Ennek is a középpontjában Jézus Krisztus áll, akinek 
visszajövetelével záródik a bűn és a megváltás hatezer éves 
története.

Sátán is tudja, hogy ezeknek a kulcspróféciáknak a felis-
merése döntő súllyal bír annak érdekében, hogy a helyes 
oldalon álljunk ebben a nagy küzdelemben. Ezért mindent 
megtesz azért, hogy az embereket megtévessze, közöttük a 
bibliaismerő embereket is. 

Legnagyobb csalása Isten Fiának személye ellen irányul, 
aki az események középpontjában áll, ugyanakkor a célba 
érkezés főszereplője. Igyekszik meghamisítani magának 
Jézusnak a személyét, munkáját, kijelentéseit, végül eljöve-
telét is. Sátán tudja, hogy a történelem végén még egyszer 
találkoznia kell azzal a Fejedelemmel, aki ellen egykor fellá-
zadt, szembefordult a Mennyben. Készül a nagy találkozóra, 
és ehhez az emberek közül is minél több szövetségesre van 
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szüksége. Egy óvatlan pillanatban, meggondolatlan lépéssel 
az ellenség seregében találhatod magad! 

Sátán nem csak Jézus földi tevékenységével kapcsolat-
ban alkalmazza tévtanításait és csalásait, hanem a jelenlegi 
mennyei szolgálatát is igyekszik elhomályosítani és megcá-
folni. Erről a szolgálatról pedig az apostol így ír: „Fődolog 
pedig azokra nézve, hogy olyan főpapunk van, aki a meny-
nyei Felség királyi székének jobbjára ült” (Zsid 8:1).

 „Lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az ege-
ken, Jézus, az Istennek Fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz. 
Mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni 
gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, 
hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk azért biza-
lommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot 
nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való se-
gítségül” (Zsid 4:14-16). 

„Mivelhogy azért atyámfiai, bizodalmunk van a szen-
télybe való bemenetelre a Jézus vére által” (Zsid 10:19).

Sátán egyik legveszélyesebb tanítása arra irányul, hogy 
megfossza az embereket az üdvösség eme reménységétől. 
Először bűnre viszi az embert, azután rámutatva bűnére, 
azt mondja, hogy elveszett ember vagy. Ennek érdekében 
intéz támadást Jézus Krisztus mennyei, főpapi szolgálatá-
val szemben, tagadva a mennyei szentélynek és az ott folyó 
szolgálatnak a valóságát. 



17

Az 1844-es csalódás után az első felismerés, amely meg-
nyitotta a sötétbe borult eget az elcsüggedt krisztusvárók 
előtt, a mennyei szentély létezése volt. A csalódás regge-
lén Edson Hiram figyelme az Úrtól kapott látomásban, a 
Jel 11:19-re, majd további igékre irányult, amelyekben fel-
villant előtte Jézusnak a mennyei szentélyben megkezdett 
szolgálata. Komoly bibliatanulmányozás után ez lett a He-
tednapi Adventista Egyház egyik első hitelvi tantétele. Ez a 
felismerés egyben válasz is volt csalódásukra, amely nélkül 
nehezen tudtak volna mit kezdeni önmagukkal. 

Félelmetes történelmi pillanat következett be az 1900-as 
év elején, amikor hitünknek ezzel a fontos tartó oszlopával 
kapcsolatban Ellen White a következőket írja:

„A jövőben mindenféle tévtanok keletkeznek, azonban mi 
jó alapot akarunk lábaink számára. Mi az épületnek erős 
oszlopokat akarunk. Egyetlen gombostűt sem mozdítha-
tunk el abból, amit az Ige alapozott meg. Az ellenség hamis 
elméleteket akar behozni, mint pl. azt a tantételt, hogy szen-
tély tana nincs. Ez egyike azoknak a tételeknek, amelyek 
alapján eltávoznak a hittől. Hol lehetünk biztonságban, ha 
nem azokban, amelyeket az Úr az utolsó ötven év folyamán 
adott?” (RH 1905. 05. 25.)

De ekkor már javában dúlt a dr. Kellogg által kirobbantott 
válság. Kellogg az egyház Battle Creek-i Szanatóriumának volt 
az igazgató főorvosa, és váratlanul  panteista elméletet kezdett 
terjeszteni. Elgondolása kiterjedt a szentély tanára is. Kétség-
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be vonta annak létezését. (Lásd: Lewis R. Walton: Jéghegy! 
Előre! c. könyvet.) Olyan területet érintett vakmerőségében, 
amelyre az Ószövetségben a főpap is azzal a kockázattal lép-
hetett, hogy ha nincs rendben Isten előtt, akkor ezt a szolgá-
latot nem éli túl. Dr. Kellogg felelősségét nem csökkentette 
az a tény sem, hogy népszerű, köztiszteletben álló ember 
volt az egyházban. Kedves, barátságos, szeretetre méltó ma-
gatartása sok embert vont maga után. Az ilyen embernek 
természetesen sok irigye és ellensége is van. Így volt ez az ő 
esetében is. Mindezek csupán tények, de nem ezek az utób-
biak okozták vesztét, hanem az elbizakodottság, és az, hogy 
az Úrtól, a prófétaság lelke által küldött figyelmeztetéseket 
megpróbálta kijátszani. Azóta egyházunkban több kiváló  
teológus, lelkész vált a mennyei szentéllyel kapcsolatos té-
ves tanításoknak áldozatául. 

Az volt az általános tapasztalat, hogy akik a szentélyről 
szóló tanítást megtagadták, sorban feladták a legtöbb hitté-
telt is, és nagyon messze elsodródtak a közösségtől. Ennek 
az a magyarázata, hogy egyedül maradtak közbenjáró nél-
kül, saját erejükre és bölcsességükre hagyatkozva. 

Miért intéz Sátán heves támadást Krisztusnak a szentély-
ben végzett szolgálatával szemben? Ellen White válasza: „Az 
ellenség különleges támadást intéz a szentélyre vonatkozó 
tanítás ellen, mert tudja, hogy minden evangéliumi igazság 
itt összpontosul, és innen sugárzik ki, mint a nap fénysuga-
rai.” (u. o.)  
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„Krisztus közbenjárása az emberért a mennyei templom-
ban éppoly lényeges része a megváltás tervének, mint ha-
lála volt a kereszten. Halálával Krisztus elkezdte a megvál-
tás munkáját, feltámadása után pedig a mennybe ment, 
hogy befejezze azt. Hittel a függöny mögé kell lépnünk, 
ahová útnyitóul bement érettünk Jézus” (Zsid 6:20). A Gol-
gota keresztjének fénye tükröződik vissza azon a helyen. Ott 
többet megérthetünk a megváltás titkaiból.” (A nagy küzde-
lem 435. o.) Ettől fél Sátán! 

