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I. Történeti áttekintés

Negyven esztendeje annak, hogy Erwin R. Gane kimutatta, hogy a korai hetednapi adventista vezetők többsége szentháromság-tagadó teológia mellett tett hitet. Gane emellett szilárd bizonyítékokkal szolgált egy második tételhez, miszerint az alapítók egyike, Ellen G. White kivételt képezett a többségi véleményhez képest. Ellen G. White, állítása szerint, „szentháromság- és egyistenhívő” volt. Erwin R. Gane: The Arian or Anti-Trinitarian Views Presented in Seventh-day Adventist Literature and the Ellen G. White Answer (Az ariánus és a szentháromság-tagadó nézetek tálalása a hetednapi adventista irodalomban és Ellen G. White megoldása), M.A. doktori tézis, Andrews University, 1963. Gane nem tett kísérletet annak a történetnek a rekonstruálására, ahogy az egyház a szentháromsághit elutasításától eljutott annak elfogadásáig, s annak a kérdésnek sem szentelt különösebb terjedelmet, hogy milyen szerepet játszott Ellen White ebben a teológiai elmozdulásban. Azáltal viszont, hogy meghatározott két jelentős kiinduló pontot, teret nyitott műve folytatásához más kutatók számára.
Azóta számos szerző foglalkozott e két hatalmas téma bizonyos szempontjaival. 1969-ben Russell Holt Gane alapvetésére építkezett, további jelentős tényekkel bővítve az anyagot James White, J. N. Andrews, A. C. Bourdeau, D. T. Bourdeau, R. F. Cottrell, A. T. Jones. W. W. Prescott, J. Edson White és M. L. Andreasen kapcsán. Összegzésében Holt amellett érvelt, hogy 1890-ig a szentháromság-tagadók „uralták a teret”; 1890 és 1900 között „a felekezet irányát az Ellen G. White-tól származó kijelentések szabták meg”, majd az 1900 és 1930 közötti időszakban, miután a vezető szentháromság-tagadók elhunytak, 1931-re a szentháromsághit győzedelmeskedett s lett az általánosan vallott felekezeti álláspont. Ily módon Holt nagyjából a jelen kutatásban felismerhető történeti röppályát követte, noha dolgozatának terjedelme nem tette lehetővé a nagyobb mélységek feltárását. Russell Holt: The Doctrine of the Trinity in the Seventh-day Adventist Denomination: Its Rejection and Acceptance (A Szentháromság tantétele a hetednapi adventista felekezetben: elutasítás és elfogadás), diplomamunka, Seventh-day Adventist Theological Seminary, 1969, p. 25.
Két évvel később L. E. Froom a Movement of Destiny (Elhívott mozgalom) című munkájában a szentháromsághit korábbi felbukkanása mellett sorolt elő tényeket, azt képviselve, hogy E. J. Waggoner már 1888-ban alapvetően szentháromsághívő, de legalábbis anti-ariánus volt, mindazonáltal csak egy „sajátos védőbeszéddel” tudta megtámogatni e feltevését. Le Roy Edwin Froom: Movement of Destiny (Elhívott mozgalom). Washington DC: Review and Herald, 1971, p. 279. Az egykorú ismertetés (C. Mervyn Maxwell: Le Roy Edwin Froom Movement of Destiny c. könyve, recenzió. In: AUSS 10 [1972. január], p. 121) Froom érvelését „sajátos védőbeszéd”-nek nevezi. A Movement of Destiny ezzel együtt a szentháromsághit és a szentháromság-tagadás elsődleges forrásainak részletesebb vizsgálatával szolgál, mint amilyent bárhol egyebütt fellelhetünk. Munkája összességében hatalmasan hozzájárul az Istenségről vallott adventista teológia történeti megközelítéséhez. Merlin Burt 1996-ban a várva várt mélységekkel és részletezéssel járult hozzá a huszadik század első felében végbement tanfejlődés megértéséhez. Merlin Burt: Demise of Semi-Arianism and Anti-Trinitarianism in Adventist Theology, 1888-1957 (A szemiarianizmus és a szentháromság-tagadás letűnése az adventista teológiában, 1888-1957), diplomamunka, Andrews University, 1996). Ellen G. White Research Center, Andrews University. Burt dolgozata bizonyos elemeiben 1968-ig viszi a történeti elemzést. Woodrow Whidden kiszélesítette a rendszeres teológiai megközelítést azzal, hogy összekötötte a megváltástani fejlődést a szentháromsághitre való új nyitottsággal az 1888 és 1898 közötti évtizedben. Woodrow W. Whidden: Salvation Pilgrimage: The Adventist Journey into Justification by Faith and Trinitarianism (Üdvzarándoklat: adventista utazás a hit általi megigazulásba és a szentháromsághitbe), Ministry, 1998. április, pp. 5-7.
Mindezen adalékok alapvetően Gane eredeti alapvetését támogatják. Ennek következtében az az állítása, mely szerint a vezető hetednapi adventista úttörők többsége szentháromság-tagadó volt, vált az elfogadott adventista történeti állásponttá. 2003-ban azonban e történetszemlélet hitre és hitgyakorlatra vonatkozó jelentése minden korábbit meghaladó mértékű heves viták tárgya lett. Egyik oldalon némely adventisták az úttörők szentháromság-tagadását belegöngyölte egy ökumenikus összeesküvés-elméletbe, azt állítva, hogy az adventista vezetők kiárusították az eredeti igazságot, mindezt pedig a szélesebb nyilvánosság kedvéért, tudniillik, hogy javítsanak a felekezetről kialakított szekta-imázson. David Clayton: The Omega of Deadly Heresies (A pokoli eretnekségek omegája), kiadás helye és keltezés nélkül [kb. 2000], szerzői kézirat. Lásd még Bob Deiner és mások műveit a 75-77. sz. jegyzetekben. Másfelől az a vita, hogy vajon az isteni Szentháromságban való hit ténylegesen bibliai alapokon nyugszik-e, új erőre kapott azáltal, hogy néhány kortárs teológus a szélesebb protestáns közösségben ismét kérdéseket vetett fel a hagyományos szentháromsághit történeti vetületeivel kapcsolatban. Lásd például Anthony F. Buzzard és Charles F. Hunting: The Doctrine of the Trinity, Christianity's Self-Inflicted Wound (A Szentháromság tantétele, a kereszténység önmagán ejtett sebe, Bethesda, MD: Christian Universities Press, 1998.
Ezen írás célja annak a változási folyamatnak a vizsgálata, ami az adventista szentháromság-felfogásban végbement, éspedig annak kimutatása végett, hogy milyen indítékok álltak a változások mögött, miképpen arra is igyekszünk választ találni, hogy vajon a változásokat a Biblia megértésének gyarapodása szülte, avagy pusztán abból a vágyból fakadtak, hogy a szélesebb keresztény világ ortodoxoknak tekintsenek bennünket.
Az Istenségről szól tanítás fejlődése a hetednapi adventizmuson belül hat korszakra osztható: (1) szentháromság-tagadó dominancia (1846−1888); (2) a szentháromság-tagadással szembeni elégedetlenség (1888−1898); (3) paradigmaváltás (1898−1913); (4) a szentháromság-tagadás hanyatlása (1913−1946); (5) a szentháromsághit dominanciája (1946−1980); majd (6) kiújuló feszültségek (1980-tól napjainkig). Az első három korszakot Gane, Holt és Froom, az 1888 és 1957 közötti időszakot Merlin Burt tárgyalta, ám csupán Froom foglalkozott a Kellogg-féle válság Lásd Froom: i. m. pp. 349-356. Arról, hogy J. H. Kellogg miként fogadta el a  szentháromsághitet, a tanulmány 2. részében értekezünk. szentháromsággal kapcsolatos vonatkozásaival, és senki nem vizsgálta kimerítően az 1980 óta eltelt időszakot. Lásd Fernando L. Canale: Doctrine of God (Az Istenről szóló tanítás); In: Handbook of Seventh-day Adventist Theology (A hetednapi adventista teológia kézikönyve), szerk. Raoul Dederen, Commentary Reference Series, 12. kötet, Hagerstown, MD: Review and Herald, 2000., pp. 117-118., 126., 128-129., 132., 138-140., 145., 148-150.

Szentháromság-tagadó dominancia (1846−1888)

Nagyjából 1846 és 1888 között az adventisták többsége elvetette a Szentháromság gondolatát − legalábbis abban a formában, ahogy értették. Valamennyi vezető író szentháromság-tagadó volt, jóllehet az irodalom tartalmaz időnkénti utalásokat olyan tagokra, akik szentháromsághívő nézetet vallottak. Ambrose C. Spicer, Willian Ambrose Spicer generál konferenciai elnök édesapja, az advent hitre történő 1874-es áttérését megelőzően hetednapi baptista lelkész volt. Kétségkívül szentháromsághívő maradt, ugyanis W. A. Spicer beszámolt A. W. Spaldingnak arról, hogy atyját „annyira bántotta a Battle Creekben tapasztalható szentháromsághit-ellenes légkör, hogy felhagyott a prédikálással” A. W. Spalding H. C. Lacey-nek, 1947. június 2., Adventist Heritage Center, Andrews University.. S. B. Whitney korábban szentháromsághívő volt, ámde a keresztségi felkészítése során 1861-ben meggyőződéses szentháromság-tagadó lett. Az ő tapasztalata jó bizonyítékkal szolgál arra nézve, hogy legalábbis egyes lelkészek a Szentháromság tagadását mint egy lényegi elemet tanították az újonnan megtérők oktatásakor. Seymour B. Whitney: Both Sides (Az érem két oldala), Review and Herald, 1862. febrár 25. és március 4., pp. 1862/101-103., 109-111. R. F. Cottrell ellenben a Review-ban arról írt, hogy ő, noha nem vallotta a Szentháromságot, soha „nem prédikált ellene”, s nem is írt a témáról korábban. R. F. Cottrell: The Doctrine of the Trinity (A Szentháromságról szóló tanítás), Review and Herald, 1869. június 1. A harmadik bizonyíték azzal kapcsolatban, hogy nem mindenki osztotta a szentháromság-ellenességet, D. T. Bourdeau 1890-ben kelt megjegyzése: „Habár azt valljuk, hogy csak egy Istenben hiszünk, csak egy Istent imádunk, arra jutottam, hogy annyi isten van közöttünk, ahány elgondolás létezik az Istenségről.” D. T. Bourdeau: We May Partake of the Fullness of the Father and the Son (Részesülhetünk az Atya és a Fuú teljességéből), Review and Herald, 1890. november 18. p. 707.
A keresztény hitvallások hagyományos Szentháromság-tanításának elutasítói buzgón hittek az Atya Isten örökkévalóságáról szóló bibliai bizonyságtételben, továbbá Jézus Krisztusnak, „mint Teremtőnek, Megváltónak és Közbenjárónak” az isteni természetében, valamint a Szentlélek fontos szerepében”. Gane: i. m. p. 109. Miközben az adventista történelem nagyon korai szakaszában olyanok is akadtak, akik azt vallották, hogy Krisztus teremtetett, Példának okáért Uriah Smith: Thoughts, Critical and Practical, on the Book of Revelation (Vizsgálódó és gyakorlati gondolatok Jelenések könyvéről), Battle Creek, MI: Seventh-day Adventist Publishing Association, 1865), p. 59. Később megtagadta e korábbi nézetét (uő: Looking Unto Jesus [Nézvén Jézusra] [Battle Creek: Review and Herald, 1898], p. 12., 17.). 1888-ra széles körben elfogadottá vált, hogy létezése „annyira régtől fogva való az örökkévalóságban, hogy a véges értelem számára” Krisztus „gyakorlatilag kezdet nélkül való”. Bármi is volt az a kezdet, az nem „teremtés” általi volt. E. J. Waggoner: Krisztus és az Ő igazsága. Oakland, CA: Pacific Press, 1890, pp. 21-22; vö. Uriah Smith: Looking Unto Jesus (Nézvén Jézusra), p. 12., 17. Ehhez járul még az is, hogy kezdetben nem voltak meggyőződve arról sem, hogy a Szentlélek isteni személy, s nem pusztán az isteni jelenlét, hatalom vagy befolyás kifejezésére szolgált.

„A Szentháromságot tisztelve arra jutottam, hogy számomra lehetetlen hinni abban, hogy az Úr Jézus Krisztus, az Atya Fia, szintén a Mindenható Atya Isten volt, egy és ugyanazon személy” − írt Joseph Bates 1827-es megtérésével kapcsolatban. Azt mondta édesapjának, „ha meg tudsz engem győzni arról, hogy mi is egyek vagyunk ebben az értelemben, hogy te az atyám vagy, én pedig a fiad vagyok; miközben én az atyád vagyok, te pedig a fiam vagy − nos akkor majd képes leszek hinni a Szentháromságban”. E különbség miatt döntött úgy, hogy inkább csatlakozik a Keresztény Család Egyházához, semmint hogy szülei Kongregacionalista Egyházához. Joseph Bates: The Autobiography of Elder Joseph Bates (Joseph Bates vén önéletrajza). Battle Creek, MI: SDA Publishing, 1868, p. 205. Kísért talán a gondolat, hogy Bates összehasonlítását a Szentháromság felőli egyszerű tudatlanság megnyilvánulásaként utasítsuk el, az idő tájt azonban − mint ahogy manapság is − nagy változatosság uralkodott a „Szentháromság” kifejezés jelentésével kapcsolatban. Cottrell 1869-ban megjegyezte, hogy a Szentháromsággal kapcsolatban „nézeteknek egész sokasága” létezik, „felteszem, valamennyi ortodox, amennyiben helyeslik a tantételt”. Cottrell: i. m.
A korai adventisták legalább hat érvvel szolgáltak arra nézve, miért utasítják el a „Szentháromság” kifejezést. Az első az, hogy nem látnak bibliai bizonyítékot arra, hogy egy Istenség alatt három személy létezne. Ez nem volt új keletű ellenvetés. Arius, Servet és Socinus nevei juthatnak eszünkbe. Mózes ötödik könyve 6:4 egyértelműen tanítja, hogy Isten egy, de miközben az író választhatta volna a yahîd kifejezést is, amellyel a magában álló „egy” fogalmát fedte volna le, a választott héber kifejezés az eehad, amely az összetett „egy” fogalmát vagy a csoport egyik tagját jelöli, a magában álló illetve hangsúlyosan érthető „egy”-gyel szemben. Ugyanaz az eehad szó szerepel Mózes első könyve 2:24-ben a férj és a feleség egységének kifejezésére, akik „egyek” lesznek, de úgy, hogy ezen egységen belül megőrzik egyéniségüket (Woodrow Whidden: The Strongest Bible Evidence for the Trinity (A leghatalmasabb bibliai bizonyíték a Szentháromságra), in: The Trinity: Understanding God's Love, His Plan of Salvation, and Christian Relationships (A Szentháromság: Isten szeretetének, az üdvösség tervének és a keresztény kötelékek megértése), szerk. Woodrow Whidden, Jerry Moon és John Reeve [Hagerstown, MD: Review and Herald, 2002], pp. 33-34. E bibliai kérdés alaposabb megvitatása meghaladja e cikk kereteit. Itt legyen elég annyi, hogy mind az Ó-, mind az Újszövetség tartalmaz arra utaló jelzéseket, hogy az Egy Isten nem magában álló egy, az Újszövetség pedig egyértelműen nevén nevezi az Atyát, a Fiút és a Szentlelket (lásd például Mt 28:19; 2Kor 13:14) (uo., pp. 21-117). A Szentháromság fogalma egyszerűen szólva annak eredménye, hogy a Szentírás alapján mind az Isten „egyedüli voltát”, mind a „hármasságát” jóváhagyhatjuk, annak ellenére, hogy az emberi képességek hiánya miatt nem vagyunk képes teljesen felfogni azt a személyes isteni valóságot, amire ezek a kifejezések mutatnak. S hogy mindez hogyan magyarázható meg, volt számtalan gondolat és elmélkedés tárgya századokon át. A görög filozófia hatása a tanbeli fejlődésre az óegyház idejében és a középkori keresztény történelem során jól ismert tény. Lásd Jerry Moon: The Trinity in the Reformation Era: Four Viewpoints (A Szentháromság a reformáció korában: négy szempont). In: The Trinity… i. m. (Hagerstown, MD: Review and Herald, 2002), pp. 166-181.
Az adventisták második érve a Szentháromság elutasítására az téves elgondolás volt, hogy az által az Atya és a Fiú egy és ugyanazon személy lesz. Említettük már ezzel kapcsolatban Bates bizonyságtételét: „A Szentháromságot tisztelve arra jutottam, hogy számomra lehetetlen hinni abban, hogy az Úr Jézus Krisztus, az Atya Fia, szintén a Mindenható Atya Isten volt, egy és ugyanazon személy.” Bates, i. m., p. 205. D. W. Hull, J. N. Loughborough, S. B. Whitney és D. M. Canright szintén osztotta ezt a nézetet. Gane, i. m., p. 104. Az az elgondolás, miszerint az Atya és a Fiú egy személy, egy ókori, a modalista monarchianizmusnak vagy szabellianizmusnak (egy harmadik századi képviselője, Sabellius neve után) nevezett eretnekséghez közelít. A modalisták azt vallották, hogy „az Istenségben az elkülönülés mindössze az egymást követő létformákban és működésekben ragadható meg”. A modalisták tagadták az Isten hármasságát, és azt állították, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek nem különálló személyek. F. L. Cross (szerk.): Oxford Dictionary of the Christian Church (A Keresztény Egyház oxfordi szótára). Második kiadás. Oxford University Press, 1983, „Monarchianism” szócikk (lásd még „Modalism” és „Sabellianism” szócikkek).
Egy harmadik és az előbbivel ellentétes irányú ellenvetés a Szentháromság tanításával kapcsolatban az a téves elgondolás volt, hogy ennek értelmében három Isten kell, hogy legyen. „Ha az Atya, a Fiú és a Szentlélek egytől-egyig Isten, akkor három Isten lenne” − írta Loughborough 1861-ben. J. N. Loughborough: Questions for Bro. Loughborough (Kérdések Loughborough testvérhez), Advent Review and Sabbath Herald, 18. szám (1861. november 5.), p. 184.
Egy negyedik álláspont szerint a Szentháromságban való hit csökkenti az engesztelés értékét. Gane, i. m. p. 105. Úgy érveltek, hogy mivel az „örökéletű, önmagában létező Isten” nem halhat meg, úgy ha Krisztusnak Istenként önmagában létezéssel bírt volna, nem halhatott volna meg a Golgotán. Ha csupán emberi természetét tekintve halt volna meg, áldozata pusztán emberi áldozat volt, mely a megváltás szempontjából nem kielégítő. J. H. Waggoner, The Atonement (Az engesztelés). Oakland, CA: Pacific Press, 1884, p. 173. Smith hasonló érveléssel él a Looking Unto Jesus (Nézvén Jézusra) c. művében, p. 23. Ily módon éppen annak érdekében, hogy Krisztus kereszthalálának valóságát megoltalmazzák, a korai adventisták úgy vélték, tagadniuk kell, hogy Krisztus öröktől való létezésénél fogva isteni halhatatlansággal bírt. Bármilyen logikusnak tetszett ez az érvelés némelyek számára, Ellen White 1897-ben határozottan elutasította annak előfeltevéseit. Kimutatta, hogy amikor Jézus meghalt a kereszten, „az isteni természet nem halt meg. Az emberi természet halt meg.” E. G. White: 131. kézirat, 1897, idézi a SDA Bible Commentary (HN Adventista Bibliakommentár), szerk. Francis D. Nichol, Washington, DC: Review and Herald, 1954, 5:1113. Ellen G. White később is hasonlóképpen ír: „Emberi természete meghalt: isteni természete nem halt meg” (Uő: „The Risen Savior” (A feltámadt Üdvözítő), Youth's Instructor, 1898. augusztus 4., 1. bekezdés). Ellen White hatása az adventista olvasókra, továbbá utóbbiak bizalma Ellen White értesüléseinek megbízhatóságában olyan nagy volt, hogy egy ilyen kijelentésből fakadó következtetéseket nem lehetett csak úgy figyelmen kívül hagyni, ami aztán az adventista tudósoknak újabb lökést adott az Istenséggel kapcsolatos korábbi paradigmák újragondolására.
Az ötödik érv szerint az a tény, hogy a Biblia „Isten Fiá”-nak és az „isteni teremtés kezdeté”-nek nevezi Krisztust, azt bizonyítja, hogy a Fiúnak későbbi kezdettel kellett bírnia, mint az Atya Istennek. Uriah Smith, Thoughts on the Book of Daniel and the Revelation (Gondolatok Dániel és Jelenések könyvéről). Battle Creek, MI: Review and Herald, 1882, p. 487; uő: Looking Unto Jesus (Nézvén Jézusra), i. m., p. 10. Hatodsorban azzal érveltek, hogy a „Szentlélekkel kapcsolatban olyan kifejezések fordulnak elő − úgymint „kitöltetett a mi szívünkbe” (Róm 5:5), vagy „kiöntöm lelkemet minden testre” (Jóel 2:28) −, amik azt jelzik, hogy ezt (sic!) nem is lehet szoros értelemben véve személynek tekinteni.” Uriah Smith: In the Question Chair (A kérdező székében). Review and Herald, 1897. március 23., p. 188. Mindazonáltal ezek az érvek azon alapultak, hogy bizonyos kifejezéseknek túlontúl szó szerinti értelmet tulajdonítottak, miközben jelképes beszédekként is lehet értelmezni őket. Ezeknek az érveknek egy általános szentháromság-ellenes paradigmán belül van értelmük, de mihelyt maga a paradigma vált kérdés tárgyává, ezek felől a pontok felől elismerték, hogy bármely értelmezésbe beilleszthetők.
A fentiek közül egy sem megalapozott ellenvetés az „egy Isten három személyben” alapvető szentháromsághívő elgondolásával szemben. A „személy” szó Istenre alkalmazva egy személyiséggel, értelemmel és akarattal bíró lényt jelöl. A sokistenhit számtalan istenétől eltérően a bibliai Istenség három személye mélységesen „egyek szándékban, gondolkodásmódban, jellemben, de nem személyükben”. Ily módon egyéni mivoltuk ellenére sincs köztük soha meghasonlás, sem viszály, ekképpen nem három istent, hanem egy Istent képeznek. Mindazonáltal egytől-egyig mind bibliai igehelyeken alapultak. Az adventisták végül azért változtatták meg a nézeteiket az Istenséggel kapcsolatban, mert az illető bibliai igehelyek felől egy másik megértésre jutottak.

