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3. Az id próféták jellegzetességei (2) 

Dánielt l 1844-ig 
A Szentírásban található leghosszabb 

id prófécia 1844-ben teljesedett be. Az ed-
digi példák szerint itt egy egybegy jt  pró-
fétának kellett megjelennie, akinek feladata, 
hogy élet és halál közötti választásra 
szólítson, ugyanakkor nevének jelentése 
összhangban álljon prófétai szolgálatával. És 
ez meg is történt. Ebben az id ben kapja 
prófétai elhívását Ellen G. White. 

 volt a Laodicea számára rendelt 
próféta, és a Szentírással összhangban lev
figyelmeztet  üzenetet közvetített. 

„Azt tanácsolom néked, hogy végy t lem
t zben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá 
légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted le-
gyen, és ne láttassék ki a te mezítelenséged-
nek rútsága; és szemgyógyító írral kendd 
meg a te szemeidet, hogy láss.” (Jel 3:18). 

Mi abban az id ben élünk, amit 
Laodicea jelképez. Laodeciához tartozók-
ként három dologra van szükségünk: 
szemgyógyító írra, aranyra és fehér ruhára. 

Az arany az, amir l White testvérn
sokat beszél, és talán ez a legismertebb: hit
– amely szeretetb l fakad és megtisztítja a 
lelket. Nem egyszer  hitr l van szó, hanem 
szeretetb l fakadó hitr l, és abból tudod, 
hogy valódi szeretet, hogy megtisztítja a 
lelket. Nem olyan hit ez, amely még mindig 
kitart a b n mellett. Mert az nem valóságos 
hit. És sajnos, hogy ezt a hitet terjesztik 
nagyvonalúan a mai kereszténységben. 

A fehér ruha, amire szükségünk van: 
Krisztus igazsága. A szemgyógyító ír: lelki
tisztánlátás. Mi a lelki tisztánlátás? Nem a 
Szentlélek a lelki tisztánlátás, hanem a 

Szentírás! Amely azt mondja, hogy 
próbáljuk meg a lelkeket. 

„Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és 
ösvényemnek világossága.” 

(Zsolt 119:105) 

A Biblia minden id k legfényesebb 
világossága! Ez világítja meg a menny felé 
vezet  ösvényünket. 

A név jelentése
1. Ellen = fény, világosság; 
2. Gould (egy régi angol név) = arany; 
3. White = fehér. 

Neve ráillik szolgálatára. És szolgálata 
Laodiceára irányul. Amire Laodiceának 
szüksége van: Isten Igéje, Krisztus igazsága 
és szeretetb l fakadó hit. 

Ellen G. White egybegy jt  próféta. 
Üzenete, munkássága élet-halálra szóló. És 
ha a próféciákat tanulmányozzuk, ezt meg 
kell értenünk. Meg kell értenünk, hogy az 
adventistákra az id k végén egy reform-teszt 
vár: a Prófétaság Lelkének reform-üzenete. 
E teszt el tt kell nekünk megállnunk. 

„Egy dolog határozott: azok a hetedna-
pot ünnepl  adventisták, akik Sátán zászlaja 
alatt állnak, el bb elvesztik bizalmukat a 
Bizonyságtételek figyelmeztetéseiben és fed-
déseiben, amelyeket Isten küld számukra.” 
(Selected Messages, 3. kötet, 84. oldal). 
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Sátán támadásának célpontja 
„Sátán egyre jobban halad el re hazug-

ságában, hogy elfordítsa az embereket az 
igazságtól. Legutolsó csalása az Isten Lelke 
bizonyságtételeinek hatástalanítása lesz. 
„Mikor nincs mennyei látás, a nép elvadul 
...” (Péld 29:18). Sátán – különböz
módszereket és eszközöket használva – 
elmés munkát fog végezni, hogy megingassa 
Isten maradék népének az igaz 
bizonyságtételekbe vetett hitét.” 
(Szemelvények, 1. kötet, 44. oldal). 

Ellen White szerepe az utolsó id ben
annyira fontos, hogy Sátán ezen a ponton 
fog támadni ebben az id szakban.

Kisebb világosság
Többnyire azért éri sok támadás Ellen G. 

White szolgálatát, mert kisebb világosság ... 
Azonban nem arról van szó, hogy mivel a 
Prófétaság Lelke kisebb világosság, nincs rá 
szükségünk. Hát melyik próféta nem volt 
kisebb világosság Krisztushoz képest? 
Krisztushoz képest mindenikük kisebb 
világosság volt. A bizonyságtevés 
eszközeként viszont kinek a hangja volt 
minden próféta? A Krisztusé. 

„János, a próféta, összeköt  kapocs a két 
korszak között. Isten képvisel jeként állt 
el , hogy megmutassa a kapcsolatot a 
törvény és a próféták, valamint a keresztény 
korszak között.  volt az a kisebb világos-
ság, amelyet a nagyobbnak kellett követnie.” 
(Jézus élete, 178. oldal). 