Ezek a gondolatok közelebb visznek bennünket annak 
megértéséhez, hogy miért áll Sátán támadásának közép-
pontjában Krisztusnak a mennyei templomban érettünk fo-
lyó szolgálata. Itt dől el minden embernek örök sorsa.

Van-e reánk háruló felelősség ebben a kérdésben, vagy 
megelégedhetünk egy ismeretanyag felfrissítésével? „Mind-
azoknak, akik ismerik ezeket az igazságokat, bizonyságot 
kell tenniük arról a nagyszerű üzenetről, amelyet Isten bí-
zott reájuk. A mennyei templom annak a munkának a kö-
zéppontja, amelyet Krisztus végez az emberiségért.” (A nagy 
küzdelem 435. o.) 

„Sátán állandóan arra törekszik, hogy a szentélyt illető-
en különös elképzeléseket, nézeteket hozzon be. Igyekszik, 
hogy aláássa, lekicsinyelje Istennek csodálatos ábrázolása-
it a Krisztusnak érettünk, üdvösségünkért folyó szolgálatát 
csak azért, hogy az érzéki szívet kielégítse. A szentély ta-
nának igazságát, hatását kiűzi a hívők szívéből, helyét pe-
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dig kitalált, fantasztikus elméletekkel helyettesíti, hogy az 
engesztelés igazságát erőtlenné tegye, s hogy a harmadik 
angyal üzenete óta általunk szentnek tartott tantételekbe 
vetett bizalmunkat lerombolja. Így megrabolhatna abba az 
üzenetbe vetett hitünktől, amely bennünket különleges nép-
pé tett, művünknek pedig arculatot, erőt és hatalmat adott.” 
(Lelki ajándékok kincsestára 10:7. Voice of Prophecy)

„Sátán reméli, hogy Isten maradék népét beleránthatja az 
általános romlásba, amely az egész világra következik. Mia-
latt Krisztus eljövetelének ideje közeledik, egyre eltökélteb-
ben és határozottabban törekszik őket legyőzni.” (U. o.)

A Jézus Krisztus főpapi szolgálatával kapcsolatos téve-
dés azért is végzetesen veszélyes, mert ez a szolgálat meg-
ismételhetetlen. Amikor Jézus kilép a szentek szentjéből, 
kimondatik egy megmásíthatatlan végzés: „Aki igazságta-
lan, legyen igazságtalan ezután is; és aki fertelmes, legyen 
fertelmes ezután is; és aki igaz, legyen igaz ezután is; és 
aki szent, szenteltessék meg ezután is” (Jel 22:11). Ez lesz 
a legünnepélyesebb döntés, amely valaha született az em-
beriséggel kapcsolatban. Nincs többé változásnak lehetősé-
ge. Ennek felismerése következtében következik be Ámós 
jövendölése: „És vándorolni fognak tengertől tengerig és 
északtól fogva napkeletig. Futkosnak, hogy keressék az 
Úrnak beszédét, de nem találják meg” (Ámós 8:12).

Az Ószövetségben döntő jelentősége volt annak, hogy 
az engesztelés napján az emberek hogyan viszonyultak a 
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szentek szentjében végzett szolgálathoz. Mindenki legfőbb 
figyelme odairányult. Mindenki tudta azt, hogy ott benn a 
sátorban az ő nevére is sor kerül, és a döntés élet vagy halál 
volt. Ugyanez a helyzet Jézus főpapi szolgálatával kapcso-
latban is. Tudatosan kell, hogy bennünk éljen annak ténye, 
hogy örök sorsunkról történik ott a döntés. Ezért igyekszik a 
lelkek ellensége mindent megtenni azért, hogy Jézusnak ez-
zel a szolgálatával kapcsolatban megtévessze az embereket.

Annak ellenére, hogy a mennyei szentélyben folyó vizs-
gálati ítéletben minden ember neve sorra kerül, kevesebbet 
foglalkozunk Krisztus főpapi szolgálatával, mint amennyire 
helyzetünk és üdvösségünk érdekében erre szükségünk vol-
na. Úgy élünk-e, úgy végezzük-e mindennapi feladatunkat, 
úgy ébredünk és fekszünk-e le, mintha ez vona az utolsó 
nap az életünkben? Az 1844-es nagy mozgalom tagjai ké-
sőbb megemlékeztek arról, hogy minden este úgy hajtották 
fejüket nyugovóra, hogy nem maradt elrendezetlen dolog az 
életükben.
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Hatalmas védőbástya a csalás ellen

„A hetednapi adventisták 
már egy évszázad óta hitték, 

hogy az Írásokban a lelki ajándékokra 
vonatkozó ígéretek teljesedése  értelmében, 

Isten megtisztelte maradék egyházát 
a Prófétaság Lelke ajándékával.”

(Generál Konferencia)

A „Meglássátok, valaki el ne hitessen titeket” c. füzetben 
már történt utalás arra, hogy a Jelenések könyvében két 
alkalommal van szó a Jézus Krisztus Bizonyságtételéről, il-
letve a Prófétaság Lelke adományáról. Mind a két Ige a vég-
idők maradék népére vonatkozik. Az egyik az üldözött (Jel 
12:17), a másik a célba ért egyház (Jel 19:10) lelki ajándéka-
ként mutatja be ezt a felmérhetetlen kincset. 

„A Jelenések könyve 12:17 versének teljesedéseként nap-
jainkban a prófécia adománya megnyilvánult Isten népe 
között. A prófécia előre vetítette, hogy a maradék egyház 
ezzel az ajándékkal rendelkezni fog. Arról az egyházról van 
szó, amely megtartja Isten parancsolatait és a Jézus hitét 
(Jel 14:12), tehát letéteményese Jézus bizonyságtételének, 
amely a Prófétaság Lelke: Jel 19:10.)

A Hetednapi Adventista Egyház történtében az 1844-es 
csalódás után ez volt a második felismerés, amelyet komoly 
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vizsgálat után Harmon Ilona 1844. decemberében kapott 
látomására építettek. Még mindig tanácstalanok voltak a 
csalódást átélt hívők. A szentély tanításával kapcsolatos fel-
ismerést újabb megerősítésnek kellett követnie. Ebben se-
gített ez a látomás, amelyben felismerték az isteni vezetés 
jelenlétét, és a maradék egyháznak adott lelki ajándékot. 