A szentháromság-tagadással szembeni elégedetlenség (1888−1898)

Az 1888-as generál konferenciai ülés − amelynek középpontjában a „Krisztus a mi igazságunk” témája, valamint ebből fakadóan Krisztus keresztjének felmagasztalása állt − komolyan megkérdőjelezte, hogy egy alsóbbrendű, egy származtatott isteni természet megfelelőképpen számot adhat-e Krisztus üdvözítő hatalmáról. E. J. Waggoner sürgette annak szükségét, hogy kifejezésre jusson Krisztus Atyával megegyező méltósága, hogy ily módon megváltó hatalmát jobban értékeljük”. Waggoner: i. m., p. 19. Dacára annak, hogy Waggoner 1890-ben még nem fogta fel teljesen Krisztus öröktől fogva való létezését (preexistentia), Uo., p. 21-22. meggyőzően érvelt amellett, hogy Krisztus nem teremtetett, s hogy „neki élete van önmagában (lásd Jn 10:17); továbbá, hogy Ő saját jogon bírja a halhatatlanságot”. Waggoner „az Atya és a Fiú isteni egysége” mellett foglalt állást, valamint bizonyságot tett arról, hogy Krisztus „rendelkezik az isteni természet teljességével, élete van Önmagában, s joggal neveztetik Jehovah-nak, annak, aki önmagában Van (Jer 23:6), aki „az Istennel egyenlő” (Fil 2:6), s „rendelkezik Isten valamennyi tulajdonságával”. Uo., p. 22-23., 25. Waggoner még nem volt teljességgel szentháromsághívő, azt azonban világosan látta, hogy Krisztus megváltói művének nagyobb felmagasztalása az Istenségben való részesülésének egy magasabb szintű felfogását követeli meg. „Az a tény, hogy Krisztus az Istenségben részesül, s rendelkezik az Istenség valamennyi tulajdonságával, továbbá, hogy mint Teremtő és Törvényadó minden tekintetben egyenlő az Atyával, az egyedüli erő az engesztelésben… Krisztus azért halt meg, hogy „minket Istenhez vezéreljen” (1Pt 3:18); ám ha csak egy jóta is hiányzott volna ahhoz, hogy egyenlő legyen Istennel, nem vezethetne Hozzá.” Uo., p. 44. E logikában olyan erő van, ami elkerülhetetlenül vezet ahhoz a felismeréshez Krisztussal kapcsolatban, hogy Ő az öröktől fogva létezésben is egyenlő volt az Atyával.
Ily módon a hit általi igazság dinamikája és annak következményei az Istenről szóló tanításra nézve adja a történeti szövegösszefüggést D. T. Bourdeau provokatív megjegyzéséhez, miszerint „„Habár azt valljuk, hogy csak egy Istenben hiszünk, csak egy Istent imádunk, arra jutottam, hogy annyi isten van közöttünk, amennyi elgondolás létezik az Istenségről.” Bourdeau: i. m., p. 707. Egy ilyen megjegyzés egy nagy tiszteletben álló evangélistától és misszionáriustól már-már azt jelzi, hogy a szentháromság-ellenes paradigmában való kollektív bizalomban némi rés keletkezett. Hogy ez mennyire így volt, arra íme, két esztendővel későbbről, 1892-ből egy újabb adalék, tudniillik a Pacific Press által kiadott röpirat, Samuel T. Spear tollából „The Bible Doctrine of the Trinity” (A Szentháromság bibliai tanítása) címmel. A könyvecske helyesbített két uralkodó téves nézetet a Szentháromság tanításával kapcsolatban. Kimutatta, hogy „ez nem tri-teizmus, vagyis nem három Istenről, hanem egy Istenről szóló tanítás, aki három személyben létezik és cselekszik, azzal a kiegészítéssel, hogy a ’személy’ kifejezés ebben a viszonylatban nem ruházható fel olyan jelentéssel, ami által összeegyeztethetetlen lenne az Istenség egységével.” Samuel T. Spear: The Bible Doctrine of the Trinity (A Szentháromság bibliai tanítása), Bible Students' Library, no. 90 (1892. március), pp. 3-14, a New York Independent 1889. november 14-i számából, reprint.
1898-ban Uriah Smith elkészült a Looking Unto Jesus (Nézvén Jézusra) című művével, amely a legérthetőbb és legalaposabban kidolgozott bemutatása az adventisták között uralkodó szentháromság-ellenes nézetnek. Smith nyomatékosan megtagadta korábbi nézetét, miszerint Krisztus teremtetett volna, de továbbra is kitartott a mellett, hogy „egyedül Istennek [az Atyának] nincsen kezdete. Az időknek egész a kezdetén, amikor a kezdet egy olyan tőlünk távoli korszakot takar, hogy az a véges emberi értelem számára lényegében egy örökkévalóság, megjelent az Ige.” Valamilyen, a Szentírás által világosan ki nem nyilatkoztatott úton-módon, Krisztus „világba lett hozva”, „született”, vagy valamilyen isteni hatás illetve folyamat révén − de nem teremtés által − Krisztus létre lett hívva az Atya által. Smith az egyik bekezdésben meglepően közel került a szentháromsághívő állásponthoz: „Ez az Atya és a Fiú közötti egység egyiküktől sem vesz el, épp ellenkezőleg, mindkettejüket megerősíti. Ezen egység által, a Szentlélekkel való közösségben, mindnyájan részesülünk az isteni természetből.” Smith: Looking Unto Jesus. i. m., p. 3., 10., 17., de kivált p. 13. Ezt a lassú igyekezetet a teljesebb megértés irányában teljesen elhomályosította a még ugyanabban az esztendőben kiadásra került The Desire of Ages (A világ reménye) néhány bátor kijelentése. A könyv paradigmaváltást indított el az Istenség adventista felfogásában.

Paradigmaváltás (1898−1913)

Az 1898 és 1913 közötti korszakban a Szentháromság felőli adventista gondolkodásban egy majdnem teljes irányváltásnak lehetünk tanúi. Azt mondom, „majdnem”, ugyanis ez a paradigmaváltás nem vezetett egyöntetű álláspontra a kérdésben. Amint azt Merlin Burt kimutatta, néhány eszmei vezető még sok éven át a „maradék” hangja felé hajlott, de már meggyengült befolyással. Burt szerint (p. 54) a „régi vágású” adventista szentháromság-tagadók közül az utolsó 1968-ban hunyt el. A szentháromság-tagadók új nemzedéke az 1980-as években bukkan fel (lásd alább).
Ellen White Világ reménye c. könyvének 1898-as kiadása mindazonáltal vízválasztónak bizonyult a Szentháromság adventista megértésében. A szerző a könyv legelső bekezdésétől kezdődően megkérdőjelezte a korai adventisták uralkodó nézetét Krisztus és az Atya kapcsolatát illetően. Az első fejezet harmadik mondata így hangzik: „Az Úr Jézus örök időktől fogva egy az Atyával” (kiemelés tőlünk). De még ez sem volt kellőképpen egyértelmű álláspontja tisztázásához Jézus istenségét illetően, ugyanis, mint láttuk, mások is használtak hasonló szavakat, és mégsem hittek Krisztus végtelen időktől fogva való örök létezésében. A könyv egy későbbi szakaszában, Lázár feltámasztásáról szólva, idézte Krisztus szavait: „Én vagyok a feltámadás és az élet”, amit egy hét szóból álló magyarázat követ, ami megkezdte az adventisták közt honoló szentháromság-ellenes teológia visszaszorítását: „Krisztusban van az eredeti, nem kölcsönvett, nem mástól származó élet.” E. G. White: A Világ reménye (Jézus élete). Advent Kiadó, 1989, 447. old. Krisztus nem utólag vette isteni életét az Atyától. Földi emberként alávetette akaratát az Atya akaratának (Jn 5:19,30), de önmagában létező Istenként volt hatalma, hogy letegye, hogy majd ismét felvegye az életét. Hasonlóképpen, Ellen White, Krisztus feltámadásának magyarázásával, újra Krisztus tökéletes isteni természete és az Atyával való egyenlő volta mellett foglalt állást, így fogalmazva: „…az Üdvözítő előjött a sírból, azzal az élettel, amely önmagában volt”. Uo. 692. old. (lásd még az utána következő két bekezdést).
Ezek a kijelentések a döbbenet erejével hatottak az egyház teológiai vezetésére. M. L. Andreasen, aki csupán négy évvel korábban, tizennyolc évesen lett adventista, s aki végül az egyház Észak-Amerikai Teológiai Főiskolájának lesz tanára, állította, hogy az új felfogás annyira eltért a korábbitól, hogy egynéhány neves vezető kételyének adott hangot, hogy tényleg Ellen White írta-e e sorokat. Andreasen, miután 1902-ben lelkész lett, külön felkereste Ellen White-ot kaliforniai otthonában, hogy kutassa a témát saját maga számára. Ellen White szívesen fogadta őt, és „rendelkezésére bocsátotta a kéziratokat”. Magával vitt „több részletet”, hogy „meglássa, benne vannak-e azok a saját kézzel írt eredetikben is”. Így emlékezett: Biztos voltam benne, hogy White testvérnő soha nem írt volna ilyesmit: ’Krisztusban van az eredeti, nem kölcsönvett, nem mástól származó élet’. De lám, itt van, megvan a tulajdon keze írásával, ugyanaz áll ott is, mint a nyomtatott változatban. Hasonló volt a helyzet a többi idézettel is. Amikor átnéztem őket, kiderült számomra, hogy ezek mind White testvérnő saját kifejezései.” M. L. Andreasen: The Spirit of Prophecy (A prófétaság lelke). Kápolnaavató, Loma Linda, (Kalifornia), 1948. november 30., Adventist Heritage Center, Andrews University, 3-4.
A Világ reménye a Szentlélek isteni természetével kapcsolatban is tartalmazott megalkuvást nem ismerő megfogalmazásokat. Először is, valahányszor a Szentlélekről szólt, mindig az élőre utaló „ő” személyes névmást, a hímnemű alakot használta, amely az alábbi megragadó mondatban jutott csúcspontra: „Krisztus azért adta nékünk Lelkét, hogy megújító erőforrásunk legyen. Nélküle Krisztus áldozata nem jelentett volna számunkra semmi segítséget… Csak az Istenség harmadik személyének a hatalmas erejével tudunk ellenállni a bűnnek, és tudjuk azt legyőzni. A Szentlélek nem korlátozott erővel jön el hozzánk, hanem isteni hatalmának, erejének a teljességével.” E. G. White: i. m., 575-578.
Ez és az ehhez hasonló kijelentések egyeseket az Istenségről szóló bibliai tények megújuló vizsgálatára késztettek. Mások, mivel nem hitték, hogy oly sok éven keresztül tévedésben élhettek, annak érdekében folytattak tanulmányozást, hogy megtámogassák a régi érveket. Ellen White bizonyságtétele viszont, azáltal, hogy a Szentírásra terelte a figyelmet, amelynek értelmét nem vették eléggé tekintetbe, Azon bibliai igehelyek sorában, amiket Ellen White a szentháromsághívő nézetet a legkülönbözőbb szempontokból való védelmezendő idézett: Róm 8:16 (Evangelism [Evangelizáció]. Washington, DC: Review and Herald, 1946], p. 617.); 1Kor 2:10-14 (uo.); Jn 16:7-14 (uo., p. 616.); Jn 14:16-18, 26; 16:8, 12-14 (A világ reménye, 575-578. old.); valamint Kol 2:9 (Evangelism, p. 614.). egy olyan paradigmát hozott létre, amit nem lehetett visszafordítani. Amikor az adventisták újra a Szentíráshoz folyamodtak, hogy megvizsgálják, „ha vajon úgy vannak-e ezek” (ApCsel 17:11), eljutottak végül arra a növekvő egyetértésre, hogy a Szentháromság mint alapfogalom elfogadásra méltó bibliai igazság.
Miközben a Világ reménye az Istenséggel kapcsolatos adventista felfogás tekintetében beindított egy paradigmaváltást, nem ez volt az utolsó szó, amit Ellen White e kérdéskörben szólt. Később az 1902-1907-es Kellogg-válság idején újra és újra olyan kifejezésekkel élt, mint a „mennyei hármasság három élő személye”, miközben továbbra is megtartotta az Istenség lényegi egységét. Ily módon egyszerre erősítette meg a pluralitást és az egységet, a háromságot és az egyetlenséget, a szentháromság világos bibliai megértéséhez nélkülözhetetlen alkotóelemeket. Ezeket a kijelentéseket, valamint összefüggésüket a Kellogg-válsággal részletesebben fogjuk tárgyalni e tanulmány második részében.
Létezik bizonyíték is arra vonatkozóan, hogy az egyházi vezetésnek legalább egy bizonyos része elismerte a Világ reménye megállapításai felől, hogy azok elhárítják a Szentháromság bibliai tanításával szemben felhozott ellenvetéseket, és ez a bizonyíték az adventista hittételeknek egy összefoglalása, amit F. M. Wilcox közölt le a Review and Heraldban 1913-ban. Wilcox, aki akkor a felekezet legbefolyásosabb folyóiratának szerkesztője volt, így írt: „A hetednapi adventisták hisznek 1. az Isteni Szentháromságban. Ez a Szentháromságot az örökkévaló Atya, …az Úr Jézus Krisztus, … [és] a Szentlélek, az Istenség harmadik személye alkotja.” [F. M. Wilcox]: The Message for Today (A mának szóló üzenet). Review and Herald, 1913. október 9., p. 21. Nagy hálával tartozom Bill Fagalnak az Andrews Egyetem White Hagyaték Kutatási Központjából, amiért felhívta a figyelmemet erre a forrásra.

