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          ELŐSZÓ 
 

                  

Szeretném megosztani veletek először az Istenünkkel kapcsolatos nagyszerű tapasz- 
talatomat. Néhány évvel ezelőtt szó szerint haldokoltam egy halálos kimenetelű, majdnem 
10x9 cm-es, nem műthető agydaganat miatt, és az orvosok elírtak. Őszinte szívvel fordultam 
Istenhez imában, és elhatároztam, ha életben maradok, erős felhívást intézek Isten népéhez 
a régi letiport igazságról, (Szentháromság kérdés) és a Nagy küzdelem Krisztus és Sátán 
között c. könyvet fogom a világban terjeszteni (melyről a szerző, Ellen White is mondta, 
hogy szimbólikusan az őszi lehullt falevél mennyiségében kell elosztani a világnak). Ezeket 
a szavakat Isten elé tártam őszinte imában. Az ima után ébren voltam és hallottam egy 
hangot:  

„ÉN nem engedem meg hogy meghalj“ 
Isten ezen ígérete a megdöbbent orvosok szeme láttára szószorosan csodaként vált valóra. 
Ma már nincs rákos szövet az agyamban. A mindenható Isten egyidejűleg visszaadta az erő- 
met és kibővítette a lehetőségeket, hogy igéreteimet teljesítsem, boldogsággal és 
áldásokkal kisérve.  

Dicsőség, dicsőség és hála legyen a mi Mindenható Istenünknek 
és az Ő Fiának, Jézusnak! 
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Miért is írtam ezt a könyvet? Ez a könyv Isten szeretetének üzenete, és felhívás mindenki 
számára, hogy térjünk vissza az első parancsolathoz, amíg még tart a kegyelem ideje! 
Isten és Jézus határtalanul szeret minket! A Szentháromság kérdése rendkívül fontos, 
és meghatározza, hogy valóban megtartjuk-e az első parancsolatot! Mielőtt 
belekezdenénk ebbe a témába, szeretném hangsúlyozni, hogy Jézus is isteni lény, és 
nem teremtett lény. Azonban, az Atya Istentől eltérően van egy kezdete, mint Isten 
egyszülött Fia, még a világegyetem teremtése előtt, és ezért a Biblia csak az Atya Istent 
nevezi „az egyetlen igaz Istennek". A Szentlélek, Isten és Jézus mindenütt jelenlévő, 
tudatos és személyes jelenléte. Az angol „person“ szó nemcsak egy lényt jelöl, hanem a 
kontextustól függően különböző jelentéseket hordoz. A „személy“ szó ebben az esetben azt 
jelenti, hogy a Szentlélek nem tudattalan energia vagy por. 

77 bibliai ok, amiért a Szentháromság nem létezik 

Valóban léteznek a HAMISÍTÁSOK és manipulációk a Bibliában és Ellen White 
írásaiban és könyveiben? 

 

- „Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, AZ EGYEDÜL IGAZ ISTENT, és 
a kit elküldtél, a Jézus Krisztust.“ (János 17:3) 

- „Mindazáltal nekünk EGY ISTENÜNK VAN, AZ ATYA, a kitől van a mindenség, mi is 
ő benne; és egy Urunk, a Jézus Krisztus, A KI ÁLTAL van a mindenség, mi is ő álta-
la." (1 Korinthus 8:6)  

- „Népünk készületlenül gyűlik össze, pedig Isten Szentlelkének látogatását 
várják.“ (Ellen White 5T162.2) „The people come unprepared for the visitation of God's holy 
Spirit.” 

- „A Szentlelket akarjuk, aki Jézus Krisztus. (Ellen White: Letter 66, April 10,1894, 
par.18) „We want the holy Spirit, which is Jesus Christ.”  

A Katolikus egyház elismeri, hogy a Szentháromság tana csak a 4. században jött létre: 

- Az „egy Isten három személyben“ megfogalmazás nem volt erősen meg-
alapozva, ugyanis nem volt beleolvadva  a keresztények életébe és hitébe a 
4.század vége előtt. De éppen ez a megfogalmazás jogos arra, hogy a 
„Trinitarista dogma” nevet viselje. Az apostoli atyák között nem létezett még 
közeli hasonmása sem egy ilyen gondolkodási módnak vagy értelmezésnek. 
(New CATHOLIC Encyclopedia 1967, First Edition, Volume 14, p. 299)  „The 
formulation one God in three persons was not solidly established certainly not fully assimilated into 
Christian life and its profession of faith, prior to the end of the 4th century. But it is precisely this 
formulation that has first claim to the title the Trinitarian dogma. Among the Apostolic Fathers, there 
had been nothing even remotely approaching such a mentality or perspective.” 
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- „De a protestáns egyházak önként elfogadták ezeket a dogmákat, mint a 
Szentháromság, melyeknek nincs pontos forrásuk az evangéliumokban." (Life 
Magazine: Oct. 30 1950, p. 51, Graham Greene, The Assumption of Mary) „But the 
Protestant churches have themselves accepted such dogmas as the Trinity for which there is no such 
precise authority in the Gospels.“ 

Vajon hiteles-e az állítás,hogy az egyház mai hitelvei az „ELŐREHALADÁS“ 
eredménye az „IGAZSÁG“ megismerésében? 

- „Egy biztos, és hamar fel lessz ismerve, hogy a NAGY HITEHAGYÁS, mely egyre 
inkább FEJLŐDIK, MIND HATALMASABB ÉS TÖMEGESEBB lesz. Ez így fog 
haladni, míg az Úr nem jön el a mennyből nagy fennszóval.“ (Ellen White: 
Testimonies, Series B, No.7, p. 57 & NYI February 7, 1906, par. 1) „One thing it is certain is 
soon to be realsed,—the great apostasy, which is developing and increasing and waxing stronger, and will continue 
to do so until the Lord shall descend from heaven with a shout.” 

- „Utasítást kaptam, hogy mondjam el a népünknek, hogy egyesek nem látják be, hogy 
az ördög eszközök tömegével rendelkezik és olyan módon viszi ki őket, amire nem 
számítanak. A Sátán ügynökei ki fogják találni a módját, hogy a szentet bűnössé te-
gyék. Most mondom nektek, hogy amikor nyugalomba kerülök, NAGY VÁLTO-
ZÁSOK fognak bekövetkezni. Nem tudom, mikor leszek elvéve, de mindenkit 
figyelmeztetni akarok a Sátán munkájára. Azt akarom, hogy mindenki tudja, hogy 
halálom előtt teljes mértékben figyelmeztettem őket." (Ellen White: Manuscript 1, 
24. Feb. 1915) „I am charged to tell our people, that some do not realise, that the devil has device 
after device, and he carries them out in ways that they do not expect. Satan’s agencies will invent ways 
to make sinners out of saints. I tell you now, that when I am laid to rest, great changes will take place. I 
do not know when I shall be taken; and I desire to warn all against the devices of the devil. I want the 
people to know that I warned them fully before my death.” 

Mi is az igazi régi igazság? Ellen White „A nagy küzdelem“ című könyvében írta le azt a 
világos tényt, hogy az örökkévalóságban CSAK az Atya Istennel és az Ő Fiával, Jézussal 
leszünk együtt! Ebben az örökkévalóságban a Szentlélek nem létezik harmadik Isteni 
Lényként, mert Ő csak az Atyától és a Fiútól származó Lélek, és NEM egy harmadik Isten: 

- „A Szent Várost Isten és a Bárány dicsősége el nem halványuló fénnyel önti el. A 
megváltottak az örök nappal nap nélküli világosságában fognak járni. „Templomot 
nem láttam abban: mert az Úr, a mindenható Isten annak temploma, és a 
Bárány“ (Jel 21:22). Isten népének abban a kiváltságban lesz része, hogy 
szabadon érintkezhet az Atyával és a Fiúval.“ (Ellen White: Great Controversy, p. 
676.3+4) „The glory of God and the Lamb floods the Holy City with unfading light. The redeemed walk 
in the sunless glory of perpetual day. “I saw no temple therein: for the Lord God Almighty and the Lamb 
are the temple of it.” Revelation 21:22. The people of God are privileged to hold open communion with 
the Father and the Son. 

- „És az évek, az örökkévalóság évei folyamán még káprázatosabb, még 
dicsőségesebb dolgok tárulnak fel Istenről és Krisztusról.“ (Ellen White: The Great 
Controversy, 678.1) „And the years of eternity, as they roll, will bring richer and still more glorious 
revelations of God and of Christ.“ 

Mit is mondott el őszintén George Knight, az adventi történelem professzora és a Szent-
háromság tan egyik legismertebb képviselője és a HNAE GK-körökben egyik legismertebb 
teológus?  
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- „Az adventi mozgalom úttörőinek nagy része ma már nem tudna az adventista 
egy-házhoz csatlakozni, legalábbis addig nem, amíg el nem fogadnák a közösség 
mind a 28 hitelvét. Ők például elutasítanák a 2. pontot, a Szentháromság 
dogmáját.“ (George Knight: „Adventists and change”, Ministry October 1993 p.10) 
„Most of the founders of Seventh-day Adventism would not be able to join the church today if they had to 
subscribe to the denomination’s Fundamental Beliefs. More specifically, most would not be able to agree 
to belief number 2, which deals with the doctrine of the Trinity“ 

   
Vajon a Biblia és Ellen White világosan elénk tárják mi az igazság? 