Ellen White később így emlékezik: „A hetedik napot ün-
neplő adventisták nemcsak Isten Igéjének áldását élvezik, 
hanem a prófétaság adományát is. Ezt Isten adta a maradék 
egyháznak, hogy intő üzenetét vigye a tévelygőknek, és bá-
torítást a szelídeknek és alázatosoknak.” (RH 1905. 01. 26.)

A Prófétaság Lelkének ajándéka segítségével ismerték fel 
lépésről lépésre a Biblia tanításaiban a kornak szóló idő-
szerű igazságokat, amelyeket „jelenvaló igazság” (2Pét 1:12) 
néven foglaltak össze.

Ellen White-nak, aki által adta az Úr ezeket a kijelentése-
ket és tanácsokat, nagyon sokszor át kellett élnie az ószö-
vetségi próféták keserű tapasztalatait, a mellőzéstől az erős 
támadásokig. Annak ellenére, hogy a látomásokban, az Is-
tentől küldött jelzésekben felismerték azok mennyei erede-
tét, sokan mégis ellenálltak a kapott figyelmeztetéseknek és 
tanításoknak. 

A tények azonban makacs dolgok. Egyik későbbi elemző 
ezt írja Ellen White szolgálatáról: „Az Istentől kapott láto-
más befejeztével remegő térdekkel állt fel ez a 17 éves leány, 
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hogy magára vegye a terhet, nevezetesen, hogy Isten szószó-
lója legyen, amit 70 éven át hűségesen és lelkiismeretesen 
végzett. Írt 25 millió szót, amelyek 43 könyvében és 4 000 
cikkben jelentek meg.”

Annak ellenére, hogy az egyház hivatalosan elfogadta a 
Prófétaság Lelke adományát, mint a végidők maradék egy-
házának adott segítséget, volt idő, amikor a Review and 
Herald-ban, amely az egyház hivatalos lapja, öt évig nem je-
lentettek meg egyetlen látomást sem. Ez idő alatt csupán öt 
cikk jelent meg Ellen White-tól, amelyek általánosan intő, 
buzdító tartalmúak voltak. Ennek oka az volt, hogy tartottak 
a nem adventista olvasóknak a látomásokkal szembeni elő-
ítéletétől. A következmény azonban az volt, hogy az egyház 
életében hanyatlás állt be. Jól tükrözi ezt az 1855. november 
15-én kezdődött általános konferencia hangulata, amelyen 
egy bizottságot választottak azzal a megbízatással, hogy 
„a konferencia nevében szóljanak a szentekhez, az egyház 
ajándékáról.” A bizottság ezután a következő jelentést tárta 
a konferencia résztvevői elé:

„Tekintve áldott Mesterünk drága ügyének jelenlegi erőt-
len állapotát, érezzük, hogy Isten előtt meg kell aláznunk 
magunkat. Meg kell vallanunk hűtlenségünket, és az Úr út-
járól való letérésünket, amivel a szentség Istenét megbán-
tottuk és saját lelkünket megterheltük. Alkalmat adtunk a 
minden igazság ellenségének, hogy örvendjen a szétszórt 
nyáj hitének és lelkiségének csökkenésén és elhajlásán.”
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„Nem értékeltük magasztos kiváltságunkat, hogy igényeljük 
azokat az ajándékokat, amelyeket áldott Mesterünk biztosított 
népe számára. Nagyon félünk, hogy megszomorítottuk a Szent-
lelket, mert elhanyagoltuk az egyházra árasztott áldásokat.”

„A múlt tapasztalataiban örvendhettünk Isten jóvoltából, 
aki megmutatta gondviselését népe iránt, mert ösvényén 
vezetett bennünket, kijavította a tévedéseink által keletke-
zett romlást, Lelkének munkája által.

A szombatünneplők nagy része a harmadik angyali üzenet 
hívei, szilárdan hitték, hogy az Úr hívta ki népét a pusztából, 
arra rendelt eszközei által, hogy bennünket a hit egységére 
hozzon. Hivatkozunk a látomásokra, amelyeket Isten meg-
ígért a maradéknak az utolsó napokban.”

November 20-án Ellen White látomást kapott, amelyben 
azt látta, hogy „az Úr Lelke lassan kihalóban volt a gyüleke-
zetben.” Néhány héttel később így írt: „Az  utóbbi időkben 
a látomások ritkultak, s bizonyságtételeim Isten gyerme-
kei számára megszűntek. Azt gondoltam, munkámat Isten 
művében befejeztem és további kötelességem nincs, csak 
saját üdvösségem munkálása, és kis családom gondozása. 
Legutóbb azonban Isten Lelke munkálkodott érettünk… Is-
ten helytelenítette ugyan, hogy népe ezeket az ajándékokat 
félretette, de jóleső kilátást jelentett az, hogy mosolya ismét 
ránk ragyogott, és kegyelméből ismét megújította ezeket 
az ajándékokat, amelyek megmaradnak a gyülekezetben, a 
csüggedő és alélt lelkek bátorítása, a tévelygők megjavítása 
és megfeddése érdekében.” (RH 1856. 01. 10.)
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Érdemes rövid visszapillantást tenni arra az útra, ame-
lyen a „Jézus Krisztus bizonyságtétele – a Prófétaság Lelke” 
különböző megbecsülésben vagy mellőzésben volt látható a 
maradék egyház életében. Ezek az egyház életében tapasz-
talható megnyilatkozások időről-időre szükségessé tették 
a Generál Konferencia állásfoglalását a prófétaság adomá-
nyának fontosságával kapcsolatban. Nézzünk néhányat!

Generál Konferencia, 1869. „Tanúsítjuk, hogy hitünk 
és bizalmunk Isten Lelkének ajándékaiban – az ellenség tá-
madásainak ellenére is – nem csak töretlen, hanem nagyon 
megerősödött és fokozódott a veszélyek és tévedések idején 
kapott intelmek, tanácsok, figyelmeztetések és vigasztalá-
sok által, továbbá tanításaink tisztasága, és a bennünk Isten 
szava segítségével keltett tisztelet által. A szétszórt nyájnak 
komolyan ajánljuk a Bizonyságtételek gondosabb olvasását, 
és a szigorúbb alkalmazkodást tanításaihoz.”

Generál Konferencia, 1870. „Mint nép, elismerjük a 
lelki ajándékok állandóságának hittételét, ezért hitvallást 
tettünk, hogy a Prófétaság Lelke közöttünk, mint a maradék 
között (Jel 12:17; 19:10.) megnyilvánult. Elhatározzuk, hogy 
Isten előtt megalázzuk magunkat mindezért, s igyekezni fo-
gunk a Lélek tanításaival összhangban élni, nehogy követ-
kezetlenségünkkel elűzzük magunktól Isten jó Lelkét.”