A szentháromság-tagadás hanyatlása (1913−1946)

Wilcox Review-ban tett kijelentése ellenére (vagy talán éppen azért), a Szentháromságról folytatott vita tovább erősödött a huszadik század első évtizedeiben. Az 1919-es bibliakonferencián Krisztus örökkévalósága és az Atyával való kapcsolata komoly és megoldatlan viták tárgya volt. Furcsamód, szem előtt tartva Ellen White-nak a Világ reményében lefektetett megállapítását, miszerint Krisztus élete „nem mástól származó” volt, még az a W. W. Prescott is, aki a konferencia során a szentháromsághívő álláspont legfőbb védelmezője volt, úgy foglalt állást, hogy Krisztus élete valami módon az Atyától „származott”. W. W. Prescott: The Person of Christ (Krisztus személye). 1919. július 2., előadás, Bibliakonferenciai Lapok 1-8., 1919. július 1-19. [folyamatos lapszámozás szerint, p. 69.; július 2., délutáni ülés, p. 20.], Adventist Heritage Center, Andrews University; lásd még Burt: i. m., pp. 25-27. Ez arra enged következtetni, hogy a vezetőség nem akarta csak úgy elfogadni Ellen White álláspontját, úgy, hogy nem néz maga utána annak a Szentírásban. Az is meglehet, hogy Prescott tudva-tudatlanul a klasszikus szentháromsághívő forrásokat visszhangozta. „A Fiú nemzése az Atya által” augustinusi megfogalmazás (Oxford Dictionary of the Christian Church, i. m. „Szentháromság tanítása, a” szócikke. Cf. W. W. Prescott, The Doctrine of Christ: A Series of Bible Studies for Use in Colleges and Seminaries (A Krisztusról szóló tanítás: bibliai tanulmánysorozat egyetemistáknak és főiskolásoknak). Washington, DC: Review and Herald, 1920, p. 3., 20-21.; lásd még Burt: i. m., pp. 30-33.
Az amerikai kereszténység polarizálódása modernizmus és fundamentalizmus között a huszadik század első két évtizedében az adventistákat lassan-lassan a szentháromsághívő állásponthoz tolta közelebb, mint ahogy sok más kérdésben is − úgymint az evolúció, a természetfelettiben való hit, Krisztus szűztől születése, a csodák, a valóságos feltámadás − az adventisták szembekerültek a modernistákkal és a fundamentalistákkal rokonszenveztek. Prescott: i. m., p. 33.
1930-ban a hetednapi adventisták generál konferenciájához kéréssel fordult az afrikai divízió, hogy „az Évkönyvben kerüljön kinyomtatásra egy állásfoglalás arról, hogy mit hisznek az adventisták”, hogy „a kormányok irányítói és mások jobban megérthessék munkánk mibenlétét”. A generál konferenciai bizottság válaszul kijelölt egy albizottságot − amely M. E. Kern generál konferenciai titkárból, F. M. Wilcoxból, a Review and Herald szerkesztőjéből, E. R. Palmerből, a Review and Herald igazgatójából, valamint C. H. Watson generál konferenciai elnökből állt −, amelynek el kellett készíteni egy állásfoglalást az adventista hitelvekről. Generál Konferenciai Bizottsági Jegyzőkönyvek, 1930. december 29., p. 195. Adventist Heritage Center, Andrews University. Wilcox, aki a legjobb tollúnak számított közöttük, megfogalmazott egy 22 pontból álló hitvallást, amit nyomban közöltek is az 1931-es Hetednapi Adventista Évkönyvben. Froom: i. m., p. 413-414. A második pont szólt az „Istenségről, illetve a Szentháromságról”, és a harmadik szögezte le, hogy „Jézus Krisztus valóságos Isten”, mely így ebben a megfogalmazásban a níceai hitvallás visszhangozása volt. S hogy nehogy valaki úgy gondolja, hogy az adventisták hitvallást akartak létrehozni, „semmilyen formai vagy hivatalos jóváhagyást” nem kértek az állásfoglalásra. Tizenöt esztendővel később, amikor az állásfoglalás általános elfogadást nyert, az 1946-os generál konferenciai ülésszak hivatalossá tette, s azt is megszavazta, hogy „az Alapvető Hittételek semmilyen változtatást nem szenvedhetnek ahhoz képest, ahogy most közlésre kerül az [Egyházi] Kézikönyvben, kivéve a generál konferenciai ülésszakokon”. Fifteenth Meeting. General Conference Report (A tizenötödik gyűlés. Generál Konferenciai tudósítás,  No. 8, Review and Herald, 1946. június 14., p. 197. Froom (i. m., p. 419) ezt a rendelkezést az 1950-es ülésszaknak tulajdonítja. Nyilván túlságosan sietősen olvasta el forrását; az 1950-es ülésszak csupán megerősítette az 1946-os ülésszak rendelkezését (Fifteenth Meeting, General Conference Report [A tizenötödik gyűlés, Generál Konferenciai Tudósítás] No. 10., Review and Herald, 1950. július 23., p. 230.). Ez volt az egyház első hivatalos jóváhagyása egy szentháromsághívő állásfoglalásnak, noha „az utolsó jól ismert magyarázó továbbra is a ’régi’ nézetet védelmezte”, egészen 1968-ban bekövetkezett haláláig. Burt: i. m., p. 54.

A szentháromsághit dominanciája (1946−1980)

A F. M. Wilcox 1944-es visszavonulásától Wilcox volt a Review and Herald (a mai Adventist Review elődje), a hetednapi adventisták általános egyházi lapjának a főszerkesztője 1911-től 1914-ig (SDA Encyclopedia [Hetednapi Adventista Enciklopédia] [Hagerstown, MD: Review and Herald, 1996], Wilcox, Francis McClellan szócikk). a Movement of Destiny (Elhívott mozgalom) 1971-es kiadása Lásd a 3. sz. jegyzetet. közötti időszakban L. E. Froom volt a szentháromsághit ismertebb bajnoka a hetednapi adventisták között. Könyve, a The Coming of the Comforter (A Vigasztaló eljövetele) példa nélküli volt az adventisták történetében (leszámítva néhány szakaszt Ellen White műveiben) azzal, hogy elvégezte a Szentléleknek mint személynek, valamint az Istenség szentháromságszerű természetének gondos elemzését. Le Roy Edwin Froom: The Coming of the Comforter (A Vigasztaló eljövetele), javított kiadás. Washington, DC: Review and Herald, 1949, pp. 37-57. Vö. E. G. White: Special Testimonies (Különleges bizonyságtételek), B-sorozat, no. 7 (1905), pp. 62-63. Froom vezető szerepét az 1957-es Questions on Doctrine (Kérdések a tanításról) című mű kidolgozásában egyebütt már kimerítően tárgyalták. L. E. Froom, W. E. Read, and R. A. Anderson (szerk.): Seventh-day Adventists Answer Questions on Doctrine (Hetednapi adventista válasz a Kérdések a tantételekről). Washington, DC: Review and Herald, 1957; vö. T. E. Unruh: The Seventh-day Adventist Evangelical Conferences of 1955-1956 (Az 1955-56-os hetednapi „adventisták−evangéliumiak” konferenciák), Adventist Heritage 4 (1977. negyedik negyed), pp. 35-46; Jerry Moon: M.  L. Andreasen, L. E. Froom, and the Controversy over Questions on Doctrine (M.  L. Andreasen, L. E. Froom és a Kérdések a tanításról feletti vita), kutatói közlemény, Andrews University, 1988. A Kérdések a tanításról − egynéhány, a krisztológiával és az engeszteléssel kapcsolatos megállapítása miatt − hitvita-rohamot váltott ki, ugyanakkor a „mennyei Szentháromság”-ról szóló nyílt hitvallását Froom, Read és Anderson: i. m., pp. 36-37., 645-646. lényegében nem érte támadás, talán azért, mert a könyv fő-fő bírálója más vonatkozásokban meggyőződéses szentháromsághívő volt. M. L. Andreasen: Christ the Express Image of God (Krisztus, az Isten hű képmása). Review and Herald, 1946. október 17., p. 8; lásd még Burt: i. m., p. 43. Froom részéről az utolsó szó az 1971-ben kiadott 700 oldalas Elhívott mozgalom volt. Annak ellenére, hogy „itt-ott sajátosan érvel”, valamint egyoldalúsága ellenére, ami „némiképp csökkenti a műnek mint megbízható történeti forrásnak az értékét”, Maxwell: i. m., p. 119-122. mindenre kiterjedően bemutatja az adventista teológia mozgását a bibliai szentháromsághitben való megegyezés felé.
A tanbeli fejlődés e korszakának csúcspontja egy, az alapvető hitelvekről szóló újabb állásfoglalás volt, amit az 1980-as, Dallasban megtartott generál konferenciai ülésszakon szavaztak meg. Az új állásfoglalás a „27 alapvető hitelvről” az 1931-es állásfoglaláshoz hasonlóan határozottan megerősítette a Szentháromságban való hitet. Ez a megerősítés az állásfoglalás második cikkelyében következett (egy preambulumot, valamint a Szentírás ihletettségéről és tekintélyéről szóló cikkelyt követően). „2. A szentháromság […] Egy Isten van: az Atya, a Fiú, a Szentlélek, három egyaránt örökkévaló Személy egysége.” Seventh-day Adventist Church Manual (Hetednapi Adventista Gyülekezeti Kézikönyv). Washington, DC: General Conference of Seventh-day Adventists, 1981, p. 32. A 4. cikkely kijelenti, hogy „az örökkévaló Fiú Isten öltött testet Krisztus Jézusban… Öröktől fogva teljességgel Istenként teljességgel ember is lett.” Uo., p. 33. Az 5. cikkely kijelenti, hogy „az örökkévaló Szentlélek Isten tevékenyen részt vett az Atyával és a Fiúval a teremtésben, a megtestesülésben és a megváltásban”, majd „elküldetett az Atyától és a Fiútól, hogy mindig gyermekeivel legyen”. Uo. Az állásfoglalás számos ponton a klasszikus szentháromsághívő hitvallásokat visszhangozza, s magában foglalja az úgynevezett Filioque-féle záradékot is a Szentlélekre való utalással. See Oxford Dictionary of the Christian Church: i. m. „Filioque” szócikk.
Az adventista hitelvi állásfoglalások rövid áttekintése rávilágíthat az 1980-as történések jelentőségére. Az első ilyen, a Nyilatkozat a hetednapi adventisták által tanított és gyakorolt alapvető hitelvekről (1872) Uriah Smith munkája volt. Uriah Smith: A Declaration of the Fundamental Principles Taught and Practiced by the Seventh-day Adventists (Nyilatkozat a hetednapi adventisták által tanított és gyakorolt alapvető hitelvekről), Battle Creek, MI: SDA Publishing Association, 1872, p. 1. Ennek első két cikkelye foglalkozik az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel.
― I ―
Arról, hogy van egy Isten, egy személyes, lelki lény, minden dolgok teremtője, mindenható, mindentudó, örökkévaló, véghetetlen bölcsességben, szentségben, ítéletben, jóságban, igazságban és kegyelemben; változhatatlan és mindenütt jelenvaló az Ő képviselője, a Szentlélek által. (Zsolt 139:7)
― II ―
Arról, hogy van egy Úr Jézus Krisztus, az örökkévaló Atya Fiam, aki által Isten mindent teremtett, s aki által a teremtett dolgok fennállnak; hogy magára vette Ábrahám magjának természetét, hogy a mi elbukott fajunkat megváltsa;hogy az emberek között lakozott, teljes lévén kegyelemmel és igazsággal, példaképünkké lett, feltámasztatott a mi megigazulásunkra, s felment a mennyekbe, hogy egyedüli közbenjárónk legyen a mennyei szentélyben, ahol a vérével engesztelést végez a bűneinkért. Uo., p. 2-3.
Figyelemreméltó, hogy noha nem hangzik el a Szentháromság kifejezés, nyílt vita sem kezdődik a szentháromsághívő állásponttal szemben. Smith egyértelműen arra törekedett, hogy a lehető legközelebb maradjon a bibliai szóhasználathoz. Az állásfoglalás abban az időben egyfajta megegyezést képviselt, ugyanakkor, összhangban a preambulumban megfogalmazottakkal, miszerint határozottan ellene vannak mindenféle hitvallásszerű állásfoglalásnak, Smith a nyitó bekezdésben kijelenti: „Amidőn a közönség elé tárjuk hitünk e rövid foglalatát, mindezt abban az értelemben kívánjuk megtenni, hogy nekünk nincsenek hitpontjaink, hitvallásunk, tudományunk, egyedül a Biblia. Nem úgy fektetjük le ezeket, mint amik bármilyen tekintéllyel bírnának népünk között, az sem feladatuk, hogy egyfajta hitrendszer gyanánt egyöntetűséget képezzen népünk soraiban. Az alábbiakban mindössze rövid állásfoglalást kívánnak adni arról, hogy mit vallanak, mire jutottak el nagy többségükben. Gyakran tartjuk szükségesnek, hogy vizsgálódjunk e tárgyban… Egyedüli célunk, hogy megfeleljünk e szükségletnek” (uo., p. 1.). nem is jutott el soha a hivatalos jóváhagyás szintjére.
A második állásfoglalás az „Alapvető hitelvekről” (1889), amit szintén Uriah Smith állított össze, Fundamental Principles (Alapvető hitelvek). SDA Year Book (Hetednapi Adventista Évkönyv), Battle Creek, MI: SDA Publishing Association, 1889, pp. 147-151. ugyanígy megegyezésen alapul, amely kerülte minden olyan hitpont erőltetését, amely csak meghasonlást szült volna. Miképpen az 1872-es állásfoglalás, úgy ennek a preambuluma is megmarad a „nincs hitvallás, csak a Biblia” álláspontján, miképpen a mellett is, miszerint „az alábbi tételek a [hetednapi adventisták] vallásos hite fő alkotórészei foglalatának tekintendők, amelyre nézve legjobb tudomásunk szerint a testületen belül teljes egyöntetűség uralkodik” (kiemelés tőlünk). Uo., p. 147. Smith az Istenségről szóló tanítást szemmel láthatóan nem tekintette olyan előkelő kérdéseknek, hogy azt az akkori hetednapi adventista hit „fő alkotórészei” közé sorolja, ugyanis aligha tudta volna mellőzni azt a tényt, hogy a Szentháromsággal kapcsolatban akadtak kisebb egyenetlenségek. D. T. Bourdeau arról tanúskodó kijelentése, miszerint a hetednapi adventisták soraiban „számos… felfogás létezett az Istenséget illetően,” abban a Review and Heraldban látott napvilágot, amelynek alig egy esztendő múlva Smith lett a főszerkesztője. Az 1872-es állásfoglalás fentebb idézett I. cikkelyét az 1889-es állásfoglalás változtatás nélkül átvette. Az 1889-es állásfoglalás alkalmaz némi módosítást a Krisztus munkájáról szóló rész szóhasználatában, lényegi változás azonban nincs abban, ahogy Jézus személyéről szól. Az egyetlen változás, amit Krisztus személyére vonatkozóan a szakaszban eszközöltek, az volt, hogy az első mondatban Isten nevét a hímnemű (!) személyes névmással helyettesítették be. Az 1889-es állásfoglalásban ez áll: „Létezik egy Úr Jézus Krisztus, az Örökkévaló Atya Fia, aki által [Ő] mindent teremtett”. (Fundamental Principles [Alapvető hitelvek]. i. m., p. 147.) Tekintve, hogy ezek a cikkelyek szorosan tartja magát a bibliai szókészlethez, alkalmasak voltak arra, hogy mind a szentháromság-tagadók, mind a szentháromsághívők szempontjából kedvező értelmezést lehessen belőlük leszűrni.
A harmadik állásfoglalás, amely a „Hetednapi Adventisták Alapvető Hittételei” Fundamental Beliefs of Seventh-day Adventists (A hetednapi adventisták alapvető hitpontjai), Seventh-day Adventist Year Book (Hetednapi Adventista Évkönyv), Washington, DC: Review and Herald, 1931, pp. 377-380. címen látott napvilágot, egy bizottság irányítása alatt készült el, de végül F. M. Wilcox, a Review and Herald szerkesztője fogalmazta meg. A folyamatról bővebben lásd Froom: i. m., p. 413-415. Tizenöt esztendővel később, 1946-ban ez lett az első olyan állásfoglalás, amit egy generál konferenciai ülésszak hivatalosan jóváhagyott. Fifteenth Meeting, General Conference Report (A tizenötödik gyűlés, Generál Konferenciai Tudósítás) No. 8, Review and Herald, 1946. június 14. p. 197. A 2. cikkelyben ez áll:
Hogy az Istenség, avagy a Szentháromság, az Örökkévaló Atyát, egy személyes lelki lényt, aki mindenható, mindenütt jelenvaló, mindentudó, véghetetlen bölcsességgel és szeretettel; az Úr Jézus Krisztust, az Örökkévaló Atya Fiát, aki által mindenek teremtettek, s aki által a megváltottak üdvözítése majdan elvégeztetik; továbbá a Szentlelket, az Istenség harmadik személyét foglalja magában, aki a megváltás művében a nagy újjászülő hatalom. (lásd Mt 28:19). Fundamental Beliefs of Seventh-day Adventists (A hetednapi adventisták alapvető hitpontjai). Seventh-day Adventist Year Book (Hetednapi Adventista Évkönyv), 1931, p. 377.
Végül a Dallasban 1980-ban megszavazott állásfoglalás volt a hetednapi adventisták negyedik alapvető hitelvi állásfoglalása, de ez is csupán a második olyan a sorban, amit egy generál konferenciai ülésszakon hivatalosan megszavaztak. A Szentháromságot nyíltan valló dallasi állásfoglalás hivatalos elfogadása akár lezárása is lehetett volna egy egész századot kitöltő vitának, de mint kiderült, ez csupán a kiújuló feszültségek előhírnöke volt.