- „Eljárván pedig Frigiát és Galácia tartományát, mivelhogy eltiltatának a Szent 
Lélektől, hogy az ígét Ázsiában hirdessék, Misia felé menvén, igyekeznek vala 
Bithiniába jutni; de nem ereszté őket a Jézus Lelke.“ (Apostolok cselekedetei 
16:6-7) Horvát és német Biblia fordítások: Elberfelder 1905, Schlachter 1951, 
Hoffnung für alle, Interlinearübersetzung. 

- „Minthogy pedig fiak vagytok, kibocsátotta az Isten az ő Fiának Lelkét a ti 
szíveitekbe, ki ezt kiáltja: Abba, Atya!“ (Galata 4:6) 

Ma a végidő azon jelei beteljesedésének vagyunk a szemtanúi, melyek a Jelenések és Ellen 
White szerint a Laodiceabeli omega hitehagyás utolsó szakaszát képezik. Miért az utolsó 
szakaszt? Még 1880-ban, magas tisztségű teológusok kis csoportja megkezdett egy 
„projektumot” a szentháromság tanának az egyházba való beleolvasztásának céljából.  

E miatt Ellen White az 1888-as kiadású „Nagy Küzdelembe“ hozzáadta kijelentését, hogy 
Jézus az EGYETLEN (Isteni) LÉNY AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉGBEN (az Atyaisten 
mellett), hogy ezzel a kijelentéssel megcáfolja a hamisított idézeteket a HÁROM isteni 
lényről: 

- „Krisztus, az Ige, Isten egyszülöttje egy volt az örökkévaló Atyával - természetben, 
jellemben és szándékban. Ő volt az egyetlen lény az egész világegyetemben, aki 
tanácskozhatott Istennel, és osztozhatott szándékaiban.“ (Ellen White: Great 
Controversy, GC „The Origin of Evil“ 1888, p. 493) „Christ the Word, the Only Begotten of 
God, was one with the eternal Father, - one in nature, in character, and in purpose, - the only being in 
all the universe that could enter into all the counsels and purposes of God.” 

Ellen White 1891 júniusában világosan meghatározta miért is nem igaz a szent- 
háromság elmélete, és megmagyarázta, hogy a szentlélek természetének a titka 
NEM érinti a tényt, hogy a szentlélek tulajdonképen Jézus Lelke, és nem pedig 
egy harmadik független isteni lény, vagyis egy nem létező háromság tagja. 

- „Ez JÉZUS LELKÉNEK A MINDENÜTTI JELENLÉTÉRE utal, akit VIGASZTALÓ-
NAK neveznek. Megérthetetlen TITKOK zöme létezik, melyek számomra nem vilá-
gosak és nem is óhajtom őket megmagyarázni. Ezek számomra is és számodra is 
magasak. Egyes pontokban a HALLGATÁS ARANY.“ (Ellen White: 14MR, June 11, 
1891, p.179.2) „This refers to the omnipresence of the Spirit of Christ, called the Comforter. ...There are many 
mysteries which I do not seek to understand or to explain; they are too high for me, and too high for you. On some of 
these points, silence is golden.“  

  
A figyelmeztetés ellenére, hogy a hallgatás arany, Jézus szent lelke egy harmadik nem 
létező Istenné lett felavatva! A lázadás vezetői 1891 szeptemberében, Isten akaratának és 
Ellen White akaratának elle-nére is elküldték Ellent Ausztráliába, hogy az ellenállást 
mellőzve nyugodtan kiegészítsék a „Jézus élete“ c. könyvet, hamisításokkal a szentlélekről, 
vagyis a háromságról. Az új kiadás 1898-ban látott napvilágot „Korszakok vágya“ címmel. 
Amikor Ellen White 1900-ban vissza-tért az Egyesült államokba, a szentháromság tana már 
elterjedt és megállíthatlan lett. 
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- „Gondolom, hogy nem fedeztem fel minden okot, mely arra késztetett, hogy ide 
jöjjek, Ausztráliába. Talán soha nem értitek meg a lényeget. Az Úr nem támogatta 
Amerikából való távozásunkat. Ő nem adott nyilatkozatot, hogy ez az Ő akarata 
volt, hogy elhagyjam Battle Creek-et. Az Úr nem ezt tervezte, de megengedte, 
hogy a saját elgondolásotok szerint cselekedjetek. Az Úrnak W.C.White, az 
édesanyja és munkatársaik kéznél lettek volna Amerikában, a mű szivében, akik 
észrevették volna a ti lelki felfogásotokat, ugyanis, ti soha nem fogadtátok volna el a 
megtett lépéseket. De az Úr a szivek olvasója. Oly erős volt a vágyatok, hogy 
távozzunk, hogy az Úr megengedte, hogy ez bekövetkezzen. Akik belefáradtak a 
hordozott bizonyságtételekbe, a hordozók nélkül maradtak. A mi távozásunk Battle 
Creek-ből megengedte, hogy az emberek a saját akaratukat és útjukat jarják, melyről 
azt képzelték, hogy jobb mint az Úr útja.“ (Ellen White: 11LtMs, Lt 127, 1896, par. 4) 
„I have not, I think, revealed the entire workings that led me here to Australia. Perhaps you may never 
fully understand the matter. The Lord was not in our leaving America. He did not reveal that it was His 
will that I should leave Battle Creek. The Lord did not plan this, but He let you all move after your own 
imaginings. The Lord would have had W. C. White, his mother, and her workers remain in America, we 
were needed at the heart of the work, and had your spiritual perception discerned the true situation, you 
would never have consented to the movements made. But the Lord read the hearts of all. There was so 
great a willingness to have us leave that the Lord permitted this thing to take place. Those who were 
weary of the testimonies borne were left without the persons who bore them. Our separation from Battle 
Creek was to let men have their own will and way, which they thought superior to the way of the Lord.“ 

- „Ez nagyon nem tetszett at Úrnak. A tanoncok a hamis tantélekre lettek tanítva 
ezzel kapcsolatban. A Review and Herald nyomda pedig ezeket a hamis 
tantételeket küldte a világba.“ (Ellen White: Ms 20, 1903, április 3, 8. bekezdés) 
„This was greatly displeasing to the Lord. The apprentices were being educated in the false doctrines 
contained in the matter brought in. And the Review and Herald presses were sending these false 
doctrines out to the world.“ 

Ellen White már 1883-ban jelezte, hogy lesznek manipulációk az ő irataival: 

- „Bármilyen hamis értelmezést is adnak a bizonyságtételemnek azok, akik az 
igazság követőinek tartják magukat, de Istent nem ismerik, alázattal tovább folytatom 
munkámat.“ (Ellen White: 1SM, p. 73, Ms 4, 1883) „Whatever wrong construction may be 
placed upon my testimony by those who profess righteousness, yet know not God, I shall in humility go 
forward with my work.“ 

Azt is leírta, hogy az úttörők napjaiban egy sem a húszból nem üdvözül. Mekkora lenne ma 
az arány. Kétségkívül sokkal roszabb. 

- „Ünnepélyesen kijelentem a gyülekezetnek, hogy azok között, akiknek neve be van 
írva a gyülekezeti könyvbe, húszból egy sincs felkészülve földi történetük 
lezárására, és annyira Isten és reménység nélkül valók a világon, mint a 
közönséges bűnös ember.“ (Ellen White: DC 52.4, 1893) „It is a solemn statement that I 
make to the church, that not one in twenty whose names are registered upon the church books are 
prepared to close their earthly history, and would be as verily without God and without hope in the world 
as the common sinner.“ {ChS 41.1} 
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Vajon a mai egyház, az úttörőkhöz képest közelebb áll Istenhez mint az ő idejükben? Akkor 
miért fogadjuk el oly könnyedén a mai többség álláspontját sérthetetlen igazságként, 
anélkül, hogy személyesen áttanulmányozzuk a múltunkat és a régi hitelveket? Az eredeti 
hitelvek elvetették a szentháromság minden formáját, nem csak a katolikusat, mert a 
szentháromság pogány eredetű. 