„És minthogy mindezekből láthattuk, hogy akik a Bizony-
ságtételeket akár magán-, akár közéletükben mellőzték, 
ítélkezésükben állandóan gyengéknek mutatkoztak, s hűt-
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lenségükkel önmaguknak és az ügynek is ártottak, ezért el-
határozzuk:

„Az Egyháznak adott Bizonyságtételekben értékeljük Is-
ten bölcsességét. Veszélyes és romboló dolog tanításait mel-
lőzni vagy elhanyagolni; bevalljuk gyengeségünket és tehe-
tetlenségünket, nevezetesen, hogy a Szentlélek segítsége 
nélkül nem tudjuk Isten tetszésére vezetni és fejleszteni ezt 
a szent művet.” (RH 1870. 03. 22.)

Generál Konferencia, 1873. és 1882. „Elhatározzuk, 
hogy kifejezzük a Bizonyságtételekbe vetett teljes bizalmun-
kat, amelyeket Isten oly kegyelmesen adott népének, s hogy 
különös hálánkat fejezzük ki az (Test. 5. 9.) üzenetért, ame-
lyet gondviselése gyanánt fogadunk el.” (RH 1882. 12. 26.)

47. Generál Konferencián (1954. jún. 3.) elfogadott 
határozatok: 

- „Minthogy elismerjük, hogy a maradék egyház korai 
szakában a prófétaság lelkének ajándékát kapta, és hogy 
eme ajándék útján Ellen Gould White egész életén keresz-
tül szóban és írásban, s halála óta könyvei által irányított, 
tanácsolt bennünket, sőt a lelki élet magasabb színvonalára 
emelt, és a bekövetkezendő események világosabb megérté-
séhez segített; 

- mivelhogy elismerjük, miszerint a Prófétaság Lelkének 
írásaiban leszögezett elvek az évek folyamán nem változnak, 
nevezetesen, hogy idő és próbatétel nem tette érvénytelen-
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né az adott tanításokat, és hogy az üzenet kezdeti idősza-
kában adott tanítást követendő és biztonságos utasításnak 
kell tartanunk ezekben az utolsó napokban is; (RH 1907. 07. 
08.) és;

- mivelhogy felismerjük a Prófétaság Lelke üzeneteinek 
értékét az egész világon élő közösségeink javára, és hogy az 
Úr szolgája által Európában, Ausztráliában és Észak-Ame-
rikában kijelentett elvek az egész egyház számára egyenlően 
értékesek minden országban azért, hogy elősegítsék a bib-
liai életszínvonal megvalósítását, buzdítsanak odaadó, ön-
feláldozó lelkületre, vezessék és egységesítsék az egyházat, 
ezért legyen elhatározásunk, hogy ismételten megerősítjük 
alapvető hitünket abban, hogy

1. a/ Isten az ő egyházának adta a Szentlélek ajándékát, 
és ezek az ajándékok a Biblia isteni elveivel összhangban 
működnek; adattak a szentek tökéletesbítésére, a szolgálat 
munkájára, a Krisztus testének építésére, s hogy a próféta-
ság ajándéka, amely a maradék egyház ismertető jele, meg-
nyilvánult Ellen White életében és szolgálatában;

b/ Ellen G. White írásai az egyháznak adattak, de nem a 
Szentírás helyettesítésére, sem a hit új szabályaként, hanem 
az egyház lelki felemelésére, oktatásra, figyelmeztetésre, 
megrovásra, intésére, a tantételek megvilágosítása és Isten 
népének irányítása és vezetése érdekében, ez utolsó napok 
veszélyei között.”
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2. a/ Felhívjuk egyházunk tagjainak figyelmét az egész 
világon, a Prófétaság Lelke írásainak szorgalmas tanulmá-
nyozására, amennyiben azok nemzeti nyelvükön kaphatók, 
és azoknak gyakorlati megvalósítására egyéni életükben, s 
az egyház munkájában lehetőségük van.

b/Buzdítjuk intézményeink igazgatóit, lelkészeinket, 
evangélistáinkat, hogy konferenciákon, evangélizációk al-
kalmával és a helyi gyülekezetekben  gondoskodjanak a 
Prófétaság Lelke tantételének, értékének, és az egyházban 
kijelölt helyének megfelelő ismertetéséről, hirdetéséről, 
tartsák meg híven évenként a Prófétaság Lelke szolgálatá-
nak megismertetésére szentelt szombatot. 

c/ Felhívjuk tagjainkat: otthonukban igyekezzenek a Pró-
fétaság Lelke könyvtárát megalapítani; tegyék elérhetővé a 
családok tagjai számára a jó tanácsokat, figyelmeztetéseket 
és feddéseket, amelyekre oly nagy szükségünk van.

3. b/ Felhívjuk könyvevangélistáinkat, hogy megújult erő-
vel terjesszék a Prófétaság Lelkének üzenettel teljes könyve-
it. (RH 1854. jún. 6.)

48. Generál Konferencián (1958. 06. 24.) elfoga-
dott határozatok:

„A hetednapi adventisták már egy évszázad óta hitték, 
hogy az Írásokban a lelki ajándékokra vonatkozó ígéretek 
teljesedése (Jel 12:17; Jel 19:10; 1Kor 12:10.28; Ef 4:11-13.) 
értelmében, Isten megtisztelte maradék egyházát a Prófé-
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taság Lelke ajándékával, Ellen White szolgálata által. Ha a 
hívők bármikor is elfogadták ezt az ajándékot, s kitartóan 
követték tanácsait, Istentől mindenkor lelki áldást és erőt 
nyertek.”

„Hasonlóképpen, ha az egyház vezetősége eme ajándékok 
útján kapott tanácsok szerint járt el, az egyház növekedett, 
és erősödött. S minél jobban követték utasításait, az egyház 
és tagjai annál nagyobb áldásban részesültek.”

„Megharagvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, 
hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Is-
ten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus 
Krisztus bizonyságtétele (Jel 12:17). „És leborulék annak 
lábai előtt, hogy imádjam őt, de monda nékem: Meglásd, 
ne tedd; szolgatársad vagyok néked és a te atyádfiainak, 
akiknél a Jézus bizonyságtétele van; Istent imádd, mert a 
Jézus bizonyságtétele a Prófétaság Lelke (Jel 19:10).

A Hetednapi Adventista Egyház rendkívüli hitbeli egysége 
és tevékenysége az egész világon, valamint egész népünknek 
az egyház és munkája iránt érzett szeretete, hitünk és meg-
győződésünk szerint nagyrészt az egyháznak adott tanácsok 
eredménye, a Jézus Bizonyságtétele által, ahogyan hírnöke 
feltárta előttünk.”