Kiújuló feszültségek, folytatódó viták (1980-tól napjainkig)

Az 1980-tól napjainkig terjedő időszakot a kiújuló viták jellemzik, széles eszmei skálán, a haladásellenesektől a modernekig. Nem sokkal a dallasi állásfoglalást követően − talán épp arra adott válaszképpen − az egyház „széleiről” szórványos hangok kezdtek szót emelni amellett, hogy az úttörők korai nézetei voltak a helyesek, s hogy Ellen White látszólag szentháromsághívő állásfoglalásait félremagyarázták, s hogy a Dallasi Állásfoglalás hitehagyást jelentett az úttörők bibliai hitéhez képest. The Doctrine of the Trinity in Adventist History (A Szentháromságról szóló tanítás az adventista történelemben), Liberty Review [5250 Johnstown Road, Mt. Vernon, Ohio], 1989. október, pp. 4-5., 7-8. Vö. Lynnford Beachy: Adventist Review Perpetuates the Omega, Old Paths (Az Adventist Review tartóssá teszi az Omega-válságot, régi ösvények), Smyrna Gospel Ministries, HC64, Box 128-B, Welch, WV, 8. kötet, no. 7, 1999. július, pp. 1-14. Némelyek − szemmel láthatóan mit sem tudva az 1946-os történésekről − abban a hiedelemben voltak, hogy a dallasi állásfoglalás volt az első hivatalosan is megszavazott adventista hitelvi állásfoglalás, ennélfogva ennek puszta léte eltérés volt a történelmi hagyományrendtől. The Doctrine of the Trinity in Adventist History, i. m., p. 7. Az elsődleges forrásokból vett idézetek, amiket kiragadtak a történelmi szövegösszefüggéséből s becsomagoltak tetszetős összeesküvés-elméletekbe, sokaknak felettébb meggyőzőknek bizonyultak. Lásd különösen Clayton, 6. sz. jegyzet; továbbá Bob Diener: The Alpha and the Omega (Alfa és omega). Creal Springs, IL: Bible Truth Productions, kiadási időpont nélkül [kb. 1998]), videokazetta.
Ennél is lényegesebb fejlemény volt a Szentháromság bibliai meghatározására irányuló folyamatos törekvés, azzal az igénnyel, hogy világosan megkülönböztessék azt azoktól a görög filozófiai előfeltételezésektől, amit a hagyományos hitvallási állásfoglalások is megerősítettek. Raoul Dederen 1972-ben közzétett egy rövid előadást az Istenség ó- és újszövetségi képéről. Raoul Dederen: Reflections on the Doctrine of the Trinity (Elmélkedések a Szentháromság tanításáról), AUSS 8 (1970): pp. 1-22. Dederen elutasította a „spekulatív gondolkodás Szentháromságát”, amely „filozófiai különbségeket” kreált „az Istenségen belül, amire nézve nem létezik kézzelfogható alap az Istenről való kinyilatkoztatott ismeretek tárházában”. Ehelyett ő inkább az apostolok példájára hivatkozott: „Elutasították a görög mitológia és metafizika szakkifejezéseit, ugyanakkor kifejezték meggyőződésüket egy minden csinnadrattától mentes szentháromsághívő hitvallásban, a három személyben létező és cselekvő egy Istenről szóló tanításban.” Uo., p. 13., 21.
Erre a gondolatmenetre épített Fernando Canale, Dederen egyetemi tanítványa is, aki 1983-ban radikális kritikával illette a görög filozófiai előfeltételezéseket, amelyek alatt azt értette, amit Dederen „spekulatív gondolkodás”-nak titulált. Canale disszertációjában (A Criticism of Theological Reason [A teológiai ész kritikája]) kimutatta, hogy a római katolikus és a klasszikus protestáns teológia az Isten természetéről, az időről, a létről való legalapvetőbb előfeltevéseit az arisztotelészi filozófia által szolgáltatott „vázlatok”-ból merítette. Canale leszögezte, hogy amennyiben a keresztény teológia valóban biblikus szeretne lenne, „alapvető előfeltevéseit a Szentírásból és nem a görög filozófiából” kell levezetnie. Fernando Luis Canale: A Criticism of Theological Reason: Time and Timelessness as Primordial Presuppositions (A teológiai ész kritikája: idő és időtlenség mint elsődleges előfeltevések), Andrews University Seminary Doctoral Dissertation Series, 10. köt., Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 1983, p. 359., 402, n. 1.
A közelmúltban, egész pontosan 2000-ben, Raoul Dederen szerkesztésében napvilágot látott Handbook of Seventh-Day Adventist Theology (A hetednapi adventista teológia kézikönyve) c. gyűjteményben Canale egy mesteri szinten írt cikket jegyez, amelyben előadja azokat a felismeréseket, amikre az Isten tantételéről végzett folyamatos kutatásai során tett szert. Canale újólag egyértelmű különbséget tesz az Isten görög filozófiai előfeltevésein, valamint a Biblián alapuló tanítása között, Canale: Doctrine of God, i. m., pp. 105-159; lásd különösen pp. 117-118., 126., 128-129., 132., 138-140., 145., 148-150. határozott védőbeszédet tartva azon nézete mellett, hogy csak abban az esetben juthatunk a Szentháromság igazi bibliai látásmódjának birtokába, amennyiben készek vagyunk „eltávolodni az Isten idejétmúlt filozófiai felfogásától, ugyanakkor magunkává tesszük Isten történelmi felfogását úgy, ahogy azt a Biblia bemutatja”. Uo., 150.
Egy harmadik gondolkodási vonal arra mutat igyekezetet, hogy az adventista szentháromsághitet a kortárs rendszeres teológia összefüggésében rögzítse. Miközben osztja Canale klasszikus teológiával szembeni elégedetlenségét, Richard Rice, 1985-ben megjelent Reign of God (Isten uralma) című írásában, kritikáját másik irányba viszi el. Rice úgy érvel, hogy a Szentháromság, ha nem is szó szerint, de benne foglaltatik a Szentírásban. Richard Rice: The Reign of God (Isten uralma), második kiadás, Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 1985, pp. 60-61. Fritz Guy 1999-ben született Thinking Theologically (A teológiailag-gondolkodás) című munkájában egyetért abban, hogy a Szentháromság tantételének „hagyományos megfogalmazásai nem teljességgel kielégítőek”. Fritz Guy: Thinking Theologically: Adventist Christianity and the Interpretation of Faith (A teológiailag-gondolkodás: adventista kereszténység és a hitértelmezés). Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 1999), p. 130; lásd továbbá p. 70., 88., 151. és a kapcsolódó jegyzetek. Megbélyegző kritikával illeti a „háromistenhit” felé mutató érzékelhető tendenciákat, Uo., p. 70. és támogatja a szóhasználat felfrissítését annak szolgálatában, hogy azt gyakorlatiasabbá és „nemileg semlegessé” (gender-neutral) lehessen tenni. Uo., p. 151. Guy könyve mindazonáltal nem rendszeres bemutatása az Istenről vagy a Szentháromságról szóló tanításnak, és az olvasóknak résen kell lenniük, nehogy túl sokat értsenek bele a szemléltető részletekbe. Hogy pedig a gondolatai miképpen fogják később befolyásolni a vitát, az még a jövő kérdése.

Összegzés

Azt a hosszú változási folyamatot, ami a korai adventistáktól − akik kezdetben elutasították a Szentháromság hitvallását − legvégül a Szentháromság tanításának elfogadásáig vezetett, joggal nevezhetnénk a bibliai Szentháromság utáni nyomozódásnak. Nem voltak annyira előítéletesek a hagyományos megfogalmazásokkal szemben, mint amennyire el voltak tökélve abban, hogy tanításukat a lehető legközelebb hozzák a Szentírás irányvonalához. Hogy hitüket egyes-egyedül a Szentírásra alapozzák, továbbá hogy megfosszák a hagyomány bármiféle teológiai tekintély gyakorlására irányuló jogát, módszertani szempontból lényegesnek tartották, hogy elvessenek minden olyan tanítást, amire nincs egyértelmű alap egyedül a Szentírásban. Minthogy pedig a Szentháromság hagyományos tanítása egyértelműen tartalmazott Szentíráson kívüli alkotórészeket, elvetették. Mindazáltal később meggyőződésre jutottak a tekintetben, hogy az egy Isten három személyben alapgondolata csakugyan megtalálható a Szentírásban. Tanulmányunk második részében alaposabban is megvizsgáljuk, milyen szerepet játszott Ellen White ebben a folyamatban.


II.: Ellen G. White szerepe

James White 1846-ban elutasította a Szentháromság tanítását − ahogy jellemezte: a „régi, szentírási alappal nem bíró szentháromsághívő hitvallást”. James White cikke a Day-Star 1846. január 24-i számában (p. 25.). Egy évszázaddal később a felekezet, amelynek társalapítója volt, jóváhagyólag megszavazott egy olyan „alapvető hitelvi” állásfoglalást, amelyben ott volt a hivatkozás a Szentháromságra. „Fifteenth Meeting” (A tizenötödik gyűlés), Generál Konferenciai Beszámoló, No. 8., Review and Herald, 1946. június 14. p. 197. A történeti összefüggések tárgyalását lásd e tanulmány első részében. Az, hogy hatalmas teológiai elmozdulás ment végbe, többé nem vita tárgya. Az, hogy a korai hetednapi adventista vezetők többsége szentháromság-tagadó teológiát vallott, általánosan elfogadott megállapítás az adventista történelem vonatkozásában Lásd Russell Holt: The Doctrine of the Trinity in the Seventh-day Adventist Denomination: Its Rejection and Acceptance (A Szentháromságról szóló tanítás a hetednapi adventista felekezetben: elutasítása és elfogadása), dolgozat, Seventh-day Adventist Theological Seminary, 1969; LeRoy Edwin Froom: Movement of Destiny (Elhívott mozgalom), Wasington DC: Review and Herald, 1971, pp. 148-180. old. − habár Froom érvelése a Miller-hívők statisztikái alapján, miszerint az adventista alapítók szentháromsághívők voltak (uo., p. 147.), nem lett alátámasztva bizonyítékokkal; Merlin Burt: Demise of Semi-Arianism and Anti-Trinitarianism in Adventist Theology (A szemi-arianizmus és a szentháromság-tagadás letűnése az adventista teológiában), 1888−1957, dolgozat, Andrews Egyetem, 1996; Woodrow W. Whidden: Salvation Pilgrimage: The Adventist Journey into Justification by Faith and Trinitarianism (Üdvzarándoklat: adventista utazás a hit általi megigazulásba és a szentháromsághitbe), Ministry, 1998. április, pp. 5-7.; Fernando L. Canale: Doctrine of God (Az Istenről szóló tanítás), in: Handbook of Seventh-day Adventist Theology (A hetednapi adventista teológia kézikönyve), szerk. Raoul Dederen, Comentary Reference Series, 12. kötet, Hagerstown, MD: Review and Herald, 2000, pp. 117-150.; Woodrow Whidden − Jerry Moon − John W. Reeve: The Trinity: Understanding God's Love, His Plan of Salvation, and Christian Relationships (A Szentháromság: Isten szeretetének, az üdvösség tervének és a keresztény kötelékek megértése), Hagerstown, MD: Review and Herald, 2002), pp. 190-220. negyven esztendeje, mióta E. R. Gane e tárgyban írt doktori (M. A.) értekezése napvilágot látott. Erwin R. Gane: The Arian or Anti-Trinitarian Views Presented in Seventh-day Adventist Literature and the Ellen G. White Answer (A hetednapi adventista irodalomban előterjesztett ariánus illetve szentháromság-tagadó nézetek, valamint Ellen G. White válasza), M. A. disszertáció, Andrews Egyetem, 1963. Amit mostanság vitatnak egyes berkekben, az Gane második felvetése, miszerint az adventista társalapító, Ellen G. White (1827−1915) „trinitariánus monoteista”, azaz egy Istent valló szentháromsághívő volt. Gane, i. m., pp. 67-79. Ezt a nézetet az 1980-as évektől fogva vették heves össztűz alá egyes írók, leginkább a tudós társadalmon kívülről. Lásd példának okáért Fred Allaback: The Doctrine of the Trinity in Adventist History (A Szentháromságról szóló tanítás az adventista történelemben), Liberty Review, 5250 Johnstown Road, Mt. Vernon, Ohio, 1989. október, 4-5., pp. 7-8.; Lynnford Beachy: Adventist Review Perpetuates the Omega (Az Adventist Review tartóssá teszi az Omega-válságot), Old Paths (Régi Ösvények), Smyrna Gospel Ministries, HC64, Boksz 128-B, Welch, WV, 8. kötet, no. 7., 1999. július, pp. 1-14.; David Clayton: The Omega of Deadly Heresies (A pokoli eretnekségek omegája), a kiadás helye és időpontja (cca. 2000) nincs feltüntetve, személyes akta; uő: Some Facts Concerning the Omega Heresy (Néhány tény az Omega-eretnekségre vonatkozóan); valamint Bob Diener: The Alpha and the Omega (Az Alfa és az Omega), Creal Springs, IL: Bible Truth Productions, cca. 1998, videókazetta. Mindazonáltal a felújított vizsgálódások Ellen White-nak az adventista szentháromságtan fejlődésében játszott szerepéről épp elég kérdést vetett fel ahhoz, hogy ez indokolttá tegye a téma egészen új vizsgálatát.
Tanulmányunk első része hat fejlődési szakaszt nevezett meg az Istenről szóló tanítás történetében a Szentháromság tanításának elutasításától az „egy Isten három isteni személyben” alapgondolatának elfogadásáig. Lásd e tanulmány első részét. A második rész bizonyítékokat terjeszt elő egy négyes feltevés védelmében: (1) Azt, hogy helytálló, amikor Gane „egy Istent valló szentháromsághívő”-ként jellemzi Ellen White-ot, már ami a kései, az 1898-at követő istenfelfogását illeti. Az 1840-es években ugyanakkor még nem rendelkezett a helyes nézet valamennyi alkotórészével. Kiforrott látásmódja egy negyven esztendős folyamaton keresztül formálódott, amit nagyon alaposan lehet dokumentálni. (2) Azt, hogy írásai a szentháromsághit két ellentétes formáját írják le, amelyek közül az egyiket következetesen elutasította, és egy másikat, amit értelemszerűen támogatott. (3) Azt, hogy Ellen White-nak a témával kapcsolatos gyarapodó megértése erősen befolyásolt más adventista írókat is, ami végül elvezetett az egyetértésnek egy masszív fokára a felekezet soraiban; végül (4) azt, hogy az a mód, ami által a korai adventisták erre az álláspontra jutottak, az egyházi hagyomány normatív tekintélyének elvetése, továbbá a Szentíráshoz való ragaszkodás volt, utóbbit tartva az egyetlen próbakőnek egy tantétel alapjának vagy a gyülekezeti tagságnak. A hagyománynak ez az elutasítása kezdetben egyfajta heterodoxiát (a tanítások eltérése, sokfélesége) eredményezett soraikban, amely súlyos bírálatokat váltott ki a szélesebb értelemben vett keresztény társadalomból. A Szentíráshoz való ragaszkodásuk mindazonáltal végül arra indította őket, hogy amit hisznek, az a Szentháromságnak egy biblikusabb látásmódja. Canale: Handbook…, i. m., p. 150. A téma négy alfejezetben kerül bemutatásra: (1) a változásra mutató tények, (2) változatok a szentháromsághitre, (3) Ellen White Istenről szóló tanításának fejlődése, annak hatása egyéb adventista szerzőkre, majd legvégül (4) a következtetések.