Itt Keresztel  Jánosról van szó. Ha szán-
dékunkban áll Ellen White-ot azért kriti-
zálni, mert kisebb világosság, akkor hasonló 
kritikával kell fordulnunk Keresztel  János 
felé is, és nincs keresztény, aki ezt tenné. 

Diszpenzacionalista próféták 
1. Noé 
Noé összeköt  kapocs volt két korszak 

között. Az özönvíz el tt az imádat központ-
jában az Éden kapujánál lev  tüzes kard állt. 
White testvérn  világosan ír err l. Noé 
pedig összeköt  kapocs volt két korszak 
között.

Mi volt az els  dolog, amit Noé a bárká-
ból való kijövetele után tett? Oltárt épített. 
Az imádat figyelmében többé nem az Éden 
kapuja, hanem az oltárok álltak. 

2. Mózes
Mózes is összeköt  kapocs volt: az 

imádat központját az oltárokról a földi 
szentélybe helyezte. 

3. Keresztel  János 
Keresztel  János is összeköt  kapocs 

volt két korszak között. Az  feladata az 
volt, hogy az imádatot az egyik korból a 
másikba emelje. Mi volt János els  szava, 
amikor Jézust meglátta? „Íme Istennek ama 
Báránya, aki elveszi a világ b neit.” János 
feladata az volt, hogy az imádatot a földi 
szentélyr l a mennyei szentélyre irányítsa. 
Összeköt  kapocs volt két korszak között: 
diszpenzacionalista próféta volt. 

„János nem attól volt próféta, hogy a 
jöv  eseményeir l beszélt, hanem attól, hogy 
megígért gyermekként már születésekor 
betelt Szentlélekkel, s Isten azzal a 
rendkívüli küldetéssel bízta meg t, hogy 
reformátor legyen, s az embereket felkészítse 
Krisztus elfogadására. János, az  prófétai 
szolgálatában összeköt  kapocs volt két 
korszak között.” (Review and Herald, 1873, 
április 8). 

4. Ellen G. White 
Összeköt  kapocsként szolgált. Az 

feladata volt az, hogy az imádat figyelmét a 
Szenthelyr l a Szentek Szentjébe irányítsa. 
Összeköt  kapocs volt, akárcsak Noé, 
Mózes és Keresztel  János. Figyeljétek meg, 
hogy kik mellett áll a profetikus történelem-
ben!

Mindannyian kisebb világosságok, de 
meg kell fontolnunk, hogy kik is voltak k
valójában. Krisztussal összevetve, közülük 
mindenik kisebb világosság. Mégis, közülük 
néhányan nagyobb feladatot kaptak az átlag-
prófétáknál:

Mózes. „Az Úr elmondta nekik, hogy 
Mózes több mint próféta, és Mózesnek 
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sokkal személyesebben jelenik meg, mint 
egy prófétának. „Szemt l szembe szólok 
vele,” mondta az Úr.” (Spirit of Prophecy, 
4. kötet, 295.) 

János. János egyik tulajdonsága az volt, 
hogy  prófétánál is nagyobb volt. „Szólni 
kezde Jézus a sokaságnak Jánosról: „Mit
látni mentetek ki a pusztába? ... Prófétát-e? 
Bizony, mondom néktek, prófétánál is 
nagyobbat!”” (Mt 11:9). 

Ellen G. White. White testvérn  a 
következ képpen nyilatkozik munkásságáról 
és prófétai szerepér l:

„Azt az eligazítást kaptam, hogy nem 
szabad, hogy munkámban megingassanak 
azok, akik feltételezésekbe bocsátkoznak 
tevékenységem természetér l, s akik oly sok 
körmönfont gonddal küszködnek a prófétai 
küldetés min sítését illet en. Küldetésem 
magába foglalja a prófétai munkát, de meg 
is haladja azt. Sokkal több mindent ölel át, 

mint ahogy azt a hitetlenség magvát szórók  
elméje felfoghatná.” (Szemelvények, 1. kötet, 
33. oldal). 

Gondoljunk arra, hogy Keresztel  János 
prófétánál nagyobb volt, Mózes is több volt 
mint próféta, és itt White testvérn  arra utal, 
hogy  is több mint próféta. Munkája 
túllépett az egyszer  prófétai feladatkörön. 

„Istent gyalázzuk akkor, amikor nem 
fogadjuk el hozzánk intézett üzenetét. Ha így 
teszünk, visszautasítjuk az aranyérték
olajat, amelyet lelkünkbe akar árasztani, 
hogy továbbadhassuk a sötétségben él knek. 
Amikor felhangzik a kiáltás: „Ímhol jön a 
v legény! Jöjjetek elébe!” mindazok, akik 
nem fogadták el a szent olajat, és szívükben 
nem kedvelték Krisztus kegyelmét, a bolond 
szüzekhez hasonlóan fogják megérteni, hogy 
nem készültek fel Uruk fogadására. Nem 
rendelkeznek azzal a hatalommal, amely 
által olajat szerezhetnének, és életük 
zátonyra futott.” (Review and Herald, July 
7, 1897). 