„Mi, a Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferen-
ciájának küldöttei újra megerősítjük az Ellen White szol-
gálata által megnyilvánult Prófétaság Ajándékába vetett 
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hitünket és teljes bizalmunkat… Hisszük, hogy az előttünk 
álló válságos években a Hetednapi Adventista Egyház jólé-
te és fejlődése szorosan összefügg vezetőinek és tagjainak a 
Prófétaság Lelke írásaiban foglalt tanácsok iránt tanúsított 
folyamatos hűségével. Ezek az írások világosan vázolják az 
üdvtervet, az elvesztett Édentől kezdve az új Éden helyreál-
lításáig, a megújított Földön.”

„Felhívjuk népünk minden tagját, hogy a naponkénti bib-
liatanulmányozáson kívül vegyék igénybe az Ellen White 
írásaiban foglalt tanításokat, amelyek által lelki áldásokban 
részesülnek és amelyek segítségükre lesznek a Biblia jobb 
megértésében.”

„Köszönjük Istennek a Prófétaság Ajándéka által nekünk 
adott segítséget. Örömmel fogadjuk ezt a segítséget, és köte-
lezzük magunkat, hogy Isten segítségével szorgalmasan kö-
vetjük az adott tanácsokat azért, hogy alkalmasak legyünk 
az elveszettek megmentésének munkájában, és siettessük a 
mi Urunk, Megváltónknak, Jézus Krisztusunknak visszaté-
rését.” (RH 1958. 06. 25.)

C. H. Watson, a Generál Konferencia elnöke, a testület 
1936-os ülésén a következőket mondta: „A Generál Kon-
ferencia igazgatásának utolsó hat éve folyamán az egyház 
több válságon ment át, amelyek megoldására nézve a Pró-
fétaság Lelke már előzetesen utasításokat adott. Nem volt 
szükségem arra, hogy a Biblián és a Bizonyságtételeken 
kívül más forráshoz folyamodjak e mozgalom feladatának 
végzésében.” (RH 1936. június 18.)
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A fenti idézetek elgondolkodtatóak. Levonható-e ezekből 
az a következtetés, hogy ahol hosszan tartó bajok vannak 
egy gyülekezet vagy terület életében, ott valami nincs rend-
ben a maradék nép számára megígért lelki ajándék elfoga-
dása és jelenléte körül? Ez talán egy olyan kérdés, amelynek 
megválaszolására időt és figyelmet kellene fordítanunk. 

D. E. Rebok írja E. G. White írásairól: „A legtisztább er-
kölcsiséget tanítják. Helytelenítenek minden rosszat, bűnt: 
intenek az erények gyakorlására. Kimutatják az összes ve-
szélyt, amelyen át Isten országába kell jutnunk. Leleplezik 
Sátán terveit. Óvai intenek csapdáitól. Feltárják a rejtett 
bűnöket, felszínre hozzák a hamis szívek gonosz indítéka-
it. Krisztushoz vezetnek bennünket. A Bibliához hasonlóan 
úgy tárják őt elénk, mint az emberiség egyetlen reménysé-
gét és egyedüli Üdvözítőjét. Ellenállhatatlan felhívásokkal 
késztetnek arra, hogy az ő nyomdokait kövessük.”

“Békét és vigaszt nyújtottak igen sok léleknek. Erősítették 
a gyengéket, bátorították a csüggedőket. Rendet teremtet-
tek a zűrzavarban. Rendbe hoztak egyenetlenségeket, vilá-
gosságot vetítettek a sötét és homályos dolgokra.”  
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Sátán legutolsó csalása

„Sátán legutolsó csalása az lesz,
hogy az Isten Lelkének bizonyságtételeit

hatástalanná teszi.” 
(E. G. White)

Az előző fejezetből felismerhető, hogy a „Meglássátok, 
hogy valaki el ne hitessen titeket c. füzetben idézett állítás, 
amely szerint Sátán a legutolsó támadását Isten Lelkének 
Bizonyságtétele ellen irányítja, miért oly megalapozott. Ha 
őserdőben vagy tengeren elvesztetted a térképet és az irány-
tűt, akkor menthetetlen helyzetbe kerültél. Ha Sátánnak si-
kerül Isten népétől a Bibliát és Jézus Krisztus Bizonyságté-
telét elvenni vagy meghamisítani, veszélybe hozhatná őket 
az utolsó útszakaszon. 

Egyházunk életében, és helyi gyülekezetek, intézmények 
életében pozitív és negatív tapasztalatok sora jelzi azt, hogy 
milyen hatással volt a fejlődésre és küldetésünk eredmé-
nyes betöltésére a vezetőknek és lelkészeknek a Jézus Krisz-
tus Bizonyságtételéhez való viszonya. Ezt igazolják az előző 
fejezetben ismertetett idézetek is, amelyek a Generál Kon-
ferencia felismeréseit tükrözik az egyház néhány válságos 
időszakáról. 

Ide lehetne még sorolni azokat a személyes tapasztalato-
kat is, amikor egyének életében történtek jelentős esemé-
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nyek – kudarcok vagy győzelmek – a Prófétaság Lelke taná-
csainak elutasítása vagy elfogadása következtében. A végső 
harcban egy-egy ilyen tapasztalatnak sokkal súlyosabbak a 
következményei. Akkor, amikor már visszafordítani nem 
lehet elindult folyamatokat, amikor többé nem lehet jóvá-
tenni a hibás lépéseket, Sátán igyekszik megfosztani Isten 
gyermekeit azoktól az eszközöktől, amelyek nélkülözhetet-
lenek lesznek az eligazodásban, a tisztánlátásban. 

„Minél közelebb jutunk a véghez, és mennél jobban elter-
jed a világon a legutolsó, figyelmeztető üzenet, annál fonto-
sabb mindazok számára, akik a jelenvaló igazságot ismerik, 
hogy tiszta fogalmuk legyen a Bizonyságtételek befolyásá-
ról, amelyet Isten, az ő előrelátó bölcsességével a harmadik 
angyali üzenettel összekapcsolt.” (Schatzk. II. 242.o.)

Sátán a Bizonyságtételekkel szembeni támadásában a 
csalás és megtévesztés veszedelmes fegyverét veti be. A nyílt 
támadás helyett igyekszik a kétely, a bizalmatlanság és kö-
zömbösség magvát elhinteni a hívők szívében. Egyik hatal-
mas fegyvere lesz a hamisítvány, a valódinak az utánzata, 
amikor az igazit taktikai szempontból nem támadja, hanem 
mellé helyezi a hamisítványt, ami megtévesztésig hasonlít 
az Istentől kapott ajándékhoz.