A változásra mutató tények

A vita középpontjában Ellen White álláspontjának kérdése, valamint a változás folyamatában betöltött szerepe áll. Vannak, akik állítják, hogy Ellen White nem változott. Vagy mindig is szentháromsághívő volt, vagy soha nem volt az. Például John Kiesz, az Isten (A Hetedik Nap) Egyházának egyik szentháromság-tagadó írója találgatásokba bocsátkozik arról, hogy Ellen White „rejtőző szentháromsághívő” volt, aki egy fél évszázadon át magában tartogatta ezt a nézetét, hogy aztán az 1890-es években hirtelen megtörje addigi hallgatását, így intézve kihívást a hetednapi adventista felekezet akkori többségi nézete felé. Lásd History of the Trinity Doctrine (A Szentháromságról szóló tanítás története), Study No. 132, 2001. január. Mindazonáltal nyilvánvaló tények mutatnak arra, hogy Ellen White hitbeli álláspontja sok egyéb tárgyban is változott, ily módon teljességgel elfogadható, hogy az Istenség megértésében is tágult a látása. Amikor 1849-ben kijelentette, hogy „tudjuk, hogy nálunk az igazság”, Ellen G. White levele Hastings testvérnek és testvérnőnek, 1849. március 24-30., 5. sz. levél (1849), pp. 5-6, In: Manuscript Releases (Közzé tett kéziratok), I-XXI, Silver Spring, MD: Ellen G. White Estate, 1981, 1987, 1990, 1993), V/200. azokra a hitpontokra utalt, amiket a szombattartó adventisták más keresztény csoportoktól eltérően vallottak. Nem azt értette ezen, hogy nincs több felfedezésre váró igazság, vagy hogy az adventistáknak soha egyetlen nézetüket nem kell módosítaniuk. „Sok mindent kell megtanulnunk, és sok-sok mindent el kell felejtenünk − írta 1892-ben. − Egyedül Isten és a menny csalhatatlan. Akik azt gondolják, hogy nekik soha nem kell feladniuk valamely dédelgetett nézetüket, soha nem kell megváltoztatni valamely véleményüket, csalatkozni fognak. Amíg eltökélten ragaszkodunk saját elképzeléseinkhez és véleményeinkhez, nem lehet részünk abban az egységben, amiért Krisztus imádkozott” (Ellen G. White: Search the Scriptures (Keressétek az Írásokat), Review and Herald, 1892. július 26. 7. bek.).
Hogy pedig a nézetei változtak, az érvelés azon a felismerésen alapul, hogy Isten és az Ő akaratának ismerete élete valamennyi szakaszában elegye volt egyrészt az olyan hétköznapi eszközöknek, mint a szülői nevelés, a gyülekezetbe járás, a bibliatanulmányozás és a személyes tapasztalat, másrészt − 1844 decembere után − annak, amit látomásokon keresztül kapott. Azonkívül, látomásait ő maga is tanulási folyamatnak, ami gyűjtő-halmozó módon folyt hosszú éveken keresztül. „Azzal a világossággal, ami az Ő Igéjének tanulmányozásán keresztül áradt reám, azzal a különleges ismeretanyaggal, amiben az Ő népe között forgolódva, sokféle körülmény között és a legkülönbözőbb tapasztalati szakaszokban részesültem, leledzhetem most is ugyanabban a tudatlanságban, szellemi bizonytalanságban és lelki vakságban, mint e tapasztalat kezdetekor? Nem mondanák az én testvéreim, hogy lám, White testvérnőnek annyira nehéz a felfogása, hogy ítélőképessége ezen a területen semmivel nem lett jobb azóta, hogy Krisztus iskolájába jár, ahol egy különleges munkára való felkészítést és kiképzést kell nyernie?... Nem hoznék szégyent Alkotómra azzal, hogy hagyom, hogy mind e világosság s az Ő hatalmas erejének munkámban és tapasztalatomban való megmutatkozása se érjen semmit, ne fejlessze ítélőképességemet s ne tegyen alkalmasabbá az Ő munkájára” (E. G. White: Bizonyságtételek a gyülekezet számára, V. kötet, p. 686.). Ennek következtében személyes megértése, kivált a korai években, számos olyan alkotórésszel bírt, ami nem volt teljességgel összhangban későbbi hitével, mivel sem személyes bibliatanulmányai, sem látomásai nem irányították még rá figyelmét azokra a következetlenségekre.
Példának okáért az 1844. decemberi látomását követően még majdnem három éven át megtartotta a vasárnapot, mint heti nyugalomnapot. Meg kell jegyeznünk, hogy amikor ő és James White elfogadta a szombatot, ez az elfogadás kezdetben egy Joseph Bates tollából született röpirat nyomán elindított bibliatanulmányozáson alapult. E nézet helytálló voltát később látomás erősítette meg. Lásd Arthur L. White: Ellen G. White, I. köt.: The Early Years (A korai évek), 1827-1862, Washington DC, Review and Herald, 1985, pp. 116, 120-121. A megváltozott nézetre egy másik példa a „szombatkezdés időpontjá”-nak a felismerése volt 1855-ben. A szombatünneplő adventisták a hetedik napi szombat elfogadása után is még kilenc esztendőn keresztül péntek este hat órától szombat este hat óráig tartották a szombatot. Egészen addig, míg J. N. Andrews 1855-ben ki nem mutatta a Szentírásból, Lásd például 3Móz 23:32 és Mk 1:32; J. N. Andrews: Time for Commencing the Sabbath (Mikor kell elkezdeni a szombatot?), Review and Herald, 1855. dec. 4., pp. 76-78. hogy a bibliai szombat naplementekor kezdődik, Ellen White nem szívesen ismerte volna el, hogy az adventisták immár kilencedik esztendeje tudatlanságban leledznek a szombatkezdés bibliai időpontja felől. A. L. White: Ellen G. White, I, p. 322-324.
Harmadik példánk az, amit az adventisták történelmi értelemben egészségügyi reformnak neveznek. Legtöbbjük, ideértve James és Ellen White-ot is, 1863-ig kemény húsevők voltak, maguk nevelte disznókat vágtak. Csak miután megalakításra került az alap egyházi szervezet, lett a mozgalom figyelme ráirányítva az egészségügyi alapelvek tágabb eszmei síkjára, vele együtt a sertésáruk teljes tilalmára és a vegetáriánus étrend erőteljes ajánlására. Richard W. Schwarz − Floyd Greenleaf: Light Bearers: A History of the Seventh-day Adventist Church (Világosság hordozói: a Hetednapi Adventista Egyház története), jav. kiad., Nampa, ID, Pacific Press, 2000; D. E. Robinson: The Story of Our Health Message: The Origin, Character, and Development of Health Education in the Seventh-day Adventist Church (Egészségügyi üzenetünk története: az egészségügyi nevelő munka eredete, jellege és fejlődése a Hetednapi Adventista Egyházban), harmadik kiadás, Nashville, Southern Publishing Association, 1965, p. 75, 81. Az adventisták többsége már az alkoholos italokkal való éléssel szemben foglalt állást.
A fentiekre és az egyéb területeken megfigyelhető felfogásbeli fejlődésre tekintettel nem különösebben meglepő, hogy Ellen White az Istenségről való gondolkodásában fejlődést és változást egyaránt mutat. Az Istenségről született írásai egyértelmű előrehaladást mutatnak, elsősorban nem a szentháromság-tagadástól a szentháromság-mellettiségig, hanem inkább a viszonylagos kétértelműségtől a teljesen szabatos megfogalmazások felé. Egynémely korai kijelentését akár többféleképpen is lehet értelmezni, kései, az 1898 és 1906 közöttiek viszont annyira egyértelműek, hogy már-már dogmatikusak. Eszmei változása szemmel láthatóan inkább fejlődésként vagy haladásként, semmint irányváltásként értelmezhetők, hiszen férjétől és más ismeretségi körébe tartozótól eltérően ő soha nem intézett közvetlen támadást az ellen a Szentháromság-nézet ellen, amit később nyilvánvalóan védelmébe vett.

Változatok a szentháromsághitre

A talány − ami Ellen White Szentháromsággal kapcsolatos fejlődési folyamatában rejlik − megfejtéséhez a fogalmi kulcs annak felismerése, hogy művei a szentháromsághitnek legalább két különböző változatát írják le. Az egyik nézettel felnőttkori szolgálata során következetesen szembeszállt, a másikat pedig végső fokon támogatta. Az a szentháromsághit, amivel szembeszállt, „elspiritualizálta” az Istenség egyes személyeit, távoli, személytelen, misztikus és végső soron nem valóságos lényekként mutatva be őket. Az az elgondolás, ami mellett kiállt, Istent személyes, valóságos, valamint érzékelhető, tapintható lényként ábrázolja. Eleinte nem ismerte el Isten „hármasságát”, de mihelyt igen, az Atyát, a Fiút és a Szentlelket is valós személyekként írta le, akikkel kapcsolatban a „hármasságot” oly módon hangsúlyozta, hogy akarattal rendelkező, gondolkodó, érző, társas, kapcsolatra képes személyekként beszélt róluk, „egy” mivoltukat a természet, a jellem, a szándék és a szeretet kifejezésekkel érzékeltette, de soha nem mint egyetlen személyről beszélt róluk. E különbségtételek alapja még egyértelműbb lesz, amikor megvizsgáljuk fejlődő gondolkodásának történeti összefüggését és folyamatát.