Nézzük meg mit írt egyik a legismertebb úttörők közül J.N.Andrews: 
 

- „A szentháromság tana, melyet a Niccei zsinat fogadott el 325-ben. Ez a 
tantétel megsemmisíti Isten személyét, és az Ő Fia, a mi Urunk Jézus Krisztus 
személyét. Az aljas intézkedések, melyekkel ez az egyházra lett erőszakolva, 
melyek ott vannak az egyháztörténelem oldalain, szégyent válthatnak ki minden 
szenthárom-sághívőnél.“ (J.N. Andrews: RH, March 6, 1855) „The doctrine of the 
Trinity which was established in the church by the council of Nice, A. D. 325. This doctrine destroys the 
personality of God, and his Son Jesus Christ our Lord. The infamous, measures by which it was forced 
upon the church which appear upon the pages of ecclesiastical history might well cause every believer 
in that doctrine to blush. 

Ellen White 1900 után is megerősítette a régi igazságot az előző idézetből: 

- „Hazug ember aki hamis elméleteket és tanokat terjeszt. Aki tagadja Isten és az Ő 
fia, Jézus Krisztus személyét, tagadja Istent és Krisztust. „A mit azért ti kezdettől 
hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha bennetek marad az, a mit kezdettől 
fogva hallottatok, ti is az Atyában és a Fiúban maradtok.” Ha továbbra is hiszitek és 
hallgatjátok az igazságot melyet elfogadtatok az Atya és a Fiú személyiségéről, 
egyek lesztek velük a szeretetben. Látszani fog az az egység, melyért Krisztus 
imádkozott  közvetlenül mielőtt elítélték és megfeszítették.“ (Ellen White: Ms 23, 8. 
February 1906) “A liar is one that presents false theories and doctrines. He who denies the personality of God 
and of His Son Jesus Christ is denying God and Christ. “If that which ye have heard from the beginning shall remain 
in you, ye also shall continue in the Son and in the Father.” If you continue to believe and obey the truths you first 
embraced regarding the personality of the Father and the Son, you will be joined together with them in love. There 
will be seen that union for which Christ prayed just before His trial and crucifixion.“ 

- „Biztosítottam őket, hogy az üzenet, melyet ő ma is hordoz, ugyanaz, melyet 
hordozott a 60 éves nyilvános munkája alatt.“ (Ellen White: RH, July 26, 1906 par. 
20) “I assured them that the message she bears today is the same that she has borne during the sixty 
years of her public ministry..” 
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Laodicea hitehagyása 

Hamisítások a Bibliában és Ellen White irataiban 

Hamisítások a Bibliában: 
 

- „Láttam, hogy Isten különösen megőrizte a Bibliát, de abban a korszakban, midőn 
csak kevés példányban volt meg, egyes tanult férfiak a Biblia némely szavát 
megváltoztatták, abban a hitben, hogy ezáltal könnyebben érthető lesz. A 
valóságban azonban inkább titokzatossá tették a Bibliát, mert változtatásaiknál 
hagyományos felfogásaiknak megfelelő kifejezéseket használtak, melyeket az 
addig begyökeredzett nézeteikhez alkalmazkodtak.“ (Ellen White: EW, p. 220.2, 
1882) “I saw that God had especially guarded the Bible; yet when copies of it were few, learned men had in some 
instances changed the words, thinking that they were making it more plain, when in reality they were mystifying that 
which was plain, by causing it to lean to their established views, which were governed by tradition.“ 

Máté 28:18-19 Keresztelés az „Atya, Fiú és Szentlélek nevében“? 

1.János 5:7    Comma Johanneum? 

Wescott and Hort – Az újszövetségi írások fordításában megjelent manipulációk 
forrása 

Hamisítások Ellen White irataiban: 
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Ellen White iratainak 99.9% melyeket 1915-ig írt teljesen ellentétben áll a kisszámú 
hamisításokkal, melyeket a szentháromság megvédésere idéznek. Isten szava 
semmiképen nem mond ellent önmagának. 

Példák: 

Eredeti: Egyetlen védelem a bűntől csakis Jézus:  

- „Krisztus a forrása minden helyes impulzusnak. Ő az egyetlen, Aki a természetes 
szívben előidézi a bűn iránti ellenségeskedést. Ő a mi erőforrásunk, ha óhajtjuk 
a megváltást. Egyetlen lélek sem képes a bűnbánatra Krisztus kegyelme nélkül. A 
bűnös imádkozhat, hogy megtanulja a bűnbánatot. Isten bemutatja Krisztust a 
bűnösnek, és aki látja Isten Fiának tisztaságát, nem marad tudatlanságban a bűn 
jelleméről. A Krisztusba és hatalmába vetett hit ellenszenvet szerez a bűn és 
Sátán iránt a szívben.“ (Ellen White: RH, 1. April, 1890 par. 5) „Christ is the source of 
every right impulse. He is the only one who can arouse in the natural heart enmity against sin. He is the 
source of our power if we would be saved. No soul can repent without the grace of Christ. The sinner 
may pray that he may know how to repent. God reveals Christ to the sinner, and when he sees the 
purity of the Son of God, he is not ignorant of the character of sin. By faith in the work and power of 
Christ, enmity against sin and Satan is created in his heart.“  

- „A bűn miatt természetellenes állapotban vagyunk. A helyreállító hatalomnak szük-
ségszerűen természet fölöttinek kell lennie, máskülönben mit sem ér el. Egyetlen 
erő tépheti le az ember szívéről a bűn kötelékét, s ez Isten hatalma Jézus 
Krisztusban.“ (Ellen White: 8T, p. 291 1904) „Our condition through sin has become 
preternatural, and the power that restores us must be supernatural, else it has no value. There is but 
one power that can break the hold of evil from the hearts of men, and that is the power of God in Jesus 
Christ.” 

- „A gonosz elleni egyetlen védekezés az, ha hit által Krisztus lakozik a szívben, 
igazságban.“ (Ellen White: DA, p. 324) „The only defense against evil is the indwelling of Christ 
in the heart through faith in His righteousness.”  

Hamisítások: Egyedüli védelem a bűntől csakis a Szentlélek: 

- „A gonoszság hatalmának fejedelmét csak Isten hatalma tarthatja féken, az 
Istenség harmadik személye, a Szentlélek által.“ (Ellen White: SpT, Series A, No. 
10, p. 37. 1897 and Ellen White: Evangelism, p. 617) „The prince of the power of evil can only be 
held in check by the power of God in the third person of the Godhead, the holy Spirit.”  

- „A bűnnek ellenálni és legyőzni azt, csak az Istenség harmadik személye 
közbenjárásával lehetséges, mely nem megváltozott erővel jön, hanem Isten 
hatalmának a teljességében. (Ellen White: RH, May 19, 1904 par. 3) „Sin could be resisted 
and overcome only through the mighty agency of the third person of the Godhead, who would come with no modified 
energy, but in the fullness of divine power.“ 

Mennyei trió – Három élő személy? 

Három leghatalmasabb mennyei hatalom? 

Az örökkévaló mennyei méltóságok? 

Szentháromság, vagyis az Atya, Fiú és a Szentlélek magukat adták a megváltás 
tervébe? 
 
Vajon Ellen White valóban leírta vagy kimondta hogy: „Három mennyei lény“? 

Godhead = Istenség = Szentháromság – Dr LeRoy Froom 

Egyetlen hatalom a bűn ellen = harmadik lény – személyiség – személy Szentlélek? 
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Avondale: Harmadik személy, mely közöttünk jár? 

Az (it) vagy személy – A.T.Jones 

Más ellentmondó szövegek 

Mi történt a „Jézus élete” c. könyvvel Ellen White-tól? 

Két videó:  Verne Bates - Világos bizonyítékok a White irartok hamisításáról: 

 
www,vbates.com 

Honnan ered a szentháromság tana? Az apostoloktól? 
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- Az „egy Isten három személyben“ megfogalmazás nem volt erősen megala- 
pozva, ugyanis nem volt beleolvadva  a keresztények életébe és hitébe a 4.század 
vége előtt. De éppen ez a megfogalmazás jogos arra, hogy a „Trinitarista dogma” 
nevet viselje. Az apostoli atyák között nem létezett még közeli hasonmása sem 
egy ilyen gondolkodási módnak vagy értelmezésnek. (New Catholic Encyclo- 
pedia 1967, First Edition, Volume 14, p. 299) „The formulation one God in three persons 
was not solidly established certainly not fully assimilated into Christian life and its profession of faith, 
prior to the end of the 4th century. But it is precisely this formulation that has first claim to the title the 
Trinitarian dogma. Among the Apostolic Fathers, there had been nothing even remotely approa-
ching such a mentality or perspective.” 