„Olyan hamis álmok és látomások lesznek, melyekben 
lesz némi igazság, mégis eltávolítanak az eredeti hittől. Az 
Úr adott az embernek egy elvet, amely által ellenőrizheti 
ezeket.”
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„A törvényre és a bizonyságtételre hallgassatok! Ha nem 
ekként szólnak, akkor nincs bennük világosság” (Ézs 8:20. 
új ford.) (Bible Echo 1886. szept.)

„Az ellenség az egész világ megtévesztésére készül csoda-
tevő ereje által. Meg fogja személyesíteni a világosság an-
gyalait és Jézus Krisztust is.”

„Amikor az Úr valódi világosságot küld, akkor mindig 
feltűnik sok hamisítvány is. Sátán nem fogja elkerülni a 
tárva-nyitva hagyott ajtókat. Az emberi igazság üzeneteit 
összekeveri saját igazság elgondolásaival, hogy ezzel lelke-
ket félrevezetve, emberekre és emberi kijelentésekre terel-
je a figyelmet, valamint megakadályozza, hogy az emberek 
szilárdan ragaszkodjanak az ’Így szól az Úr’ elvéhez.” (E. G. 
White: Szemelv. 2. 92.o.)

Egy jóhiszemű testvérnővel és lelkészével történt 1894. 
áprilisában. Egyik szombat délelőtt, a gyülekezet lelkésze, 
Jones testvér felállt a 4000 személyt befogadó Battle Creek-
i templomban és elmondta Anna Rice Phillips látomását, 
amelyet szerinte az Úrtól kapott, s amely teljesen megegye-
zett Ellen White kijelentéseivel. Sokat idézett Ellen White-
tól is. A gyülekezet tagjai egyértelműen elfogadták állítását, 
mert az élete is összhangban volt a bibliai elvekkel, s az idé-
zetek és saját látomásai is megegyeztek elveinkkel. 

Másnap Jones testvér egy hónappal azelőtti keltezésű le-
velet kapott Ausztráliából:
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„Kedves Jones testvér! Tudom, a föld történelmének kö-
zeli vége előtt élünk. Megdöbbentő események bontakoznak 
ki előttünk. Teljesen egyetértek veled a munkádban, ha a 
Bibliát és csakis a Bibliát tárod fel, mint hitünk alapzatát. 
Sátán igen ravasz ellenség, mindenütt tevékenykedik, még 
azok által is, akikről fel sem tételezhető. Üzenetem van 
számodra. Meggondoltad-e, vajon Isten bízott meg, hogy 
Phillips Anna látomásait előadjad, nyilvánosan felolvasd és 
összekapcsold az Úr által nekem adott Bizonyságtétellel? 
Nem! Az Úr nem bízott meg téged ezzel, nem bízta rád ezt 
a feladatot.

Kedves Testvérem! Néhány dolgot kívánok eléd tárni a 
művet jelenleg fenyegető veszélyekkel kapcsolatban. Phillips 
Anna művén nincs a menny pecsétje. Tudom, mit mondok!

Hogyan lehetséges, hogy átvetted ezeket a közleménye-
ket, s a nép elé tártad, sőt, beleszőtted a Bizonyságtételekbe, 
amelyeket Isten Ellen White-nak adott? Hol van a bizonyí-
tékod, hogy Istentől vannak? Nem lehetsz eléggé gondos, 
hogy amit hallasz, hogyan érted. Nem lehetsz eléggé gon-
dos, amikor beszélsz a Prófétaság Adományáról, és rám hi-
vatkozva mondod, hogy ezt vagy azt mondtam! Eljárásod 
következményének helyesbítése sok időbe, rengeteg mun-
kába fog kerülni, hogy megóvd Isten művét a fanatizmus 
újabb rohamától. Ezek a meggondolatlan ténykedések csak 
szétzüllést okoznak, alkalmat adnak a hitetleneknek, hogy 
Isten drága művét gyalázzák. Eljárásod, hogy a gyülekezet 
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elé tártad Phillips Anna látomásait, nem a mennyei bölcses-
ség gyümölcse, ugyanis tudatlanságból ered. Senkit sem 
akarunk öncsalásra buzdítani. Ellen G. White.”

Annyi kívánkozik még ide, hogy Phillips Anna belátta té-
vedését, és teljesen az Úrnak szentelte életét és igen ered-
ményes bibliamunkás vált belőle.  

Egy általános elvet meg kell tanulnia mindenkinek, aki a 
Bibliából vagy a Bizonyságtételekből idéz: Ne a saját elméle-
teink vagy elképzeléseink igazolására használjuk a kijelen-
téseket, hanem keressük meg azokban a számunkra küldött 
mennyei üzenetet. Ne a saját hitelünk alátámasztására idéz-
zük a kijelentéseket, hanem azt vizsgáljuk, hogy mit kíván 
az Úr tőlünk. Nem a saját elgondolásainkhoz kell igazítani 
az idézeteket, hanem a mi gondolatainkat kell az Istentől 
kapott kijelentésekhez igazítani. A kérdés ez: Mit akarsz 
Uram, hogy cselekedjek? Sátán felhasználja a büszke em-
beri magatartást arra is, hogy bírálja a Bizonyságtételeket, 
ami hozzásegíti az embereket a kételkedéshez és a hitetlen-
séghez. Ezzel kapcsolatban E. G. White ezt írja:

„Hittestvéreim, kérlek, ne álljatok közém és a nép közé; ne 
fordítsátok el az Istentől részükre áradó világosságot! Bírál-
gatásaitok által ne tegyétek erőtlenné a Bizonyságtételekből 
áradó befolyást. Ne elemezzétek, ne boncoljátok, hogy saját 
elgondolásaitokhoz szabjátok, állítván, hogy Isten képessé 
tett titeket arra, hogy felismerjétek, mi a mennyből szárma-
zó világosság, és mi a csupán emberi bölcsesség terméke. 
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Ha a Bizonyságtételek nem Isten Igéje szerint szól, utasít-
sátok vissza. Krisztus és Béliál nem egyesülnek. Krisztusért 
kérlek, hogy ne zavarjátok össze a nép gondolatait emberi 
bölcseletekkel és kételyekkel, ne tegyétek Istennek ezt az 
eszközét a botránkozás kövévé, miáltal sokan megbotlanak 
és elesnek, tőrbe esnek és megfogattatnak.” (Test 5. 691. o.)

Phillips Anna tapasztalata emlékeztet egy nemrégi beszél-
getésünkre, amelyet egy protestáns lelkésszel folytattunk 
Ellen White személyéről és szolgálatáról. Ez a lelkész és né-
hány lelkésztársa nagyon élesen támadták Ellen White-ot és 
szolgálatát. Amikor elolvasta a neki ajándékozott Krisztus a 
mi igazságunk c. könyvet, véleménye erősen megváltozott. 
Ez a tapasztalat is segít megérteni, miért tiltakozott Ellen 
White az ellen, hogy egyesek a saját álmaikat, látomásaikat   
az ő írásaival támasszák alá.