Ellen White Istenség-felfogásának fejlődése

Három bizonyító erejű szemelvény kiváltképpen jelentőséggel annak a történelmi összefüggésnek a meghatározásában, amelyben Ellen White korai munkássága idején az Istenségről megnyilvánult. (1) A „spiritualizálók” szerepe Miller-mozgalomnak a nagy csalódás utáni történetében; (2) James és Ellen White hitvitája ezekkel a „spiritualizálók”-kal; (3) egy egykorú metodista hitvallás, amit a White házaspár (egyéb korai adventhívőkkel egyetemben) rendszeresen idéztek a hagyományos szentháromsághittel szembeni elutasító álláspontjuk alátámasztására.
A nagy csalódás utáni 1845-es esztendőben több korábbi Miller-hívő „spiritualizálta” a második eljövetelt oly módon, hogy a Krisztus visszatéréséről szóló bibliai jövendöléseknek nem szó szerinti, hanem csupán lelki (spirituális) jelentést tulajdonítottak. Schwarz és Greenleaf: i. m., pp. 53-54. A Miller-mozgalomnak a nagy csalódást követő történetének, megoszlásának és felbomlásának mindmáig legalaposabb vizsgálata végett lásd: Merlin D. Burt: The Historical Background, Interconnected Development and Integration of the Doctrine of the Sanctuary, the Sabbath, and Ellen G. White's Role in Sabbatarian Adventism from 1844 to 1849 (A szentély és a szombat tanításának történeti háttere, egybekapcsolódó fejlődése és egységesülése, valamint Ellen G. White szerepe a szombattartó adventizmusban 1844-től 1849-ig). PhD disszertáció, Andrews Egyetem, 2002, pp. 60-272. Így hihettek ezek a spiritualizálók abban, hogy Jézus 1844. október 22-én nem szó szerinti, hanem „lelki” értelemben jött el. Ez a nézet a legkülönbözőbb fonákságokhoz vezetett. A legszélsőségesebbek között említhetjük a „nem kell többé dolgozni” fanatikusait, akik azt vallották, hogy a hetedik ezredév − mint a szüntelen nyugalom szombatja − már elkezdődött, az üdvözítő hitet pedig az által nyilváníthatják ki a hívek, ha ki-ki megtartóztatja magát minden munkától. A „spiritualizálók” egy másik része a „mesmerizmus”-sal kacérkodott; Merlin D. Burt: i. m., p. 145. csatlakoztak a shakerekhez, Enoch Jacobs, a Day-Star szerkesztője volt az első ebben a sorban (Burt, i. m., pp. 231-242.). de olyanok is akadtak, akik okkult spiritiszta mozgalmaknak váltak követőivé. Merlin D. Burt: i. m., p. 242.; George R. Knight: Millenial Fever and the End of the World (Milleniumi láz és a világ vége), Boise, ID: Pacific Press, 1993, p. 260.
James és Ellen White bizonyosak voltak abban, hogy ez a tanítás hamis, mert egy olyan bibliai tantételbe kontárkodtak bele, amely felől White-ék úgy vélték, hogy egyértelműen szó szerinti jelentésben kell venni, ez a hamis tanítás azonban nem szó szerint értendő, azaz „lelki” jelentésbe tolta át azt. A Miller-hívő adventisták hitének lényege Jézus második eljövetele volt, amin valóságosan, testben és az ezer éves korszakot megelőző eljövetel értendő. E szemszögből vizsgálva, ha a második eljövetel nem ugyanannak az Isten-embernek, Jézusnak a valóságos, testi visszajövetele, aki valamikor felment, hanem egyfajta szubjektív lelki „kinyilatkoztatás” az egyén szívében vagy elméjében, akkor az Ő valóságos eljöveteléről szóló tanítás nem egyszerűen módosuláson ment át, hanem meg lett semmisítve. Innen az „elspiritualizál” kifejezés. Az „elspiritualizál” annyit jelent, amikor veszünk egy dolgot, amit valóságosnak, szó szerintinek kell értenünk, majd „spirituális”-nak nevezve annyira gyökeresen megváltoztatjuk a róla alkotott felfogást, hogy nincs is immár semmilyen valós jelentése.
Ebből kifolyólag Mind James, mind Ellen White hamar arra a meggyőződésre jutott, hogy a spiritualizálókkal mint egy eretnekséggel kell szembeszállni. Ellennek az e tanítással szemben folytatott hitvitája és az ebből születő eljárásmódok közismertek. Lásd példának okáért E. G. White: Life Sketches (Életrajzi vázlatok), p. 85-94. James szintúgy folyamatosan írt ezek ellen a spiritualizáló tendenciákkal szemben a Miller-mozgalom utáni Day-Starban. Burt négy ilyet sorol fel (i. m., p. 146-147.). Valamennyi „Levél White testvértől” címen jelent meg a Day-Starban (1845. szept. 6., p. 17-18.; 1845. okt. 11., p. 47.; 1845. nov. 29., p. 35. és 1846. jan. 24., p. 25.).
James egyik vitairata a spiritualizálókkal szemben egy szentháromság-ellenes megjegyzést tartalmazott, amely említést tett a spiritualizálók és a szentháromsághívők hitének egy közös vonásáról. James White, Day-Star, 1846. jan. 24., p. 25.; Ellen Harmon első leközölt írása „Levél Harmon testvérnőtől” címmel jelent meg a Day-Star ugyanazon, 1846. január 24-i számában (p. 31-32.). Egynémely spiritualizáló tévelygésüket kétségtelenül egy arra való hivatkozással támogatták meg, amit James „a régi, szentírási alappal nem bíró szentháromsághívő hitvallásnak” nevezett. James azt rótta fel, hogy a „spiritualizálók” a hagyományos szentháromsághívőkkel egyetemben „elspiritualizálták az Atyának és a Fiúnak mint két külön, szó szerint értendő (sic), kézzel tapintható személy létezését”. James White: uo., p. 25.
Annak állításával, hogy az Atya és a Fiú „valóságos”, „szó szerint értendően” személyek, a White házaspár bizonyára nem kételkedett abban, hogy „az Isten lélek” (Jn 4:24), Egy 1877-ben kelt művében (Spirit of Prophecy [A prófétaság lelke], II, p. 143.) Ellen White beidézte János 4:24-et: „Az Isten lélek: és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják”. 1904-ben így írt: „Isten lélek; méghozzá személy, hiszen az ember az Ő képmására teremtetett” (E. G. White: Bizonyságtételek a gyülekezet számára, VIII. p. 263.). James White azt vallotta, hogy Isten „Lélek” (Spirit being). Lásd  Personality of God (Isten személy voltáról), Battle Creek, SDA Publishing Association, kb. 1868, p. 3. viszont ragaszkodtak ahhoz, hogy Isten Lélekként szó szerinti értelemben is valóságos, kézzel is tapintható lény. Nem valószerűtlen, nem tünékeny valaki, nem is a képzelet szülötte. Úgy érezték, hogy a Szentháromságra alkalmazott kifejezések a hitvallásokban, az általuk ismert meghatározások Istent annyira elvonttá, elméletivé és személytelenné tették, hogy már nem is tekintik valóságos, törődő, szerető Lénynek. Ily módon az arra irányuló próbálkozás, hogy inkább „spirituális” lényként, semmint valóságos személyként gondolják el, végső soron „elspiritualizálta Őt”, vagyis lerombolta az igaz fogalmat arról, hogy kicsoda és milyen Ő.
Egy harmadik bizonyító szemelvény is azt erősíti meg, hogy James valóban összekapcsolta a spiritualizálókat a hagyományos szentháromsághívőkkel − egy olyan csoporttal, amely jóformán minden egyéb tekintetben a spiritualizálók teológiai ellenlábasai voltak. Egy ugyanebből a korból származó metodista hitvallás − illetve az a mód, ahogy más korai adventista írók idézték és cáfolták ezt a hitvallást Több adventista író is szinte ugyanazokat a hitvallási fordulatokat idézte. D. M. Canright két hitvallást idéz, a metodistát és az episzkopálist. A metodista hitvallás tartalmazta a „test illetve (test)részek nélkül” fordulatot, miközben az episzkopális hitvallás még közelebbi meghatározást adott azzal a megállapítással, hogy Isten „test, testrészek illetve szenvedélyek nélkül való”.  Canright azt állította, hogy tud „egyéb hitvallásokról” is, amik ennél is „tovább mentek” és úgy szólnak, hogy Istennek „nincs középpontja illetve kerülete” (D. M. Canright: i. m., p. 81.; vö. Review and Herald, 1878. szept. 19., p. 97.; vö. J. B. Frisbie: The Seventh Day-Sabbath [sic] Not Abolished (A hetedik napi nyugalomnap nincs eltörölve), Review and Herald, 1854. márc. 7. p. 50. Vö. James White: Personality of God (Isten személy voltáról). − megerősíti azt a sejtésünket, hogy Ellen White-nak az Isten személyéről (személyeiről) tett korai kijelentéseinek illetve férje szentháromság-tagadásának közös alapja van (annak ellenére, hogy Ellen írásban soha nem tagadta úgy a szentháromsághitet, mint James). Az a felvetés, hogy fennáll itt egy kettős kapcsolat − a spiritualizálók és a filozófiai szentháromsághívők, illetve Ellen személyes Istenről alkotott fogalma és James szentháromság-tagadása között − sok olvasónak olybá hangozhat, hogy túl messzire mentünk. Ámde a Miller-mozgalom utáni spiritualizálók lelki hátterével szemben vizsgáljuk csak meg egy korabeli jellegzetes szentháromsághívő hitvallás megfogalmazását. A protestáns csoportok egyike-másika által vallott, de a korai adventisták által elutasított hagyományos szentháromsághit egyik vonása az a némiképp különös kijelentés volt, miszerint „csak egy élő és igaz Isten létezik, aki örökkévaló, test és (test)részek nélkül (without body or parts)”. Doctrines and Discipline of the Methodist Episcopal Church (A Metodista Episzkopális Egyház tanítása és rendje), New York: Carlton and Porter, 1856, p. 15. A korai adventisták erőteljesen cáfolták ezt az állítást, számos olyan bibliai szakaszt idézve, amelyek Istent olyan módon ábrázolják, mint akinek „teste” és „testrészei” vannak. Példának okáért 2Móz 24:9-11, 33:20-23; Jn 1:18; Zsid 1:1-3; Uriah Smith: The State of the Dead and the Destiny of the Wicked (A holtak állapotáról és a gonoszok végső sorsáról), Battle Creek, MI: SDA Publishing Association, 1873, pp. 27-30. Emlékezzünk Smith vitájára „mai teológiánk mindenféle misztikus magyarázatá”-val szemben (uo., p. 27.).
Ez a kérdés nyilvánvaló módon Ellen White-ot is foglalkoztatta. A szóban forgó hitvallás egy metodista hitvallás volt, ő pedig metodista családban nőtt fel. Továbbá közeli kapcsolatban állt azokkal a korai adventistákkal, akik a szentháromsághit egyik bibliaellenes jellegzetessége gyanánt idézték ezt a hitvallásrészletet. Két korai látomásában, amelyekben látta Jézust, is kérdezte Őt arról, hogy miképpen kell elképzelni Isten „alakját” illetve „személyét”. Az egyik korai látomásban látott „egy királyiszéket, amin az Atya és a Fiú ült. Jézus ábrázatát szemléltem − írja − és csodáltam kedves lényét (person). Az Atya alakját (person) nem láthattam, mert dicsfény felhője takarta el Őt. Megkérdeztem Jézust, hogy Atyjának is olyan formája van-e, mint Neki. Azt felelte, hogy igen, de én nem láthatom, mert, ahogy mondta, ’ha csak egyszer is látnád lénye dicsőségét, megszűnnél létezni’”. Ellen G. White: A Sketch of the Christian Experience and Views [Visions] of Ellen G. White (Ellen White keresztény tapasztalatának és látomásainak áttekintése, Saratoga Springs, NY: James White, 1851; megjelent még az Early Writings of Ellen G. White (Ellen G. White korai írásai) c. gyűjteményben is (p. 54).
1850 körül is beszámolt arról, hogy „gyakran látta Jézus kedves lényét, látta, hogy személy. Kérdeztem Őt, hogy vajon az Atyja is személy-e, az Övéhez hasonló alakkal. Mondta Jézus, hogy ’én az Atya személyének hű mása vagyok’”. E. G. White: Korai írások, p. 77. (kiemelés tőle). Ily módon tehát látomásszerű megerősítést nyert arról, amit férje már 1846-ban megírt a Day-Starban, tudniillik, hogy az Atya és a Fiú „két külön, szó szerint értendően, kézzel tapintható személy”. Egyrészt nincs olyan írás, amelyben olyan módon elutasította volna a „szentháromsághitet”, ahogy a férje, másrészt fel kell figyelnünk a szóhasználat hasonlóságára az 1852-es látomásában és egy 1868-as keltezésű írásában: „Az Atya és a Fiú egyek voltak az ember megteremtésében és megváltásában. Az Atya így szólt a Fiúhoz: ’Teremtsünk embert a mi képünkre.’ És a győzelmes dicsőítő ének, amiben a megváltottak együtt emelkednek fel, annak szól, ’aki a királyiszékben ül, és a Báránynak, örökkön örökké’”.
Jézus azért imádkozott, hogy tanítványai egyek legyenek, amiként Ő és az Atya egyek. Ez az ima nem egy tanítványra gondolt tizenkét fejjel, hanem tizenkét tanítványra, akik céljaikban és törekvéseikben eggyé lesznek a Mesterük ügyét előmozdítva. Sem az Atya, sem a Fiú nem a „három-egy Isten” részei. Két külön személy ők, akik ugyanakkor egyek a megváltás művének tervében és végrehajtásában. A megváltottak… üdvösségükért a tisztességet és a dicsőséget és az áldást egyaránt tulajdonítják Istennek és a Báránynak” (James White: Life Incidents [Élettörténések], 1868, p. 343., kiemelések tőlünk). A Szentháromság kérdésnek összefüggésében ez az állítás kétértelmű. Önmagában nézve ez semmilyen ellentmondást nem tartalmaz a korai adventista szentháromság-tagadásra nézve, miközben szintúgy nem mond ellent Ellen White-nak az 1900-as évek elején elhangzott, kifejezetten szentháromságvalló kijelentéseinek sem.
Korai nézeteire utaló újabb nyomok a Lelki ajándékok első kötetének 1858-as kiadásával tűnnek elő. A cím annak nyilvánvaló állítását foglalja magában, hogy elnyerte a prófétaság ajándékát. A Szentlélekben való hite nem kérdéses, hiszen az Atyát, a Fiút és a Szentlelket együtt említi a Krisztus keresztségéről szóló elbeszélésében. Ugyanakkor nem tesz említést a Szentlélekről, mint aki szintén helyet foglalt volna a teremtésről és az üdvösség tervéről döntő isteni tanácsban. Ellen G. White: Spiritual Gifts (Lelki ajándékok), I. pp. 17-18., 22-28.; III. pp. 33-34. Ezek a kijelentések, miként az 1850-ben napvilágot látottak is, kétértelműek. Valamennyi korai adventista, tekintet nélkül arra, hogy a szentháromsághit vagy a szentháromság-tagadás felé hajlott, vita nélkül fogadhatta el.
Az első olyan kijelentése, ami talán már egyértelműen elütött szentháromság-tagadó hitsorsosainak álláspontjától, egy korszakalkotó fejezetben, a „Krisztus szenvedései” címűben bukkan fel 1869-ben, ahol is a nyitó bekezdésben Zsidó 1:3, Kolossé 1:19 és Filippi 2:6 alapján leszögezi, hogy Krisztus öröktől fogva való létezésében „egyenlő volt Istennel”. Ellen G. White: Testimony 17. (17. sz. bizonyságtétel), 1869, In: Bizonyságtételek a gyülekezet számára, II. p. 200.; vö.: „Isten Fia Istennek formájában volt, és nem találta zsákmánynak, hogy Istennel egyenlő” (E. G. White: Spirit of Prophecy [A prófétaság lelke], 1877, II. p. 10.). Ennél a pontnál kiderült, hogy ha senki más nem is figyelt fel erre, a férje mindenesetre igen. James White korai kijelentései a Szentháromságról egyöntetűen tagadóak, „Annak állítása, hogy a Fiú és az apostolok mondásai az Atya parancsolatai voltak, legalább annyira távol áll az igazságtól, mint az a szentháromsághívő képtelenség, miszerint Jézus Krisztus a valóságos és örökkévaló Isten” (James White: Jézus hite, Review and Herald, 1852. aug. 5., p. 52.). ám 1876-ben és 1877-ben már követte felesége iránymutatását. Amikor egy vezércikkben egybevetette a hetednapi adventisták hitét a hetednapi baptistákéval, a szentháromsághitet azon hitpontok közé sorolta, amiket „egyik fél sem [tehát sem a hetednapi adventisták, sem a hetednapi baptisták] tekinti a kereszténység próbakövének”. James White megjegyezte, hogy „az adventisták Krisztus istenségében való hitükkel annyira közel állnak a szentháromsághívőkhöz, hogy mi itt nem érezzük a hitvita szükségességét”. James White: The Two Bodies (A két test), Review and Herald, 1876. okt. 12., p. 116.; vö. Froom: i. m., p. 178. James egyértelműen elmozdult a szentháromsághittel szembeni korai vitairataihoz képest. Egy esztendőre rá a Review-ban kinyilvánította, hogy „Krisztus egyenlő volt Istennel”. Nem volt még szentháromsághívő, de ugyanabban a cikkben egy másik megjegyzés azt mutatja, hogy rokonszenvezett a szentháromsághit bizonyos vonásaival. „A megmagyarázhatatlan szentháromság, aminek folytán az Istenség három az egyben és egy a háromban, eléggé rossz − írja −, ám az a szélsőséges egyistenhit, ami Krisztus alább valónak állítja be az Atyánál, még rosszabb.” James White: Christ Equal With God (Krisztus egyenlő Istennel), Review and Herald, 1877. nov. 29., p. 72. Krisztusnak az Atyával való egyenlőségének leszögezésével James azt visszhangozta, amit felesége nyolc évvel korábban írt. Hogy pedig Ellen White eszmeileg munkatársai előtt járt, erre nézve figyeljünk fel arra a másik bizonyítékra is, hogy azon állításai, miszerint Krisztus nem teremtetett, Ellen G. White: The First Advent of Christ (Krisztus első eljövetele), Review and Herald, 1872. dec. 17. 4. bek; megjelent még: Spirit of Prophecy (A prófétaság lelke), II. pp. 9-10.; vö. E. G. White: Bible Study (Bibliatanulmányozás), Review and Herald, 1881. január 11., 3. bek. több mint két évtizeddel megelőzte azt, míg Uriah Smith közzétette, hogy ő is elfogadja ezt az elgondolást. Uriah Smith: Thoughts on the Revelation (Gondolatok Jelenések könyvéről) c. műve (Battle Creek, MI: SDA Publishing Association, 1865, p. 59.) Krisztust az első teremtménynek nevezi, mely nézetét megtagadja a Looking Unto Jesus (Nézvén Jézusra) címűben (Battle Creek, MI: Review and Herald, 1898, p. 17., 12.).
Ellen White, egyik fogalmi lépésről a másikra, (úgy, hogy talán még maga sem volt tudatában), lassan, de biztosan lebontotta a szentháromság-tagadó alapokat és felépített magában egy szentháromsághívő nézetet. Szintúgy az uralkodó szemi-ariánus egyezséggel való nyílt szakítása jeleként 1878-ban kijelentette, hogy Krisztus volt „az örökkévaló Fiú”. Ellen G. White: An Appeal to the Ministers (Felhívás a lelkészekhez), Review and Herald, 1878. augusztus 8., 4. bek.; Ellen G. White E. J. Waggonernek és A. T. Jones-nak (37. sz. levél, 1887. feb. 18.), in: Manuscript Releases (Közzé tett kéziratok), 15:25, 3. bek. (ugyanez megtalálható az 1888-as anyagokban, 28,3); uő: „Search the Scriptures” (Tudakozzátok az Írásokat) (Jn 5:39), in: Youth’s Instructor, 1887. aug. 31., 1. bek.; uő: The Truth Revealed in Jesus (A Jézusban kijelentett igazság), Review and Herald, 1898. feb. 8., 2. bek. Ellen White az Ő örökkévaló Fiúságát nem úgy értette, hogy az az Atyától származott volna. A Fiúság az Ő öröktől fogva létezésében (preexistentia) azt jelentette, hogy ugyanazzal a természettel rendelkezett, mint az Atya, egységben és szoros kapcsolatban Vele, mindazáltal ez nem feltételezte azt, hogy Krisztusnak kezdete volt. Azáltal ugyanis, hogy emberi természetet öltött magára, Krisztus „új értelemben” lett Isten Fia. Emberi természete szempontjából, első ízben lett Neki „kezdete”, s mint ember, a kapcsolatnak egy új formája kezdődött közöttük, amelynek lényege az Atyára való utaltsága.
Azzal, hogy testté lett, új értelemben nyerte el az Isten Fia címet. Szólt az angyal Máriának: „a Magasságosnak ereje árnyékoz meg téged; azért ami születik is, szentnek hívatik, Isten Fiának”. Miközben egy emberi lény fiává lesz, új értelemben lett az Isten Fiává is. Így volt itt a világunkban − Isten Fia volt, mindazonáltal születése által az emberi fajjal egyesült…
Krisztus örök időktől fogva egy volt az Atyával, és amikor emberi természetet öltött magára, továbbra is egy volt Istennel (kiemelés tőlünk). E. G. White: Christ Our Only Hope, Signs of the Times, 1905. aug. 2.; ugyenez: E. G. White: Selected Messages (magyarul: Szemelvények Ellen G. White írásaiból), I, 226-228.
A „régi nézettől” való még mélyrehatóbb eltávolodás öltött formát 1888-ban a Galáciabeliekhez írt levélben szereplő törvény (Gal 3:19-25) körüli küzdelem összefüggésében, ahol is a helyettes engesztelés általi megigazulásnak egy tisztább megértése valósult meg. Ellen White és mások is arra a felismerésre jutottak, hogy az engesztelés és a hit általi megigazulás tágabb megértése Krisztus teljes Istenségét igényli. „Ha az emberek elvetik a Szentírás ihletett bizonyságtételét Krisztus istenségére vonatkozóan − írta −, hiába is folytatunk velük vitát a témáról; mert nincs a bizonyító erejű érv, ami meggyőzheti őket. (Idézi 1Kor 2:14-et.) Akik e tévelygésben leledznek, nem rendelkezhetnek helyes fogalommal Krisztus jelleméről és küldetéséről, sem Isten nagyszerű tervéről az ember megváltásáról” (kiemelés tőlünk). Ellen G. White: A nagy küzdelem, Advent Kiadó, 467. old. Vö. E. J. Waggoner kijelentésével, miszerint „e vizsgálódás során a fő célunk, hogy kimutassuk a Krisztust megillető egyenlő állását az Atyával, hogy jobban értékeljük megváltó hatalmát” (Christ and His Righteousness [Krisztus és az Ő igazsága], Oakland, CA: The Upward Way, 1988); p. 19.). Krisztus „egy az örökkévaló Atyával − egy természetben, jellemben és szándékban”, „egy hatalomban és tekintélyben Ellen G. White: A nagy küzdelem, Advent Kiadó, 439-440. old. − hangoztatta. − Ő az egyedüli lény, aki Isten valamennyi tanácsába és szándékába betekintést nyerhet.” Ellen G. White: A nagy küzdelem, Advent Kiadó, 439. old.; Pátriárkák és próféták, Advent Kiadó, 7-8. old.; uő: „Hogy az isteni természet részesei lehessünk” (Signs of the Times, 1897. okt. 14., 3. bek.). A szövegösszefüggésből kiderül, hogy az általa használt „egyetlen lény” kifejezés Krisztus és az angyalok közötti különbséget hangsúlyozza. A kijelentés mindazonáltal mintegy bevezetés gyanánt szolgál a Szentlélek szerepének teljesebb bemutatásához.
1890-ben megismételte 1888-as állítását Krisztus Atyával való egységéről (természetben, jellemben és szándékban) talán az utolsó olyan nagy kijelentésével, amit még akár többféleképpen is lehet érteni. „Isten Fia helyet kapott az Atya királyiszékében, és az Örökkévaló és Önmagában Létező dicsősége mindkettejüket körülövezte.” Pátriárkák és próféták, Advent Kiadó, 10. old. Innen szemlélve a fejleményeket, ez a mondata teljes összhangban áll későbbi kijelentéseivel (kivált A világ reménye 530. [a magyar kiadás 447.] oldalán levővel, miszerint Krisztus „önmagában létező”, s hogy Istensége nem az Atyától „származik”. A mondatnak ugyanakkor lehet egy „kétistenhívő”, mi több, akár egy szemiariánus olvasata is − vagyis hogy Jézust, aki felmagasztaltatott az Atya királyiszékébe, az angyalok jelenlétébe, „az Örökkévaló, Önmagában Létező” − tudniillik az Atya − „dicsősége övezte”. A Pátriárkák és próféták, ahol ez a mondat felbukkan, bővített változata volt egy korábbi munkának, a Spirit of Prophecy (A prófétaság lelke) 1. kötetének (1870), amelyben a párhuzamos mondat így hangzik: „A Fiú ült az Atyával a királyiszékbe”. A Pátriárkák és próféták (1890) egy korábbi mű, a Spirit of Prophecy (A prófétaság lelke) I. kötetének (1870) bővített változata. Utóbbiban a párhuzamos helyen egyszerűen ez áll: „A Fiú a királyiszékben ült az Atyával, körülöttük mennyei angyalok sokasága” (p. 17.). A szövegkörnyezet mindkét műben hasonló, a korábbi megközelítést tükrözve vissza, miközben az új mondat: „az Örökkévaló és Önmagában Létező dicsősége mindkettejüket körülövezte” már a növekvő, 1890-ben érvényes felfogását tükrözi vissza.
Egy 1897-ben kiadott röpirat szállította a következő fontos alkotóelemét az Istenről szóló tanításban való fejlődésének, éspedig azt, hogy a Szentlélek „az Istenség harmadik személye”. Special Testimonies for Ministers and Workers (Különleges bizonyságtételek lelkészeknek és gyülekezeti munkásoknak), No. 10. (1897). Ez a gondolat nagyobb figyelemben részesül és szilárdabb alakot ölt A világ reményében (1898), amelyben megismételte és hangsúlyossá tette az előző két pontot: „Krisztusban van az eredeti, nem kölcsönvett, nem mástól származó élet”, továbbá: „az Istenség harmadik Személye”. Ellen G. White: Jézus élete, Advent Kiadó, 447. és 658. old. 1899-ben megerősítette a paradox másik felét is, miszerint Krisztus „személyében különbözött” az Atyától. „’A világ általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.’ Ha mindent Krisztus alkotott, akkor már minden dolog előtt létezett. Az erről kijelentett igék annyira határozottak, hogy senkinek nem kell kétségek között maradnia. Krisztus lényege szerint Isten volt, éspedig a legmagasabb értelemben. Örök időktől fogva Istennel volt, örökké áldott Isten mindenek felett.
Az Úr Jézus Krisztus, Isten isteni Fia, öröktől fogva létezett, különálló személy, noha egy az Atyával” (Ellen G. White: Az Ige testté lett, Review and Herald, 1906. ápr. 5., 6-7. bek., kiemelések tőlünk [a Signs of the Times 1899. április 26-i számában levő cikk újrakiadása]). Itt az alapvető szentháromsághívő paradox a több személyben megnyilvánuló isteni egységéről egyértelmű kifejezést nyer, amivel szentháromsághite lényegében teljessé lett. Az 1901-es és az 1905-ös mérföldkő jellegű kijelentéseire mindössze a még egyértelműbb állítása marad annak, hogy „a három örökkévaló mennyei méltóság”, „a három legmagasabb hatalom a mennyben”, „a mennyei hármas három élő személye” egyek természetben, jellemben, szándékban, de nem egyek személyükben. Ellen G. White: 130. kézirat (1901), in: Manuscript Releases (Közzé tett kéziratok), 16:205, idézi: Evangelizálás (Washington, DC: Review and Herald, 1946), p. 616 (viszont tévesen tulajdonítják a szintén 1901-ben született 145. kéziratnak); uő: Special Testimonies (Különleges bizonyságtételek), Series B, no. 7 (1905), pp. 51., 62-63.; idézi az Evangelizálás (p. 617. 3. bek., 615. 1. bek.).
Ily módon létezik egy egyértelmű haladás az egyszerűtől az összetett felé, ami önmagában is azt sugallja, hogy Ellen White növekedett a megértésben, és ahogy mind több világosság áradt rá, úgy változott maga is. Fernando Canale kimutatta, hogy ez az előrehaladás hasonlatos ahhoz, amit az Újszövetség tár elénk. Az evangéliumok szerint az első nehézség a tanítványok arról való meggyőzéséből adódott, hogy Krisztus egy az Atyával. Amikor egyistenhívő felfogásukban eljutottak odáig, hogy az „egy Isten” elfogadását ki tudták terjeszteni két isteni személyre, összehasonlíthatatlanul könnyebb volt eljutniuk a Szentlélek harmadik isteni személyként történő elismerésére. Fernanado Canale: Doctrine of God (Az Istenről szóló tanítás), i. m. pp. 128-130.