- A hetednapi adventisták összhangban állnak a kereszténység fő álláspontjaival, 
beleértve a Niccei Apostoli krédót (325), valamint a kiegészítő hitmagyarázattal a 
szentlélekkel kapcsolatban, mely el lett fogadva Konstantinnápolyban (381). 
(G.W. R.: A Brief Introduction to their Beliefs) „Seventh-day Adventists are in harmony with the great 
creedal statements of Christendom, including the Apostles' Creed, Nicea (325), and the additional definition of faith 
concerning the holy Spirit as reached in Constantinople (381).“  

Hitelesek-e Ellen White korai látomásai? 

 

A bukott teológusok erősen bírálják Ellen White korai látomásait, melyek cáfolják a szent-
háromságot, és azt állítják, hogy ő csak „később ismerte fel az igazságot” és értette meg, 
hogy Jézus is Isteni Lény, és ezek szerint a szentháromság hiteles. A következő idézetben 
ennek az ellentétjét látjuk, vagyis, ő pl. 1879-ben világosan leírta, hogy Jézus Isteni 
természettel rendelkezik, és emellett világos, hogy Jézus még a világ teremtése előtt az 
Atya szó szerinti egyszülött Fia volt. A szó szerinti egyszülött Fiú létezése teljesen kizárja a a 
szentháromság hitelességét, mert a háromságban mind a hárman egyenlőek. 

- „A bukott emberek nem lehettek Jézus követői, mert nem tudtak összhangba jönni az 
Ő Isteni természetével, és nem tudták megtartani az egységet a világ 
megváltójával.“ (Ellen White: The Signs of the Times, December 11, 1879 par. 3) 
„Fallen men, in one sense, could not be companions for Christ, for they could not enter into sympathy 
with his divine nature, and hold communion with the world's Redeemer.” 

Ellen White a „Nagy küzdelem” és a „Pátriárkák és próféták” c. könyvekben világosan leírta, 
hogy a világegyetemben cask két Isteni lény létezik, az Atya Isten, és a Fiú, Jézus. 
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- „A világegyetem Ura nem egyedül végezte jóságos munkáját. Volt egy társa - 
munkatársa, aki meg tudta érteni szándékait és vele tudott örülni a teremtett lények 
boldogításában. „Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az 
Ige. Ez kezdetben az Istennél vala” (Jn 1:1-2). Krisztus, az Ige, Isten egyszülöttje 
egy volt az örökkévaló Atyával - természetével, jellemével, szándékával. Ő volt az 
egyetlen olyan lény, aki tanácskozni tudott Istennel, és osztozni szándékában. 
(Ésa 9:6). „Származása eleitől fogva, öröktől fogva van” (Mik 5:2). (Ellen White: PP, 
p. 34)“ „The Sovereign of the universe was not alone in His work of beneficence. He had an associate 
- a co-worker who could appreciate His purposes, and could share His joy in giving happiness to 
created beings. “In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 
The same was in the beginning with God.” John 1:1, 2. Christ, the Word, the only begotten of God, was 
one with the eternal Father—one in nature, in character, in purpose—the only being in all the universe 
that could enter into all the counsels and purposes of God.” 

- „Krisztus, az Ige, Isten egyszülöttje egy volt az örökkévaló Atyával 
természetben,jellemben és szándékban. Ő volt az egyetlen lény az egész 
világegyetemben, aki tanácskozhatott Istennel, és osztozhatott szándékaiban.“ 
(Ellen White: GC, „The Origin of Evil“ 1888, p. 493) „Christ the Word, the Only Begotten of 
God, was one with the eternal Father,--one in nature, in character, and in purpose,--the only being in all 
the universe that could enter into all the counsels and purposes of God.” 

Ellen White 1900 után a szentháromság körüli leghevesebb vita közben azt írta, hogy a 
„Nagy küzdelem” a legfontosabb missziós könyv. 

Miért nem törölte a fenti szövegeket, ha már elfogadta a szentháromság tanát? A következő 
idézetben is világosan látjuk, hogy Ellen White és az úttörök határozottan tagadták a szent-
háromság tanát. 
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- „Itt a vonatban egy kiváló fizikai és értelmi képességgel rendelkező emberrel 
ismerkedtünk meg, aki éppen Kínából utazott vissza a misszió területéből. [...] Míg 
beszélgettünk ezzel az úrral, mély tiszteletet éreztünk iránta, melyet az áldozata 
váltott ki nálunk. [...] Miután katehizált (kikérdezett) minket a szentháromságról és 
meggyőződött, hogy nem ismerjük el az ő három az egyben istenét, határozottan 
megítélte az unitarizmust, mely Jézust megfosztja Istenségétől, és emberi szintre 
sülyeszti. Itt, ami a mi nézeteinket illeti, szalmaember ellen harcolt. Mi nem tagadjuk 
Jézus Istenségét. [...] Higyjük, hogy Ő isteni személy, akihez Jehova a 
„Teremtsünk embert a mi képmásunkra“ szavakkal fordult. Ő az Atyával volt a 
világ teremtése előtt. [...] Nem vagyunk rokonszenvessek sem az unitaristákkal, 
akik tagadják Jézus Istenségét, sem pedig a trinitaristákkal, akik vélik, hogy a 
Fiú az örökkévaló Atya, és így ködhomályban beszélnek a három az egyben 
Istenről. Adjátok meg a Tanítónak a teljes Istenségét, melybe a Szentírás felruházza. 
(James White: Review and Herald, 6. June, 1871, 196, Tekst: Western Tour) (http://
docs.adventistarchives.org/docs/RH/RH18710606- V37-25__B.pdf) „Here, upon the 
train, we met a man of marked physical and mental powers, just returning from his missionary field in 
China. [...] As we conversed with this gentleman, feelings of profound respect were aroused for the 
sacrifice he has made, and is still making. [..] But after catechizing us upon the trinity, and finding that 
we were not sound upon the subject of his triune god, he became earnest in denouncing unitarianism, 
which takes from Christ his divinity, and leaves him but a man. Here, as far as our views were 
concerned, he was combating a man of straw. We do not deny the divinity of Christ. [..] We believe him 
to be the divine person addressed by Jehovah in the words, " Let us make man." He was with the 
Father before the world was. [..] We have not as much sympathy with Unitarians that deny the divinity of 
Christ, as with Trinitarians who hold that the Son is the eternal Father, and talk so mistily about the 
three-one God. Give the Master all that divinity with which the holy Scriptures clothe him.“  

Habár a fenti tudósítás, melynek Ellen White résztvevője volt, teljesen világos, jelen vannak 
a felfoghatatlan állítások, hogy ezek a szavak a szentháromság, más egyházbeli téves 
formáira vonatkoznak, míg egyedül az adventista szentháromság „hiteles”, mert nem tanítja 
a három az egyben istent, csak az Atyába, Fiúba és Szentlélekbe vetett hitet. Ez a kijelentés 
nem egyezik a hitelvekkel. Az adventista hitelvek második pontja a Szentháromság, és 
megegyezik más egyházak tanításával a három az egyben istenről: 

- „Egy az Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek, a három örökkévaló személy 
egysége. Isten halhatatlan, mindenható, mindentudó, mindenek fölött való és mindig 
jelenlevő. Önkinyilatkoztatásából tudjuk, hogy személye végtelen, és meghaladja 
az emberi felfogóképességet. Örökké méltó minden teremtmény imádatára, 
csodálatára és szolgálatára.“ (SDA Church Manual, 1995, p.162) „There is one God: 
Father, Son, and Holy Spirit, a unity of three coeternal Persons. God is immortal, all-powerful, all-
knowing, above all, and ever present. He is infinite and beyond human comprehension, yet known 
through His self-revelation. God, who is love, is forever worthy of worship, adoration, and service by the 
whole creation.” 

Az „egy” vagyis 1=3 (az adventista háromságnál) és a „három az egyben” vagyis 3=1 (a 
katolikos háromságnál) kifejezés egy mélyeb elemzés után tulajdonképen egyenlő, mert 
mindkét leírás ugyanarról a fúziós háromság istenről beszél, mely tartalmazza a hamis 
Szentlélekistent. Azzal „érvelnek”, hogy a megnevezések külömböznek, az „EGY ISTEN” 
megnevezés (mely három lény egysége) az adventista egyházban nem egyezik meg a 
„SZENTHÁROMSÁG EGYLÉNYEGŰSÉGE” megnevezéssel más egyházakban. De az 
egyházak zömében egyenesen megismétlődik az adventista hitelvek 3. 4. és 5. pontja, 
melyek az Atyát, a Fiút és a Szentlelket határozottan külön lényként írják le. A bukott 
protestáns egyházak, ugyanúgy három lényben hisznek, függetlenül attól, hogy a hitelveik 
listáján le van írva vagy nincs, mert ez magától érthedődő. A lényeg nem csak a három 
mennyei lény leírása (az adventista teológusok által), hanem a tanítás, hogy Ők egy 
úgynevezett három az egyben, vagyis egylényegű Isten szerves részei. A „dualista 
természetről“ szóló érvek (ezen „érveket“ alkalmazzák azon Bibliai szövegek és White iratok 
„értelmezéséhez“, melyek világosan tagadják a szentháromság létezését) szintén 
értelmetlenek, mert az egyik határozottan kizárja a másikat. 
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Míg a háromság katolikus formája „három Isten egy Istenből“, az adventista forma azt 
tanítja, hogy „egy Isten három Istenből“. Ennek ellenére mindkét kifejezés egyet jelent, mert 
azt tanítja, hogy az az egy ISTEN A SZENTHÁROMSÁG, és nem pedig az Atya Isten, 
ahogyan azt írja a Biblia és a Prófétaság Lelke. Másrészt, a katolikus tanítás, hogy Jézus 
naponta ismét születik, egyáltalán nem érinti a Szentháromság tanát. A Biblia azonban 
világosan elmondja, ki az EGYETLEN Isten: 

- Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit 
elküldtél, a Jézus Krisztust. (János 17:3) 

Istentől származik Ellen White minden írása (a privát levelei és kijelentései 
kivételével)? 