Azt is megtanulhatjuk ebből a tapasztalatból, hogy írásait 
mindig a helyén alkalmazzuk. A gyülekezeten kívül mutas-
suk be, hogyan magasztalta ő Krisztust. Az említett lelkészt 
megkértük, mondjon nekünk vallásos írókat, akik olyan 
csodálatos szépséggel magasztalták Krisztust. Van-e bátor-
sága ezután is méltatlan megjegyzésekkel illetni?
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Kígyóbűvölők – bűvölő kígyó

„És vetteték a nagy sárkány,
ama régi kígyó,

aki neveztetik ördögnek és a Sátánnak,
ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, 

vetteték a földre,
és az ő angyalai is ővele levettetének”

(Jel 12:9).

Indiában és Észak-Afrikában gyakran találkozhat a turista 
kígyóbűvölőkkel, akik ritmikus zene vagy lábbal való dobo-
gás kíséretében végeznek mutatványokat erre beidomított, 
és állítólag méregfoguktól megszabadított kobrákkal. A kí-
gyóbűvölők váltig erősködnek, hogy a méregfogak a helyü-
kön vannak, amit az is igazol, hogy olykor előfordul halálos 
baleset is. 

Nos, akárhogyan is van ez a kígyóbűvölőknél, az ősellen-
ségnek, a sárkánynak, „ama régi kígyónak” senki sem tudja 
kihúzni a méregfogát. Ne is próbálja meg őt senki elbűvölni 
és táncra késztetni. Meglehet, hogy taktikai megfontolásból 
hajlandó néhány látványos számot produkálni azért, hogy 
megnyerje magának a „mutatványost”. Végső soron azon-
ban nem fog úgy táncolni, ahogyan bárki is szeretné. Élet-
veszélyes dolog az ördöggel való játszadozás. Ne akarjon 
senki kígyóbűvölő lenni! Gondoljunk egy zsidó főpap hét fi-
ára, akik elhatározták, hogy felcsapnak „kígyóbűvölőknek”:
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„Elkezdék pedig némelyek, a lézengő zsidó ördögűzők 
közül az Úr Jézus nevét hívni azokra, akikben gonosz lel-
kek valának, mondván: Kényszerítünk titeket a Jézusra, 
kit Pál prédikál. Valának pedig némelyek, Skévának, egy 
zsidó főpapnak fiai heten, akik ezt mívelik vala. Felelvén 
pedig a gonosz lélek, monda: A Jézust ismerem, Pálról is 
tudok, de ti kicsodák vagytok? És reájuk ugorván az az 
ember, akiben a gonosz lélek vala, és legyőzvén őket, hatal-
mat vőn rajtuk annyira, hogy mezítelen és megsebesülve 
szaladának ki abból a házból” (ApCsel 19:13-16).

Az ördögűzés nem egyszerű dolog. Annál, aki szembe 
akar szállni Sátánnal, meg kell aláznia magát Isten előtt, és 
ki kell vetnie szívéből az öndicsőítésnek, a büszkeségnek és 
haszonlesésnek minden árnyalatát. De van egy másik hely-
zet is, amitől hasonlóképpen kell óvakodni: Nehogy a kígyó, 
a maga kedvességével, ravaszságával elbűvöljön bennünket. 
Pál apostol így fejezi ki aggodalmát: „Félek azonban, hogy 
amiként a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, ak-
ként a ti gondolataitok is megrontatnak és eltávolodnak a 
Krisztus iránt való egyenességtől” (2Kor 11:3).

Állítólag van egy olyan kígyófajta, amelyik az áldozatát 
szemeivel megbűvöli, szinte hipnotizálja, és úgy csap rá, 
hogy szegény állat nem tud menekülni a kígyó bűvköréből. 
Egy ilyen régen olvasott történet jutott eszembe akkor, ami-
kor azon gondolkodtam, miként válnak emberek az „őskí-
gyó” áldozatául. Az ősrégi történetről így ír Ellen White:
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„Midőn Éva a tiltott fa körül nézelődött, csakhamar kí-
váncsisággal vegyes csodálattal bámulta a tiltott fát. A gyü-
mölcs gyönyörű volt, és Éva azt kérdezte magától, hogy 
Isten miért tagadta ezt meg tőlük. Most jött el a kísértő al-
kalma. Mintha belelátott volna Éva gondolatába, megszólí-
totta: ’Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy 
fájáról sem ehettek?’ Éva meglepődött és megijedt, amikor 
saját gondolatainak visszhangját hallotta. De a kígyó tovább 
beszélt. Dallamos hangon, ravaszul dicsérte Éva páratlan 
szépségét; és szavai nem voltak bántóak. Éva ahelyett, hogy 
elmenekült volna onnan, ott ácsorgott, csodálkozva azon, 
hogy a kígyó beszél. Ha az angyalokhoz hasonló lény szó-
lította volna meg, nagyon megijedt volna, de arra nem is 
gondolt, hogy az elbűvölő kígyó válhat a bukott emberiség 
eszközévé.” (Pátriárkák és próféták 28. o.) Évát elbűvölte a 
kígyó ravasz kedvessége, hamis nyájassága. Mennél tovább 
maradt ebben a bűvös körben, annál nehezebbnek tűnt szá-
mára, hogy hátat fordítson a ravasz ellenségnek. 

Ellen White: „Nem maradhatunk tovább az elbűvöltség ál-
lapotában!” (Szem. 1. 119. o.) 

Túszul ejtett repülőgép utasainál figyelték meg, hogy ha 
hosszan tart a túszok fogsága, egy idő múlva bizonyos mér-
tékű együtt munka alakul ki a terroristák és a fogva tartottak 
között. Előfordulhat, hogy a ravasz kígyóval való felületes 
kapcsolat nyomán is kialakulhat valamilyen együttmunkál-
kodási készség, amelynek következményei kiszámíthatatlanok. 
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Lehet, hogy nem is olyan visszataszító Sátánnak és eszkö-
zeinek a közeledése? 