A Kellogg-válság és a mérföldkő jelentőségű kijelentések

Miként már előbb utaltunk rá, Ellen White írásai az Istenségről a szentháromsághitnek legalább két különböző változatát veszik célba − az egyiknek következetesen ellentmondott, a másikkal legvégül azonosult. A Szentháromság e kétféle felfogása közötti különbségtevése még nyilvánvalóbb lett az 1902 és 1907 között tobzódó Kellogg-válság során. A Kellogg-válságról lásd R[ichard] W. Schwarz: John Harvey Kellogg. M.D., Nashville: Southern Publishing, 1970; reprint, Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 1981, pp. 174-192.; uő: Light Bearers to the Remnant (Világosság hordozói a maradék számára), Mountain View, CA: Pacific Press, 1979, pp. 282-298.; Jerry Moon: W. C. White and Ellen G. White: The Relationship between the Prophet and Her Son (W. C. White és Ellen G. White: A próféta és a fia közötti kapcsolat), Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 1993, pp. 274-320. Figyelemmel arra, hogy az utóbbi években mind J. H. Kelloggnak, mind Ellen G. White-nak ebben az időszakban született írásait súlyosan félreértelmezték, szükség megvizsgálni e hitvita egyik-másik részletét.
A huszadik század fordulóján Dr. J. H. Kellogg, a Battle Creek-i Szanatórium orvos-igazgatója volt az eszmei vezetője a hetednapi adventisták közötti tudományos tevékenységnek. Meglehet, egynémely nem adventista értelmiségi barátja hatására Froom: i. m., p. 351. kezdte elfogadni azt az elméletet, miszerint valamennyi élő dologban az élet − fákban, virágokban, állatokban és emberekben − az Isten jelenléte maga. Nézete a panteizmus egy formája volt, W. A. Spicer: Pantheism Here and in Its Ancient Setting (A panteizmus itt és ősi kereteiben), in: How the Spirit of Prophecy Met a Crisis: Memories and Notes of the „Living Temple” Controversy (Hogyan küzdött meg a Prófétaság Lelke a válsággal: emlékiratok és feljegyzések „Az élő templom”-vitáról), 1938, 13. fejezet, elérhető 2003. szept. 18-tól. amelynek nyomait már az 1890-es években tartott nyilvános előadásaiban is fel lehetett fedezni, Lásd J. H. Kellogg: God in Man, No. 1. (Isten az emberben), God in Nature, No. 2. (Isten a természetben) és God in Man, No. 3.; in: General Conference Daily Bulletin (Generál konferenciai napi jelentés), 1897., pp. 72-84. de a „válság” csak 1902-ben robbant ki.
A Battle Creek-i Szanatóriumban keletkezett tűzeset (1902. február 18.) után Kellogg előterjesztett egy pénzalap gyűjtésére irányuló tervet az újjáépítés költségeinek fedezésére. A Review and Herald Kiadótársaságnak adományozott egy kéziratot, amely egy egészségügyi könyv alapjául szolgált. J. H. Kellogg: The Living Temple (Az élő templom), Battle Creek, MI: Good Health Publ. Co., 1903. Ha a Review and Herald hozzátenné a kiadás egyéb költségeit, és az 1902-ben a Hetednapi Egyház kötelékébe tartozó 73 ezer tag felvállalná, hogy elad 500 ezer példányt, darabját egy dollárért, az ebből származó bevételből egyrészt törleszteni lehetne a hosszú lejáratú adósságokat, másrészt újjá lehetne építeni a szanatóriumot. A tervet elfogadták. Az élő templom lényegében egy alapvető kézikönyv élettan, táplálkozástudomány, megelőző orvoslás, valamint az általános gyengélkedés kezelésére szolgáló otthoni gyógymódok témájában. A címlapon azonban idézve van a Korinthusi első levél 6:19 arról, hogy a test „a Szentlélek temploma”, azonkívül, Kellogg itt is, ott is belecsempészte a könyvbe teológiai nézeteit.
Noha a kéziratot előzetesen elolvasók örömmel nyugtázták az élettani vonatkozásokat, élesen bírálták egynémely eszmefuttatását az Isten mibenlétéről. Kellogg a bírálatok dacára tovább sürgette a kiadást. 1902. december 30-án mindazonáltal, amikor a Review and Herald Kiadótársaság épp az első kiadás nyomdai munkálatainak kellős közepén járt, a kiadói székház porig égett. A számtalan veszteség sorában ott voltak Az élő templom nyomdai lemezei és el nem készült példányai. Kellogg nyomban elvitte a kéziratot egy másik nyomdába, és saját költségén kinyomatott háromezer példányt.
Amikor a könyv megjelent és terjesztésre került, „Az élet titka” című nyitó fejezetben a legkirívóbb elhajlásokra derült fény az adventista teológia elfogadott pontjaihoz képest. Kellogg. i. m., pp. 28-30. „A természet magyarázata Isten − fejtegeti Kellogg −, de nem egy természeten kívüli, hanem a természetben levő Isten, aki a világegyetem valamennyi tárgyában, mozgásában és változatos jelenségeiben − bennük és általuk − kijelenti magát.” Uo., p. 28. Feltehetőleg a könyv megjelenését megelőző bírálatokra való válaszképpen, Kellogg igyekezett tompítani vagy éppen kijátszani ellenvetéseiket azzal, hogy külön is megnevezte a Szentlelket. Úgy érvelt, hogy ha a Szentlélek mindenütt jelen lehetne egy időben, továbbá ha a Szentlélek is személy lenne, akkor senki nem állíthatja, hogy az az Isten, aki Kellogg meghatározása szerint minden dologban ott lakozik, egy személytelen Isten. „Miképpen válhat el az erő az erő forrásától? − teszi fel a kérdést Kellogg. − Ahol Isten Lelke munkálkodik, ahol Isten hatalma megnyilatkozik, maga Isten valóságosan és igazán jelen van.” Uo., p. 28. Azzal az állítással, miszerint Isten ereje és az Ő jelenléte egyet tesz, Kellogg zavarossá teszi érvelését, ahogy ezt az alábbi rövid példa megmutatja. Egy hadseregparancsnok kiadhatja a fegyveres állomány mozgósítását elrendelő parancsot, és e parancs révén a parancsnoki hatalom elér a legutolsó katona otthonáig is, mégis határozottan különbözik ez az eset attól, amikor a parancsnok személyesen keresi fel ezt az otthont.
Ekkor áll elő Kellogg értelmező hasonlatával, mely Az élő templom legtöbbet idézett része.
„Tegyük fel tehát, hogy itt van előttünk egy cipő − nem egy közönséges cipő, hanem egy élő cipő, és ahogy nézzük, kis cipőket látunk, amint előbújnak a varrásoknál, kitörnek a lábujjaknál, aláhullnak a sarkoknál, kiemelkednek a felsőrészből − cipők tucatjával, száz- és ezerszámra, cipők raja jön ki egyre és egyre a mi élő cipőnkből. Nem érzünk kényszert, hogy azt mondjuk: „Van egy cipész a cipőben”? Ily módon van a fában is egy erő, ami létrehozza és fenntartja, egy fagyártó a fában, egy virággyártó a virágban… végtelen, isteni, noha láthatatlan Jelenlét…, ami öröktől fogva kijelenti magát szünet nélküli üdvös tevékenységével.” Uo., p. 29.
Kellogg elméletét erőteljesen vitatták az egyházban hosszú éveken át. Minthogy a vezető adventisták rámutattak gyengeségeire, W. A. Spicer, (n. 55 above); W. W. Prescott: Suggestions on Matter Found on Galleys 1-129, Inclusive, of Matter for Dr. Kellogg's New Book, The Living Temple (Javaslatok a szedőgépen talált anyagokkal [1-129.] kapcsolatban, melyek magukban foglalnak anyagokat Dr. Kellogg új könyvére, Az élő templomra vonatkozóan) Record Group 11, A. G. Daniells, 1901-1950, J. H. Kellogg-akták, Generál Konferenciai Levéltár, Silver Springs, MD. Ellen White először azt remélte, hogy nem szükséges neki is beavatkoznia. Ámde 1903 szeptemberére Kellogg nézetei követőkre találtak. Amikor azt hangoztatta nyilvánosan, hogy Az élő templom tanításai „Isten személyéről” összhangban állnak Ellen White írásaival, nem maradhatott tovább csendben. „Isten tiltja, hogy ez a vélemény uralkodóvá váljon − jelentette ki. E. G. White az Emmanuel Misszionáriusi Főiskola tanárainak, 1903. szept. 22. Tanítsátok az Igét címmel, in: Spalding and Magan’s Unpublished Manuscript Testimonies of Ellen G. White, 1915-1916 (Ellen G. White kiadatlan bizonyságtétel-kéziratai Spalding és Magan szerkesztésében, a továbbiakban: Spalding-Magan Collection), Payson, AZ: Leaves-Of-Autumn Books, 1985, p. 320. − Nincs szükségünk arra a miszticizmusra, ami ebben a könyvben van − folytatta. − E könyv írója hamis nyomon jár. Szem elől tévesztette az erre a korra érvényes megkülönböztető igazságokat. Fogalma sincs, milyen irányba tart. Az igazság útja közel húzódik a tévelygés útjához, és mind a kettő egyet jelenthet azoknak az elméknek, amelyekben nem munkálkodik a Szentlélek, és amelyek ennélfogva nem állnak készen az igazság és a tévelygés közötti különbség felismerésére.” Uo., pp. 320-321.
Egy következő levélben : „Az Úr Jézus… nem mint egy átáramló természet, hanem mint egy személyes lény képviselte Istent. A keresztényeknek emlékezniük kell arra, hogy Isten ugyanolyan valóságos személyiséggel bír, mint Krisztus.” Uo. p. 324. Kellogg Az élő templomban (pp. 29-32.) célzott arra, hogy a személyes Isten fogalma egy (utólagosan, tényszerű alátámasztás nélkül) a kiforratlan elmék kisegítésére született gondolatépítmény volt, azt sugallva ezzel, hogy az értelem olyan emberei, mint ő, képesek felfogni az antropomorf átfogalmazás mögött rejlő valóságot.
Kellogg néhány hét múlva a volt generál konferenciai elnöknek, G. I. Butlernek George I. Butler 1871 és 1874, majd 1880 és 1888 között generál konferenciai elnök, 1903-ban a Déli Unió elnöke volt. írt levelében vette védelmébe a nézetét: „Amennyire képes vagyok kipuhatolni Az élő templomban rejlő nehézséget (sic), az egész a következő kérdésben csapódik le: A Szentlélek személy. Te azt mondod, nem. (Butler a régi szentháromság-tagadó iskolát képviselte, akik azt vallották, hogy a Szentlélek Isten valamely tulajdonsága vagy ereje, de nem személy.) Kellogg így folytatta: „Én korábban úgy gondoltam, hogy a Biblia ezt tanítja, tudniillik a Szentlélekkel kapcsolatban az élő személyt feltételező „ő” személyes névmást használja. White testvérnő is az „ő” személyes névmást használja, továbbá rengetegszer elmondta, hogy a Szentlélek az Isten-ség (sic) harmadik személye. Hogy mi módon lehet a Szentlélek a harmadik személy és nem lehet egyáltalán mégsem személy, felettébb nehéz megértenem.” J. H. Kellogg G. I. Butlernek, 1903. okt. 28./a [Kellogg két levelet is küldött Butlernek ugyanazon keltezéssel], Center for Adventist Research, Andrews Egyetem, Berrien Springs, MI.
Lenyűgöző példája ez Kellogg szónoki képességeinek. Amit mond, az lényegében ez: „Félreértés áldozata vagyok. Nem állítottam olyasmit, hogy az Atya mindenben ott van; a Szentlélek van ott mindenben. Ha pedig a Szentlélek személy, akkor Ellen White téved, amikor azt állítja, hogy az én nézetem cáfolja Isten személy voltát.” Így igyekezett kitaktikázni azt, hogy Ellen White-ot érje gáncs, úgy, hogy közben saját véleményének létjogosultságát megőrzi.
Butlerrel azonban nem lehetett a bolondját járatni. „Ha csak az a kérdés, hogy White nővér és te teljes egyetértésben vagytok-e, akkor azt egészen rád és White nővérre kell hagynom. White nővér azt mondja, hogy nincs teljes egyetértés. Te azt mondod, hogy van… Neki kell igazat adnom… akkor, amikor azt mondom, hogy van különbség a tanításotokban.” G. I. Butler J. H. Kelloggnak, 1904. ápr. 5. (kiemelés tőlünk)
Kellogg álokoskodó féligazságokkal traktálta Butlert, amikkel megpróbálta úgy beállítani Az élő templom panteizmusát, mint puszta tudományos megvilágítását ugyanannak az Istenről szóló tanításnak, amit Ellen White A világ reményében fektetett le. Kellogg ebben a hitben akarta elringatni olvasóit, de az attól még nem igaz, jóllehet maga Ellen White is elismerte, hogy „azoknak az elméknek, amelyekben nem munkálkodik a Szentlélek”, akár annak is tűnhet. E. G. White: Tanítsátok az Igét, 1903. szept. 22.; in: Spalding-Magan Collection, p. 321.
Tekintve, hogy a viszály áthúzódott 1905-re, Ellen White egy másik írást is közzétett, ami a témát olyan éles megvilágításba helyezte, hogy azt nem lehetett immár félreérteni. A kézirat talán a leghatározottabb, a legsúlyosabb vádbeszédet tartalmazza, amit a Szentháromság valamely hamis felfogásával szemben valaha írt, amihez hozzácsatolta az egyik legkörvonalazottabb leírását annak, amit ő az Istenség helyes felfogásával kapcsolatban gondolt. Ebben az 1905-ben kiadott dokumentumban az első nézetet „spiritualizáló”-nak, „értéktelen”-nek, „hibás”-nak és „hamis”-nak, E. G. White: Special Testimonies (Különleges bizonyságtételek), Series B, No. 7. (1905), p. 63. „a kígyó útjá”-nak és a „Sátán mélységei”-nek Uo., p. 62. (Jel 2:24-re utalva) minősítette. Hozzátette, hogy akik befogadják ezt a nézetet, „hitető lelkekre és a démonok tanításaira figyelmeznek, és eltávolodnak a hittől, amit az elmúlt ötven esztendő során megtartottak.” Uo., p. 61.
Szemben azzal a nézettel, amit Ellen White kíméletet nem ismerve megbélyegzett, ő egy másikat vázolt fel, amit ő a „helyes álláspont”-nak tekintett, „az igaz istenfélelem egyszerűségével”, valamint azon „réges-régi időkkel” összhangban levőnek, „amikor a Szentlélek késztetésére ezrek tértek meg egyetlen nap leforgása alatt”. Uo., pp. 63-64. A két ellentétes nézet közötti kibékíthetetlen ellentétet aligha lehetne szigorúbb kifejezésekkel megrajzolni egy teológiai szövegkörnyezetben, mint amikor a „hitető lelkek” tanításai és az eredeti pünkösd „ősrégi” tanításai közötti összeférhetetlenséggel jellemzi azt. Ellen White a Szentháromság két, homlokegyenest ellenkező tanításáról beszél. Íme az első, amit egyértelműen „Dr. Kellogg”-nak és a „vezető orvos testvérek” soraiból kikerülő társainak tulajdonít.
„Utasítást kaptam arra, hogy elmondjam: a haladó tudományos elgondolások után kutatók vélekedéseikben nem szabad megbíznunk. Az alábbiakhoz hasonló ábrázolások jöttek ki tőlük: ’Az Atya mintegy a láthatatlan fény; a Fiú mintegy a testet öltött fény; a Lélek mintegy a kiárasztott fény.’ ’Az Atya a harmathoz hasonló láthatatlan pára; a Fiú a szépséges alakban összegyűlt harmathoz, a Lélek az élet színterére hulló harmathoz hasonló.’ Majd megint egy másik ábrázolás: ’Az Atya a láthatatlan párához, a Fiú a szürke esőfelhőhöz hasonló; a Lélek frissítő erővel munkálkodó hulló eső.’
Mind e spiritualizáló ábrázolások egyszerűen semmitmondók. Tökéletlenek, hamisak. Lealacsonyítják, gyönge színben tüntetik fel azt a Mennyei Felséget, aki semmilyen földi dologhoz nem hasonlítható. Istent nem lehet azokkal a dolgokkal összehasonlítani, amiket Tulajdon kezével alkotott. Ezek merőben földi dolgok, amelyek az ember bűnei folytán az Isten átkától szenvednek. Az Atyát nem lehet a földi dolgokkal leírni” (kiemelés tőlünk). Uo., p. 62.
Majd, mindjárt a következő mondatban, Ellen White is meghatározást ad arról, hogy ő mit tart az Istenségről szóló igazságnak.
Az Atya az Istenség teljessége testileg, és a halandó szempár számára nem látható.
A Fiú a nyilvánvalóvá lett Istenség teljessége. Isten Igéje „az Ő személyének hű képmásá”-nak jelenti ki Őt. „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Ebben mutatkozik meg az Atya személy volta.
A Vigasztaló, akit Krisztus ígért meg, hogy mennybemenetele után el fogja küldeni, az Istenség teljességét bíró Lélek, aki az isteni kegyelem erejét nyilvánvalóvá teszi mindazok számára, akik Krisztust személyes Megváltóként fogadják be s hisznek benne. A mennyei hármasnak három élő személye van; e három nagy hatalom − az Atya, a Fiú és a Szentlélek − nevében kereszteltetnek meg mindazok, akik élő hit által befogadják Krisztust, és ezek a hatalmak együtt fognak munkálkodni a menny engedelmes alattvalóival, akik a Krisztusban levő új életet akarják élni (kiemelés tőlünk). Uo., pp. 62-63.
Azzal a váddal, miszerint Kellogg a maga „spiritualizáló” Szentháromság-tanításával „eltávozott a hittől”, amit az adventisták „az elmúlt ötven esztendő során ápoltak”, egyértelműen cáfolja azt a felvetést, hogy a Szentháromság valamennyi tanítása egy és ugyanaz, s aki egyet elvet, szükségképpen az egészet elveti. Lásd alább a 80. sz. jegyzetet. Egyértelműen különbséget tesz a szentháromsághit két változata között.
Ellen White, jelentőségteljes módon, Kellogg Szentháromság-nézetét csaknem ugyanazon szavakkal ítéli el, mint amilyen szavakat férje, James 1846-ban használt, amikor elítélte „a régi, szentírási alappal nem bíró szentháromsághívő hitvallást”, mert az „elspiritualizálta az Atya és a Fiú, mint két különálló, valóságos, kézzel tapintható személy létezését”. Ez azt az értelmezést támasztja alá, hogy 1846-ban legalábbis részben egyetértett férjével, továbbá, hogy később hasonlóságokat fedezett fel azon hitnézetek, amelyek szerint Isten „láthatatlan, test illetve (test)részek nélkül”, valamint a Kellogg-féle „spiritualizáló ábrázolások” között, amelyek Istent a fény és a víz hasonlatával írják le.
Ellen White továbbá állítja, hogy Kellogg eretnek gondolataiban „pontosan ugyanazokat a nézeteket ismeri fel”, amikkel szemben 1845 és 1846 folyamán az egykori Miller-követők spiritualizáló irányzata között fellépett. E. G. White: Szemelvények Ellen G. White írásaiból I, Advent Kiadó, p. 203. Ennek az a jelentősége, hogy James és Ellen White mind a nagy csalódás utáni fanatikusok spiritualizálását, annak hitvallásszerű tanítását, hogy Isten alak nélküli és kézzel nem fogható, mind pedig Kellogg személytelen istenképét a „spiritiszta elméletek” általános címszava alá sorolta. Uo., p. 204.
Mindez közvetlenül kapcsolódik jelen témánkhoz, ugyanis egyesek azzal léptek fel, hogy Kellogg nézete, amit Ellen White elítélt, egy és ugyanaz az elgondolás a Szentháromsággal kapcsolatban, amit később az egyház elfogadott Bob Diener: The Alpha and the Omega, i. m. − ezt az állítást azonban semmilyen tény nem támasztja alá. Ellen White egyértelműen elutasítja a Szentháromságnak azt a szemléletét, amely Istent távolinak, érinthetetlennek, személytelennek állítja be; elfogad ellenben a Szentháromsággal kapcsolatban egy betű szerinti, bibliai értelmezést, Azok az igehelyek, amelyeket Ellen White a szentháromsághívő nézet különböző oldalainak alátámasztására idézett: Róm 8:16; 1Kor 2:10-14; Jn 16:7-14 (Evengelizálás, pp. 616-617.); Jn 14:16-18,26, 16:8,12-14 (Jézus élete, i. m. 575-578. old.); Kol 2:9 (Evangelizálás, p. 614.). amely Istent három különálló, ám természetükben, jellemükben, szándékukban és a szeretetben egy személyiségben láttatja.
Ellen White kései megnyilatkozásai a három személyben létező egy Istenről teljesen összhangban vannak az első, a hetednapi adventisták között napvilágot látó, egyértelműen szentháromsághívő hitelvi állásfoglalással, amit F. M. Wilcox a Review and Heraldban állított össze 1913-ban. F. M. Wilcox a Review and Herald szerkesztője volt 1911 és 1914 között, valamint azon első öt gondnok között volt, akiket Ellen White írói hagyatékának kezelésére kijelölt. „A hetednapi adventisták − magyarázta Wilcox − hisznek az isteni Szentháromságban. Ez a Szentháromság az örökkévaló Atyát, … az Úr Jézus Krisztust, … valamint a Szentlelket, az Istenség harmadik személyét foglalja magában.” [F. M. Wilcox]: The Message for Today (A mának szóló üzenet), RH, 1913. okt. 9., p. 21.