 

- „Isten szólt rajtam keresztül. Igen, levél volt csupán, de Isten Lelke ihlette, hogy 
közöljem veletek, amit tudtomra adott. Egyetlen cikket sem írok a folyóiratba 
csupán azért, hogy a magam nézeteit mutassam be. A cikkekben arról írok, 
amit látomásban mutatott meg nekem Isten - a trónról ragyogó fény értékes 
sugarait…“ (Ellen White: 1SM 27.2) „In these letters which I write, in the testimonies I bear, I 
am presenting to you that which the Lord has presented to me. I do not write one article in the paper, 
expressing merely my own ideas. They are what God has opened before me in vision—the precious 
rays of light shining from the throne….“ 

- Biztosítottam őket, hogy az üzenet, melyet ő ma is hordoz, ugyanaz, melyet 
hordozott a 60 éves nyilvános munkája alatt. (Ellen White: RH, July 26, 1906 par. 
20) „I assured them that the message she bears today is the same that she has borne during the sixty 
years of her public ministry..” 

Vajon Isten a prófétának, aki hűen szolgállta, 50 év után egy teljesen ellentétes kinyilatkoz-
tatást adott volna önmagáról, mely teljesen ellentétes az addigival, és az új kizárná a régit? 
Egy Igaz Isten soha nem változik. Honnan ered akkor a kisszámú ellentmondó kijelentés, 
mit pl. a mennyei Trió? 

- Mert belopózkodtak valami emberek, a kik régen előre beírattak ezen ítéletre, 
istentelenek, kik a mi Istenünknek kegyelmét bujálkodásra fordítják, és az egyedüli 
Urat, az Istent, és a mi Urunkat, a Jézus Krisztust megtagadják. (Júdás 1:4) 
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Felhívta-e Ellen White a népet a régi igazságokhoz való visszatérésre, amikor 
fokozódtak az „új világosságok“ általi támadások? 

 

- „Indokolatlan üzleti munkák folytak, mert az ebből bevett jövedelemre szükség volt... 
Megvesztő kiadványok lettek nyomtatva épp a mi nyomdánkban, és ha valamit el 
kellet halasztani, az azon könyvek nyomtatása volt melyek az igazság fényét 
tartalmazzák. Ez nagyon nem tetszett at Úrnak. A tanoncok a hamis tantélekre 
lettek tanítva ezzel kapcsolatban. A Review and Herald nyomda pedig ezeket a 
hamis tantételeket küldte a világba.“ (Ellen White: MS 20, 1903, April 3, par. 8) 
„Unjustifiable commercial business has been carried on, because the money that it brought in was 
needed…Pernicious matter has been published right in our office, and if some part of the work had to 
be delayed, it was the work on the books containing the light of truth. This was greatly displeasing to the 
Lord. The apprentices were being educated in the false doctrines contained in the matter brought in. 
And the Review and Herald presses were sending these false doctrines out to the world.“  

- „Világosságot kaptam az Úrtól a folyóiratainkkal kapcsolatban. Hogyan? A csele-
kedeteik követik őket. Az úttörők szavait meg kell hogy ismételjük munkánkban, 
mert ők tudták mi az ára amikor az igazságot kutatják mint az elrejtett kincset, és 
nagy erőfeszítéssel fektették le hitünk alapjait. Lépésről lépésre haladtak Isten Lelke 
vezetésével. Ezek az úttörők egyenként kihalnak. A szó amit kaptam az, hogy újra 
kell nyomtatni azt amit ők a múltban leírtak. Az idők jelleiben ne legyenek más 
cikkek vagy kellemes írások. Ne kiséreljetek mindent betömöríteni egy számba. A 
lenyomat legyen minőséges, az őszinte, élő tapasztalatokat pedig tegyétek 
papírra.“ (Ellen White: RH, 25. May, 1905, par. 2) “God has given me light regarding our 
periodicals. What is it? He has said that the dead are to speak. How? Their works shall follow them. We 
are to repeat the words of the pioneers in our work, who knew what it cost to search for the truth as for 
hidden treasure, and who labored to lay the foundation of our work. They moved forward step by step 
under the influence of the Spirit of God. One by one these pioneers are passing away. The word given 
me is, let that which these men have written in the past be reproduced. And in The Signs of the Times 
let not the articles be long or the print fine. Do not try to crowd everything into one number of the paper. 
Let the print be good, and let earnest, living experiences be put into the paper.“  

- „Akik új elméleteket kisérelnek behozni, melyek eltávolítják a hitünk oszlopait a 
szentéllytől, vagy Isten és Krisztus személyétől, vakokhoz hasonlóak..“ (Ellen 
White: Manuscript Release 760, p. 9.10) „Those who try to bring in theories that would remove 
the pillars of our faith concerning the sanctuary or concerning the personality of God or of Christ, are 
working as blind men.”  
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- „Vessetek el minden féle tévtant, mégha valósnak is tűnik, ha tagadja Isten és 
Krisztus személyiségét. Jézus Krisztus Isten Fia.“  (Ellen White: Manuscript 124, 
1905) „Reject every phase of error, even though it be covered with a semblance of reality, which 
denies the personality of God or of Christ. Jesus Christ is the Son of God.”  

A „személy vagyis lény“ az omega hitehagyásnál a Szentlélekre vonatkozik, és a Szentlelket 
olyan személynek írja le, amilyen az Atya és a Fiú. Akkor hogyan értelmezzük a Szentlelket? 
A következő idézet világosan leírja, hogy a Szentlélek Isten lelke, nem pedig egy Istentől 
független harmadik lény: 

- „Az Úr bátorítja mindazokat, akik teljes szivükkel keresik Őt. Az Ő Szent Lelkét adja 
nekik, az Ő jelenlétének és kegyességének a megnyilvánulását.“ (Ellen White: 9T, p. 
230, 1909) „The Lord encourages all who seek Him with the whole heart. He gives them His holy 
Spirit, the manifestation of His presence and favor.” 

  

Milyen álláspontjuk volt Ellen White fiainak az adventizmusba beszivárgó 
Szentháromság dogmájával kapcsolatban? 

 

Edson White 1913-ban azt írta, hogy az egész világegyetemben csak két Isteni lény létezik, 
az Atya és a Fiú: 

- „A világegyetemben az Atyán kivül csak egy lény viseli az Isteni nevet, az Ő Fia, 
Jézus Krisztus.“ {James Edson White: The Coming King, p. 27, 1913} „Only one Being 
in the universe besides the Father bears the name of God, and that is His Son, Jesus Christ.” 

Miért nem szóllt erre semmit Ellen White, ha abban az időben már valóban hitt a 
Szentháromságban? Éppen abban az időben ez vita tárgya volt a két tábor között, és egy 
ilyen kijelentésnek nagy befolyása volt, annál inkább, mert Ellen White fia tollából jött. Mit írt 
egy kicsit később Ellen White másik fia, William White ugyanezzel kapcsolatban? 

- „Egyes lelkészeink kijelentései és érvei, melyekkel azt akarják bizonyítani, 
hogy a Szentlélek épp olyan lény mint az Atya Isten és az örökkéveló Fiú 
Krisztus, elképesztenek, és gyakran elszomorítanak.“ {Letter from William C. 
White to H. W. Carr April 30th 1935} „The statements and the arguments of some of our 
ministers in their effort to prove that the holy Spirit was an individual as are God, the father and Christ, 
the eternal Son, have perplexed me and sometimes they have made me sad.” 