„Sokkal jobban kell félnünk a belülről jövő kísértésektől, 
mint azoktól, amelyek kívülről fenyegetnek. Az erő és siker 
akadályai sokkal nagyobbak magában az egyházban, mint a 
világban. A hitetlenek joggal várják el, hogy azok, akik Isten 
törvénye és a Jézus hite megtartóinak tartják magukat, töb-
bet tegyenek, mint bármely más osztály, hogy következetes 
életükkel, jó példájukkal és tevékeny befolyásukkal előse-
gítsék és tiszteljék az ügyet, amit képviselnek. De gyakran 
az igazság állítólagos szószólói bizonyulnak az előrehaladás 
legnagyobb akadályának. A hitetlenség eltűrése, a kétely ki-
jelentése, a sötétség dédelgetése bátorítja a gonosz angyalok 
jelenlétét, és utat nyit Sátán utasításainak végrehajtására.” 
(Az utolsó napok  109-110. o.)

„Közeledünk a föld történelmének végéhez, és Sátán úgy 
dolgozik, mint soha azelőtt. A keresztény világ irányítója-
ként igyekszik cselekedni. Hamis csodáival bámulatos erővel 
dolgozik.” (E. G. White: Az utolsó napok eseményei 109. o.) 
„Most komoly, dolgozó férfiakra és nőkre van szükség, akik a 
lelkek üdvösségét keresik, mert Sátán, mint hatalmas fővezér, 
harcba szállt és a végső, hátralevő időben minden elképzelhe-
tő módszer által dolgozik, hogy bezárja az ajtót a világosság 
előtt, amit Isten népére akar árasztani. Az egész világot saját 
soraiba sodorja, és megpróbálja legyőzni azokat is, akik Is-
tenhez hűek, de ők ellene fognak állni.” (U. o. 120. o.) 

Te is közöttük akarsz lenni?
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A csalás drámájának vége
Végjáték

Krisztus golgotai áldozata eldöntötte a nagy kozmikus 
háborút. Sátán döntő vereséget szenvedett. Még folynak 
csaták és lesznek áldozatok, de a nagy csaló a háborút már 
elveszítette. Hosszú volt a küzdelem, de a győzelem jutalma 
az örökélet. 

A Biblia így írja le ennek a nagy küzdelemnek a rövid váz-
latát Jelenések könyve 12. fejezet 7-12. verseiben:

„És lőn az égben viaskodás:
Mihály és az ő angyalai viaskodnak
a sárkánnyal;
és a sárkány is viaskodik vala 
és az ő angyalai:
De nem vehetének diadalmat,
és az ő helyök sem találtaték többé
a mennyben.
És vetteték a nagy sárkány,
ama régi kígyó,
aki neveztetik ördögnek és a Sátánnak,
ki mind az egész föld kerekségét elhiteti,
vetteték a földre,
és az ő angyalai is ővele levettetének.
És hallék nagy szózatot az égből,
amely ezt mondja vala:
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Most lett meg az üdvösség és az erő,
és a mi Istenünknek országa,
és az ő Krisztusának hatalma;
mert a mi atyánkfiainak vádolója levettetett,
aki vádolja vala őket éjjel és nappal,
a mi Istenünk előtt.
És ők legyőzték azt a Bárány véréért,
és az ő bizonyságtételüknek beszédéért;
és az ő életüket nem kímélték mind halálig.
Annak okáért örüljetek egek
és akik lakoztok azokban.
Jaj a föld és a tenger lakosainak;
mert leszállott az ördög tihozzátok,
nagy haraggal teljes,
úgy mint aki tudja,  hogy kevés ideje van.”

Sátán is tudja, hogy ezt a háborút elveszítette. Nincs töb-
bé bejárata a Mennybe. Tudja, hogy ő és angyalai elvesztek. 
Ezen felül már nincs több veszteni valója. Célja az, hogy mi-
nél több lelket rántson magával a pusztulásba. Ne tedd ki 
magad fölöslegesen Sátán ravasz csalásának és támadásá-
nak! A kimúló oroszlánhoz ne közelíts!

Jézus visszajövetele véget vet a nagy küzdelemnek. A meg-
váltottak a Mennybe mennek Krisztussal. Sátán itt marad 
ezen a földön a holtak birodalmában. Ezeréves fogság vár 
rá. Ezer évig elmélkedhet lázadásának eredménye felett. „És 
amikor eltelik az ezer esztendő, Sátán eloldatik az ő fogsá-
gából.” (Jel 20:7). És összegyűjti a feltámadt gonoszokat, és 
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a nagy csaló még egyszer elhiteti a sírjukból előjött gonoszo-
kat, hogy bevehetik a Mennyből leszállt Új Jeruzsálemet. 

Ez lesz az utolsó dráma a Föld történetében. 

„És én, János látám a szent várost, az Új Jeruzsálemet, 
amely az Istentől szálla alá a Mennyből, elkészítve, mint 
egy férje számára felékesített menyasszony.” „És maga az 
Isten lesz velük, az ő Istenük.” (Jel 21:2-3.)

Budapesten, a Városligeti Vidám Parkban van egy úgy-
nevezett „szellemvasút”. Még nem láttam, csak hallottam 
felőle. A kis vasúti szerelvény sötét barlangban kanyarog. 
Jobbról balra ijesztő szörnyek rontanak rá az utasokra. A 
beavatottak azonban tudják, hogy nem érheti őket baj. De a 
szerelvényből nem szabad kiszállni.

Lehet, hogy ma még ijesztő árnyak vetítődnek utadba, le-
het, hogy Sátán elnyeléssel fenyeget. Ha betartod az Úr által 
parancsolt szabályokat, nem érhet semmi baj. Jézus oltal-
mában győzni fogsz! 

Az ígéret a tied:

„És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről; és 
halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom 
nem lesz többé, mert az elsők elmúltak” (Jel 21:4). 

„Az egész világegyetem megtisztult! A végtelen nagy 
teremtettséget tökéletes harmónia és boldogság tölti be.”      

(E. G. White) 



AZ ÖRDÖG ÁLRUHÁKBAN

Az ördögnek mindenféle
ünnepi alkalomra és
mindenféle mesterséghez
van megfelelő ruhája.
Ha kell, katolikus papnak
vagy mohamedán imámnak,
kommunista párttitkárnak
vagy nyilaskeresztes pribéknek
öltözik, és mindenütt tudja,
hogyan kell köszönni,
hogyan illik viselkedni.

Álmomban egy ilyen 
összejövetelen voltam,
s amikor már kezdtem
nem jól érezni magam, 
- mert ebben a társaságban
éreztem, nincs keresni valóm,
mivel nagyon egyedül vagyok -,
valaki megérintette vállam,
nyájas hangon megszólított:
„az Úr áldjon, kedves testvér!”

Hirtelen odafordultam,
de ő már tovább lépett, 
s amerre ment a maszkokat 
cserélgetve, émelygős, 
kénes illat terjengett,
engem pedig kirázott a hideg. 

(Erdélyi László)