Összegzés

E tanulmány első része felhívta a figyelmet arra a tényre, hogy az 1946-os generál konferenciai ülésszak jelentette a Szentháromságról szóló tanítás első hivatalos jóváhagyását, Lásd e tanulmány első részét. vagyis épp száz esztendővel az után került erre sor, hogy James White abban a bizonyos 1846-os Day-Star számban határozottan elutasította ezt a gondolatot. Ez a változás nem puszta irányváltás volt. Bizonyíték erre az, hogy Ellen White egyetértett James White hitnézetének alapvető állításával, tudniillik azzal, hogy „az Atya és a Fiú két különálló, valóságos (sic), kézzel tapintható személy”. Ebből fakad egy másik bizonyíték is, ami arra mutat rá, hogy egyetértett James nemleges álláspontjával is, vagyis azzal, hogy a számos szentháromsághívő által vallott filozofikus fogalmi megközelítések „elspiritualizálják” az Atya és a Fiú személyes valóságát. James White: Day-Star, 1846. jan. 24., p. 26.
Nem sokkal ez után azzal a látomásokon alapuló meggyőződéssel egészítette ki a korábbit, hogy mind Krisztus, mind az Atya tapintható alakkal rendelkezik. Fokozatosan megerősítette Krisztus és az Atya öröktől fogva való egyenlőségét, azt, hogy Krisztus nem teremtetett, majd 1888-ra azt, hogy az engesztelés minden kívánalomnak eleget tevő elgondolása Krisztus teljes és öröktől fogva létező Istenségét igényli. Csak az 1890-es években tudatosult benne a Szentlélek egyéni és személyes volta, de amikor eljutott erre, a Szentlélekről olyan valóságos és érzékelhető kifejezésekkel szólt, amelyek nagymértékben hasonlított azokra, amiket 1850-ben az Atya és a Fiú leírására használt. „Meg kell értenünk, hogy a Szentlélek, aki ugyanúgy személy, mint ahogy Isten is az, jár-kel e földi világban, emberi szemek számára láthatatlanul, s azt is, hogy az Úr Isten a mi Megtartónk és Segítőnk. Hall minden szót, amit kiejtünk, és ismeri az elme minden gondolatát” (E. G. White: Beszéd az avondale-i iskolában, 1899. márc. 25.; in: Sermons and Talks (Prédikációk és beszédek), vol. 2., pp. 136-137.; lásd még: Evangelizálás, p. 616. illetve Manuscript Releases, vol. 7., p. 299.). 1905-ben már egyértelműen az egy Istenben egyesült három isteni személyről tett hitvallást.
Mindez megerősíti azt a négy pontból álló elméletet, amivel e cikk indított. Először is, E. R. részéről helytálló, amikor Ellen White-ot, az Istenről való kései − 1898 utáni − fogalma alapján, „egyistenhívő szentháromsághívő”-nek nevezi. Ellen White mindazáltal soha nem használta a „Szentháromság” kifejezést az Istenről vallott hitének körülírására. A legközelebb akkor jutott ehhez, amikor a „mennyei hármas” kifejezést használta. E. G. White: Special Testimonies (Különleges bizonyságtételek), Series B, No. 7. (1905), pp. 62-63., idézi: Evangelizálás, p. 615. Egy másik valószínű oka is van annak, hogy miért kerülte a „Szentháromság” kifejezést még azután is, hogy elfogadta a Szentháromság tanításának bizonyos jegyeit: a második számú feltevés szerint ugyanis tudatosult benne, hogy a szentháromsághitnek két változata van − egy, amit elfogadott, és egy másik, amit hevesen elutasított. A „Szentháromság” kifejezés kritikátlan használata azon filozófiai elgondolások jóváhagyásának látszatát keltheti, amelyekkel homlokegyenest szemben állt.
Mindez különösen a harmadik tétel fényében tűnik hihetőnek, miszerint amikor fogalmi lépéseket tett a bibliai szentháromsághit irányában, a megértésben való fejlődése jelentős befolyással volt más adventista írókra is, ami végső soron elvezetett az alapvető egyetértésre a felekezeten belül.
Negyedrészt, a módszer, aminek révén a korai adventisták igyekeztek elválasztani a szentháromsághit bibliai alkotórészeit a hagyományból származóktól, abban állt, hogy a hagyományt − mint a hittételek alapját − teljesen elvetették, s inkább végigharcolták azt a hosszú folyamatot, amíg felépítik saját hitüket egyes-egyedül a Szentírás alapján. Ily módon gyakorlatilag az újszövetségi egyház útját járták be, amely először elfogadta Krisztus Atyával való egyenlőségét, majd felfedezték Kettejük egységét és egyenlő voltát a Szentlélekkel is. Ezt az utat járva teológiájuk időnként hasonlóságokat mutatott egynémely történetileg is ismert eretnekséggel, különösen az arianizmussal. Az, hogy a hagyományt nem ismerték el hitelvi tekintély gyanánt, sokba került nekik, tekintettel a nyilvánvaló „eretnekség”-ből fakadó kitaszítottságra, a Szentírásra utaltságuk viszont legvégül meghozta számukra azt, amiről hitték, hogy ez egy biblikusabb szemlélete a Szentháromságnak. Canale: Handbook…, i. m., p. 150. A vita során az a meggyőződés alakult ki, hogy a Szentháromságról szóló tanítás klasszikus megfogalmazása, amennyiben az az időtlenség és a szenvtelenség görög filozófiai előfeltevésein alapul, merőben összeegyeztethetetlen a teljes bibliai teológiai rendszerrel. Uo., pp. 148-150. Népszerűbb formában lásd Jerry Moon: The Trinity in the Reformation Era: Four Viewpoints (A Szentháromság a reformáció korában: négy szempont), in: Whidden − Moon − Reeve: The Trinity (A Szentháromság), pp. 166-181.
Fernando Canale − nem külső szemlélőként, hanem olyan rendszeres teológusként, aki rendkívül mélyen érintett az Istenről szóló adventista tanítás fejlődésében − nagy terjedelemben írt a görög filozófiai előfeltevéseken és a bibliai előfeltevéseken alapuló teológia közötti különbségről. Fernando Luis Canale: A Criticism of Theological Reason: Time and Timelessness as Primordial Presuppositions (A teológiai ész kritikája: idő és időtlenség mint alapvető előfeltételezések), Andrews University Seminary Doctoral Dissertation Series, vol. 10., Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 1983, p. 359, 402., n. 1.; uő: A Doctrine of God, i. m., pp. 117-118, 126, 128-129, 132, 138-140, 145, 148-150. Érvelése szerint
Azzal, hogy az adventisták minden teológiai forrás gyanánt a Szentírásra helyezték a hangsúlyt, az Istenről való gondolkodásnak forradalmian új kezdetet adtak. Azzal, hogy következetesen bizalmatlanok és kritikusak voltak a hagyományos teológiai álláspontokkal szemben, az adventisták eltökéltséget mutattak a tekintetben, hogy tanításaikat egyes-egyedül a Szentírás alapján fektessék le. Ezen új megközelítéssel járó nehézségek adhatnak számot arról, miért olyan gyérek az adventista állásfoglalások, amikor az Istenről szóló tanításokról van szó. Canale: A Doctrine of God, i. m. p. 148.
Canale határozottan érvel azon állítása mellett, hogy az adventisták éppen azért tudták kialakítani Szentháromság igazán bibliai látásmódját, mert „eltávolodtak Isten idejétmúlt filozófiai felfogásától”, és „elfogadták Istennek a Bibliában elénk tárt történeti felfogását. Canale bővebben kifejti (uo., p. 150.): „Végül is az adventisták azzal, hogy eltávolodtak az időtlen Isten filozófiai felfogásától és elfogadták Isten Bibliából ismert történeti felfogását, az immanens és munkamegosztásban élő Szentháromság közötti kapcsolatot inkább a személyek különállóságából (relation of identity) fakadó, semmint a hasonlóságból adódó kapcsolatot (relation of correspondence) vizsgálják. Az üdvcselekmények az időben és a történelemben mennek végbe az immanens Szentháromság által (Fritz Guy: What the Trinity Means to Me [Mit jelent számomra a Szentháromság], Adventist Review, 1986. szept. 11., p. 13.), annak különböző Személyei révén, akiket ily módon a tudatosság és a cselekvés középpontjaiként ragadhatunk meg. Következésképpen Isten történelemben véghez vitt műveinek oszthatatlanságát az adventisták nem a lényegben rejlő egyetlenség (oneness) − miként azt a hagyományos ágostoni hagyomány szerint tanítják −, hanem inkább a megváltás történelmi feladatának egyetlensége általi meghatározottságban fogják fel (Raoul Dederen: Reflections on the Doctrine of the Trinity [Elmélkedések a szentháromságról szóló tanításról], AUSS 8, 1970. tavasz, p. 20.). Az ebben az álláspontban rejlő veszély, tudniillik a háromistenhit (triteizmus) veszélye valós, amennyiben az Isten egyetlensége pusztán annak analógiája szerintire szűkül le, ahogy egy emberi társadalomban egyik ember egységben él a másikkal, illetve léteznek, akik ebben vagy abban a cselekvésben társai egymásnak. Mindazonáltal egy ilyen cselekvésbeli egység mögött szükség úgy szemlélnünk Istent, mint az egyetlen valóságot, aki pontosan azon cselekedetekben, amik által közvetlenül kijelenti magát a történelemben, haladja meg emberi értelmünk határait (W. W. Prescott: The Saviour of the World [A világ Megváltója], Takoma Park, MD: Review and Herald, 1929, p. 17.). Az emberi elme semmilyen módon nem tud a mögé hatolni, amit a Szentháromságról szóló klasszikus tanítás magáról állít, nevezetesen hogy le tudja írni az Isten lényének belső szerkezetét (rendjét). Az egész teremtéssel egyben nekünk is hitben kell elfogadnunk az Isten egyetlenségét (Jak 2:19).”