  
Miért harcolt William White a szentháromság dogmája ellen, ha az igaz? Miért mutatta meg 
Isten Ellen White-nak, hogy az ő fia nem tér el az igazságtól? 
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- „Az Úr azt is megmutatta nekem, hogy fiamnak, William C. White-nak a segítőmnek 
és tanácsadómnak kellene lennie, és megígérte, hogy a bölcsesség és tiszta 
gondolkodás lelkületét adja majd neki. Láttam, hogy az Úr majd vezetni fogja őt és 
nem fog eltévelyedni, mivel fel fogja ismerni a Szentlélek útmutatásait… "Az Úr lesz 
a tanítód. Rossz befolyásokkal fogsz szembesülni, melyek a panteizmus, és más 
hitetlen elgondolások formájában jönnek majd. Egyedül engem kövess, és akkor 
biztonságban leszel! Lelkemet fiadra helyezem és erőt adok munkájához. Alázatos 
a lelkülete és az Úr arra választotta őt, hogy fontos szerepet töltsön be művében. Ez 
volt születésének célja.  (Ellen White: Selected Messages Book 1, pp. 54, 55) „It was 
also shown me that my son, W. C. White, should be my helper and counselor, and that the Lord would place on him 
the spirit of wisdom and of a sound mind. I was shown that the Lord would guide him, and that he would, not be led 
away, because he would recognize the leadings and guidance of the holy Spirit…“The Lord will be your instructor. 
You will meet with deceptive influences; they will come in many forms, in pantheism and other forms of infidelity; but 
follow where I shall guide you, sand you will be safe. I will put My Spirit upon your son, and will strengthen him to do 
his work. He has the grace of humility. The Lord has selected him to act an important part in His work. For this 
purpose was he born.“ 

Az Alfa hitehagyás, Dr. Kellogg. – Omega hitehagyás aközvetlen folytatás: 
 

Az Alfa hitehagyás fő kérdése a Szentlélekről szóllt, és dr. Kellogg állításáról, hogy a 
Szentlélek Isten, és nem csak a szentlélek jelenlétének vagy kihatásának módja, vagy a 
liberalizmus mellyel ma is megkisérlik a komoly érvek kimagyarázását.Dr Kellogg hitt az 
Atya Istenben, a Fiú Istenben és az ő szerinti Szentlélek Istenben, ami a mind nagyobb 
hitehagyással ma a Hetednap Adventista egyház hivatalos tanítása lett. 

- „Ő (Dr Kellogg) Mondta nekem, hogy most hisz az Atya Istenben, a Fiú Istenben 
és a Szentlélek Istenben (szentháromság), és az ő nézete szerint a Szentlélek 
Isten, nem pedig az Atya Isten az, aki kitölti az egész világűrt és minden élő 
dolgot.“ (Letter by A. G. Daniells to W. C. White on October 29, 1903) „He told me that he 
now believed in God the Father, God the Son, and God the holy Ghost; and his view was that it was God the holy 
Ghost, and not God the Father, that filled all space, and every living thing.”  

Az Omega hitehagyás fő jellemvonásai azok, hogy Isten és a Szentlélek természetével 
foglalkozik, hogy a többség elfogadja és hogy rövid időre Ellen White halála után indult: 

- „Az Élő Templom c. könyvben a halálos eretnekségek alfája van bemutatva. 
Következik az Omega, és elfogadják mindazok, akik nem akarnak hallgatni a 
figyelmeztetésekre, melyeket Isten adott.” (Ellen White: Special Testimonies Series B 
No. 2, page 50, letter, August 7th 1904 ‘Beware“) „In the book „Living Temple“ there is 
presented the alpha of deadly heresies. The omega will follow, and will be received by those who are not 
willing to heed the warning God has given.”  
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- „Az Élő templom ezen elméletek alfáját tartalmazza. Tudtam, hogy az omega 
gyorsan bekövetkezik, és reszkettem népünkért. A Szentírás tévesen lett használva 
ezen tantétel támogatására.(Ellen White: SpTB02 53.2) „Living Temple” contains the alpha 
of these theories. I knew that the omega would follow in a little while; and I trembled for our people. The 
scripture used to substantiate the doctrine there set forth, is scripture misapplied.“  

- „Most ezen veszély alfája előtt állunk. Az omega borzalmas természetű lessz” (Ellen 
White: Testimonies, Series B, No. 2, p. 16, written July 24, 1904) „We have now before us 
the alpha of this danger. The omega will be of a most startling nature.”  

Miért lessz borzalmas természetű? Egyszerűen azért, mert míg az egyház annyi tagja el volt 
hitetve az alfával, hogy az egyházat szakadás fenyegette, Ellen White halála után az Omega 
elhatalmasodott, és ma az egyházban csak egy maroknyi nép nincs elhitetve. Míg Ellen azt 
írta, hogy az Omega nagyon gyorsan bekövetkezik, a mai teológusok azt állítják, hogy ő a 
„távoljövőre gondolt. Az előre bejelentett Omega hitehagyás 1920-ban már nagyon 
megerősödött, és megtette az első lépéseket a szentháromság hivatalos beleiktatásért a 
hitelvekbe. Figyelemre méltó, hogy a mai teológusok dr Kellog szavait idézik, mert olyan 
„világosan“ megmagyarázta az „igazságot“. Ez várható volt, mert az akkori hitehagyás 
vezetői tollából jönnek a „bizonyítékok“, hogy az úttörők is hittek a szentháromságban. 

Az egyház elesett az igazságtól. Azt állítja, hogy „fejlődött a tudásban és az értelmezásban, 
míg az alapigazságot, hogy kihez is imádkozunk, a szakadékba vetette. Az ilyen „mélyebb 
ismeret“ újdonság, vagy visszatérés a babiloni egyházak tanításához? Ha a szentháromság 
igaz lenne, nem lett volna szüksége Isten egyházának 50 évre, hogy ezt a „nehéz“, 
„új“ „igazságot“ „felfedezze“, „megértse és elfogadja. Az adventisták ezt a pogány tant az 
egyház alapításakor, kb.175 évvel ez előtt maguk mögött hagyták. A szentháromság teljesen 
felváltja a hitünk legfontosabb oszlopát, épp oly módon, ahogy azt a prófétaság lelke 
megjöventdölte, amikor felhívta figyelmünket, hogy maradjunk meg a meglévő 
alapigazságokban. 

Hogyan is haladt (fokozatosan) az igazság hivatalos megvetése? 

Francis McLellan Wilcox 
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A hivatalos hitelvek első két pontja identikus volt az 1872-es és az 1914-es hitelvekben. 
1872-ben még nyoma sem volt a szentháromság tanának. És 1914-ben is ugyanazok a 
hitelvek voltak érvényesek. 1913-ban a hitehagyók egyik vezető személye, Francis McLellan 
Wilcox egy cikket írt, és a mai teológusok ezt a cikket veszik „bizonyítéknak“, hogy az 
egyház még Ellen White idejében elfogadta a szentháromság tanát. 1919-ben a Generál 
Konferencia vezető teológusai tették meg az első hivatalos lépéseket a szentháromság 
beiktatása érdekében a hitelvekbe, Pescott, Lacey és Daniells vénekkel az élen. Ezt a 
kisérlést az akkori teológusok zöme határozottan elvetette. Új előrelépés csak 1931-ben jött, 
amikor a legtöbb úttörő már elhunyt. A szentháromság tana egy bizonyos formában és „félig“ 
hivatalosan el lett fogadva. A szentháromság bevezetésének egyik fő vezetője volt Francis 
M. Wilcox, a Generál Konferencia elnöke Charles H. Watson, és dr LeRoy Froom 
támogatásával. Ugyanis LeRoy Froom erre megbizatást kapott a Generál Konferenciatól. 
 

Dr LeRoy Froom tagja volt egy szűkebb csoportnak, melynek az volt a feladata, hogy 
kidolgozza az új 22 ponból álló hitelveket. Egyben Froom a Generál Konferencia 
legkiemelkedőbb teológusaihoz tartozott. Ő később azt írta, hogy az új hitelvekkel ki lettek 
iktatva a „tévtanok“ Istenről. Az ő „Movement of Destiny“ c. könyvében azt írja, hogy az 
addig leírt iratokban, melyet az adventista teológusok írtak, nem létezett semmi a 
szentháromsággal kapcsolatban. 

- „Tehetek-e itt egy őszinte személyes vallomást? Amikor 1926 és 1928 között a mi 
vezetőink megkértek, hogy tartsak meg egy előadás sorozatot a Szentlélekről, 
melyel szolgálnák az Észak Amerikai únió prédikátori intézetnek, azt találtam, hogy a 
Prófétaság Lelke óriási értékű utasításain kivül, a mi irodalmunkban jóformán 
semmi nem létezett, ami alátámasztaná a Bibliát ezen az óriási téren. Nem léteztek 
könyvek ezzel a témával kapcsolatban a mi irodalmunkban.“ (Dr. LeRoy Edwin 
Froom: Movement of Destiny, page 322-324, 1971) „May I here make a frank personal 
confession. When back between 1926 and 1928 I was asked by our leaders to give a series of studies on “The holy 
Spirit”.  covering the North American Union Ministerial Institute of 1928, I found that aside from priceless leads 
found in the Spirit of Prophecy, there was practically nothing in our literature setting forth a sound, Biblical exposition 
in this tremendous field of study. There were no previous pathfinding books on the question in our literature.“ 
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- „A következő elkerülhetetlen lépés az volt, hogy a mi tantételeink egyes részeit 
revidáljuk, hogy ez által töröljük a tantételi kijelentéseket, melyek téves nézeteket 
nyújtottak az Istenségről.“ (Dr. L. Froom: Movement Of Destiny p. 422, 1971) „The next 
logical and inevitable step in the implementing of our unified fundamental beliefs, involved revision of 
certain standard works, so as to eliminate statements that taught, and thus perpetuated erroneous 
views on the Godhead.” 

Mi váltotta fel a régi igaz hitet az egy Atya Istenbe és az Ő Fiába Jézusba? Éppen az, ami 
ma a hivatalos adventista tanítás, a szentháromság. A hitehagyási folyamat, egy 
hólabdaként halad , mely a hegy tetejéről gurul lefelé, és mind nagyobb lessz, és tapos 
mindent maga előtt. Szószoros értelemben telyesedett a prófécia az Omegáról. 

- „Az 1930-as év egy fordulópont volt az Adventista hitelvek átformálásában... A 
Generál Konferencia főbizottságát kikerülve az 1931-es évikönyvbe bekerült az új 
22 hitelv (Fundamental beliefs) vázlata, melyet a szerkesztő, Francis M. Wilcox 
készített el három teológus segítségével. Köztük volt a Generál Konferencia elnöke 
is, Charles H. Watson. LeRoj E. Froom, Adventista történész kijelentése szerint ez a 
csel mögött az állt, hogy kikerüljék a konzervatív körök ellenállását a vezetőségben. 
Ez a változat, habár nem volt kizárólagos kredó, először tartalmazta a 
szentháromság tanát, és nagy Kriszusközpontúsággal takarta azt. Uriah Smith és 
követői több évtizedes befolyása végre meg lett törve. 1932-ben bekövetkezett az új 
hitelvek megjelenése a Gyülekezeti kézikönyvben. Ezzel még nagyobb 
befolyásuk lett, mert a keresztségre való felkészülés szerves része 
lettek.“ .“ (Adventecho, April 1998, Seite 11+12) „Das Jahr 1930 stellte einen weiteren 
Meilenstein in der adventistischen Bekenntnisbildung dar. Da Missionare in Neulandgebieten Afrikas von 
Regierungsstellen immer wieder um eine offizielle Darstellung ihres Glaubens gebeten wurden, forderte 
die afrikanische Divisionsleitung eine Neuauflage der Grundprinzipien im Jahrbuch der Gemeinschaft. 
Unter Umgehung des Vollausschusses der Generalkonferenz gelangte daraufhin ein Entwurf von 22 
„Glaubensgrundsätzen“ (Fundamental Beliefs), der vom damaligen Schriftleiter Francis M. Wilcox 
gemeinsam mit drei anderen Theologen, darunter auch der Generalkonferenzpräsident Charles H. 
Watson, erarbeitet wurde, in das Jahrbuch von 1931. Nach Aussage des adventistischen Historikers 
LeRoy E. Froom wollte man mit dieser Überraschungsaktion den Widerstand traditionalistischer Kreise 
innerhalb der Gemeinschaftsleitung umgehen. Die Neufassung, die sich implizit wiederum nicht als fest 
formuliertes Credo verstand, enthält zum ersten Mal ein klares Bekenntnis zur Trinität und zeichnet sich 
durch eine große Christozentrik aus. Der jahrzehntelange Einfluss von Uriah Smith und seiner 
Gefolgschaft war damit überwunden. 1932 folgte dann die Aufnahme der „Glaubensgrundsätze“ in das 
neu geschaffene Gemeindebuch. Sie erlangten noch größeres Gewicht, weil sie darin als Maßstab zur 
Taufunterweisung aufscheinen.“ 

Ha a következő szövegekben összehasonlítjuk a hitelveket, 1914-től máig, megfigyelhetjük 
a fokozatos hitehagyást és a szentháromság beiktatását. 1931.ben még megvolt az a 
hitpont, hogy Jézus a szószoros értelemben Isten Fia, de ma már az is tagadva van. 

Adventista évikönyv 1872 és 1914 = Igazság 
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- 1: „Hogy létezik EGY ISTEN, személyes lelki Lény, mindeneknek Teremtője, 
mindenható, mindentudó és örökkévaló; végtelen a bölcsességben, szentségben, 
igazságosságban, jóságban és kegyelemben; változhatatlan, és mindenütt jelen 
van a saját képviselőjével, a Szentlélekkel.“ (Adventist Yearbook 1914, p. 293) 
„That there is one God, a personal, spiritual being, the Creator of all things, omnipotent, omniscient, and 
eternal; infinite in wisdom, holiness, justice, goodness, truth, and mercy; unchangeable, and everyhere 
present by His representative, the holy Spirit.” 

- 2: „Hogy létezik EGY ÚR, Jézus Krisztus, az örökkévaló Atyának a Fia, aki által 
mindeneket teremtett, és aki által mindenek fennállnak; hogy Ő Ábrahám 
magvának a természetét vette magára,Hogy megváltsa a bukott emberiséget; hogy 
az emberek között élt, kegyelemmel és igazsággal teljes, példás élettel, meghalt mint 
áldozat értünk, feltámadott a mi megigazulásunkért, felvitetett a mennybe, hogy a mi 
egyedüli közbenjárónk legyen a mennyei szentélyben, ahol, az Ő vére érdeme által 
bűnbocsánatot és engesztelést biztosít mindenkinek, aki kitartóan hozzá járul; és a 
főpapi szolgálata végén, mielőtt átvenné a trónját mint király, mindezeknek 
engesztelést szerez, és ezeknek vétkeik el lesznek törölve (Ap.Csel 3:19) és el 
lesznek távolítva a szentélyből, ahogy az be van mutatva a lévita papság 
szolgálatában, mely a mi Urunk mennyei szolgálatának az előképe. (Adventist 
Yearbook 1914, p. 293, docs.adventistarchives.org/docs/ YB/YB1914 B.pdf) „That 
there is one Lord Jesus Christ, the Son of the Eternal Father, the one by whom he created all 
things, and by whom they do consist; that he took on him the nature of the seed of Abraham for the 
redemption of our fallen race; that he dwelt among men, full of grace and truth, lived our example, died 
our sacrifice, was raised for our justification, ascended on high to be our only mediator in the sanctuary 
in heaven, where through the merits of his shed blood, he secures the pardon and forgiveness of the 
sins of all those who persistently come to him; and,as the closing portion of his work as priest, before he 
takes his throne as king, he will make the great atonement for the sins of all such, and their sins will 
then be blotted out (Acts 3: 19) and borne away from the sanctuary, as shown in the service of the 
Levitical priesthood, which foreshadowed and prefigured the ministry of our Lord in heaven.“ 

Adventista évikönyv 1931 = hitehagyás 
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- 2. „Hogy az Istenség, vagy szentháromság áll az Örökkévaló Atyából, személyes 
szellemi lényből, aki mindenható, mindenütt jelenlevő, mindentudó, végtelen a 
bölcsességben és szeretetben; az Úr Jézus Krisztusból, az örökkévaló Atya 
Fiából, aki által lett minden, és aki által üdvözül a megváltott sereg; és a 
Szentlélekből, az Istenség harmadik személyéből, a nagy felújító erőből a 
m e g v á l t á s m ű v é b e n . “ ( A d v e n t i s t Ye a r b o o k 1 9 3 1 , p . 3 7 7 , ) 
docs.adventistarchives.org/docs/YB/YB1931 B.pdf „That the Godhead, or Trinity, consists of the 
Eternal Father, a personal, spiritual Being, omnipotent, omnipresent, omniscient, infinite in wisdom and 
love; the Lord Jesus Christ, the Son of the Eternal Father, through whom all things were created and 
through whom the salvation of the redeemed hosts will be accomplished; the holy Spirit, the third person 
of the Godhead, the great regenerating power in the work of redemption.” 

Mi lett az adventista egyház hivatalos tanítása 1980-ban, és egyben az utolsó előtti lépés az 
igazság letiporásában ezen a téren? 

- Egy az Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek, a három örökkévaló személy 
egysége. Isten halhatatlan, mindenható, mindentudó, mindenek fölött való és mindig 
jelenlevő. Önkinyilatkoztatásából tudjuk, hogy személye végtelen, és meghaladja az 
emberi felfogóképességet. Örökké méltó minden teremtmény imádatára, csodálatára 
és szolgálatára. (HNA, a hitelvek 2. pontja) „There is one God: Father, Son, and holy Spirit, a 
unity of three co-eternal Persons. God is immortal, all-powerful, all-knowing, above all, and ever 
present. He is infinite and beyond human comprehension, yet known through His self-revelation. He is 
forever worthy of worship, adoration, and service by the whole creation.” 

A fenti sorokban látjuk, hogy az „egy Isten“ tulajdonképen három „Istenből“ áll, míg a 
Bibliában és Ellen White irataiban csak az Atya az „egy Isten“ cím hordozója. Az utolsó 
lépés a hitehagyásban a KÖZVETLEN IMA BEVEZETÉSE A HAMIS „ISTENHEZ“, A 
SZENT-LÉLEKHEZ, azzal indokolva ezt, hogy az új hitelvekben a Szentlélek ki van 
egyenlítve az Atyával, és Jezus Krisztussal.  

Egyedül az Atyát illeti az ima. Ezt maga Jézus mondta el. (Lásd „A mi Atyánk“ imát, valamint 
János 15:16, 16:23 és 16:24). A legújabb hitelvekben a 2.pont a „fúziós“ istenről megmaradt, 
és hozzá lettek adva a 3. 4. és 5. pont, ahol megjelenik „Az örökkévaló Szentlélek Isten“ 
kifejezés, mely nem Biblikus. 

- Az örökkévaló Szentlélek Isten együttműködött az Atyával és a Fiúval a 
teremtésben, a testet öltésben és a megváltásban. Ő ihlette a Szentírás íróit, Ő 
töltötte be Krisztus életét erővel, Ő vonzza és győzi meg az embereket, megújítva 
és Isten képére formálva azokat, akik engedelmeskednek. Azért küldte el az Atya és 
a Fiú, hogy mindig gyermekeikkel legyen; az egyháznak lelki ajándékokat adjon és 
Krisztus bizonyságtevő szolgálatára képesítsen; valamint, hogy a Szentírással 
összhangban minden igazságra elvezessen. (HNA, a hitelvek 5.pontja) „God the eternal 
Spirit was active with the Father and the Son in Creation, incarnation, and redemption. He is as much a 
person as are the Father and the Son. He inspired the writers of Scripture. He filled Christ’s life with 
power. He draws and convicts human beings; and those who respond He renews and transforms into 
the image of God. Sent by the Father and the Son to be always with His children, He extends spiritual 
gifts to the church, empowers it to bear witness to Christ, and in harmony with the Scriptures leads it 
into all truth.“ 

Az Adventisták többsége elfogadta „az örökkévaló Szentlélek Isten“ kifejezést, és egyesek 
ennek következményeként imádkozni kezdtek a „Szentlélek Istenhez“, ami az első 
parancsolat közvetlen áthágása! Az egész Bibliában, és a Prófétaság Lelkében egyetlen 
szakasz sincs, amely tartalmazná a „Szentlélek isten“ kifejezést.  

Mindenütt csak „Szent Lélek“, vagy „Isten Lelke“ van írva. Ugyanúgy, egyetlen szó sincs 
arról, hogy a Szentlélekhez imádkozzunk, és az advetista történelemben senki sem 
imádkozott a szentlélekhez“ 
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Hogyan jött létre egy ilyen óriási változás, hogy azt Ellen White nem jövendölte volna 
meg? Ellen White, mint Isten prófétája nagyon világosan felhívta a figyelmet erre: 

 

- „Utasítást kaptam, hogy mondjam el a népünknek, hogy egyesek nem látják be, hogy 
az ördög eszközök tömegével rendelkezik és olyan módon viszi ki őket, amire nem 
számítanak. A Sátán ügynökei ki fogják találni a módját, hogy a szentet bűnössé te-
gyék. Most mondom nektek, hogy amikor nyugalomba kerülök, NAGY VÁLTO-
ZÁSOK fognak bekövetkezni. Nem tudom, mikor leszek elvéve, de mindenkit 
figyelmeztetni akarok a Sátán munkájára. Azt akarom, hogy mindenki tudja, hogy 
halálom előtt teljes mértékben figyelmeztettem őket." (Ellen White: Manuscript 1, 
24. Feb. 1915) „I am charged to tell our people, that some do not realise, that the devil has device 
after device, and he carries them out in ways that they do not expect. Satan’s agencies will invent ways 
to make sinners out of saints. I tell you now, that when I am laid to rest, great changes will take place. I 
do not know when I shall be taken; and I desire to warn all against the devices of the devil. I want the 
people to know that I warned them fully before my death.” 

A hamis Isten (Szentháromság) imádata, a következmńyek és a büntetés: 
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- „Tanulmányozzátok Ezékiel próféta könyvének a 9.fejezetét. Ezek a szavak 
szószoros értelemben be fognak teljesedni.“ (Ellen White: Letter 106, 1909) „Study 
the 9th chapter of Ezekiel. These words will be literally fulfilled.” 

- „Vénet, ifjat, szűzet, gyermeket és asszonyokat öljetek meg mind egy lábig, de 
azokhoz a férfiakhoz, a kiken a jegy van, ne közelítsetek, és az én templomomon 
kezdjétek el. Elkezdék azért a vén férfiakon, a kik a ház előtt valának.“ (Ezékiel 
9:6) 

- „Nem szükséges hogy látszanak szenthelyek, talán még faragott kép sincs, melyen a 
szem megáll, mégis talán bálványimádást gyakorlunk. Nagyon is könnyű bálványt 
készíteni az ápolt ötletekből, vagy tárgyakból, valamint isteneket formálni fából vagy 
kőből. Ezreknek hamis felfogásuk van Istenről és tulajdonságairól. Ezek oly 
hűen szolgálnak a hamis istennek, mint Baál szolgái.  (Ellen White: RH, 
December 03, 1908, par. 2) „No outward shrines may be visible, there may be no image for the 
eye to rest upon; yet we may be practising idolatry. It is as easy to make an idol of cherished ideas or 
objects as to fashion gods of wood or stone. Thousands have a false conception of God and his 
attributes. They are as verily serving a false god as were the servants of Baal.” 

- „Látjuk, hogy Isten templomára - az egyházra - mérték Isten haragjának első 
csapását. A vének, akiknek Isten nagy világosságot adott, s akik a nép lelki őrizői 
voltak, elárulták a beléjük helyezett bizalmat.“ (Ellen White: 5T, p. 211,1882) „Here we 
see that the church—the Lord's sanctuary—was the first to feel the stroke of the wrath of God. The 
ancient men, those to whom God had given great light and who had stood as guardians of the spiritual 
interests of the people, had betrayed their trust.“ 

Ezékiel szavai a 9.fejezetből halálos ítéletet hirdetnek a hamis istenek imádatáért, ami az 
Ellen White által adott prófécia szerint szószoros értelemben és egyenesen az utolsó 
egyházra vonatkozik, közvetlenül Jézus eljövetele előtt! Ki vezette be Ezékiel próféta szavai 
szerint az akkori hivatalos egyházba a hamis isten imádatát? A vének, vagyis az 
egyházvezetőség. Vajon akkor is a többség fogadta el a hamis istent és cask egy 
jelentéktelen csoport maradt hü az igaz Istenhez? Ki vezeti ma Isten népét a hamis isten 
imádatára? Vajon a (félrevezetett) többség még mindig képes helyes határozatot hozni? Egy 
helyes határozat Isten tekintélyét hordozza?  
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- „Mégis azt halljuk, hogy a Konferencia hangja Isten szava. Valahányszor ezt 
hallottam, azt gondoltam, hogy ez Istenkáromlás. A Konferencia hangja Isten hangja 
kellene hogy legyen, de nem az…” (Ellen White, 16LtMs, Ms 37, 1901, par.18) „Yet we 
hear that the voice of the Conference is the voice of God. Every time I have heard this, I have thought 
that it was almost blasphemy. The voice of the Conference ought to be the voice of God, but it is not…“ 

- „Ezek az emberek állandóan mondogatták: „Isten velünk van. Mi a világos-
ságban állunk. Miénk az igazság.“ Kíváncsian kutattam, hogy kik ezek a férfiak s 
hallottam, hogy prédikátorok és vezető emberek, akik a világosságot elvetették, 
és azt akarják, hogy mások se fogadják el.“ (Ellen White: EW, p. 240.2) „These men 
were constantly saying, „God is with us. We stand in the light. We have the truth.” I inquired who these 
men were, and was told that they were ministers and leading men who had rejected the light 
themselves, and were unwilling that others should receive it.” 

- „És mikor a vezetők és tanítók helyén álló emberek spiritualista és szofisztikus 
ötletek vezetése alatt dolgoznak, akkor mi hallgatunk, attól félve, nehogy 
feldöntsük a befolyásukat, míg lelkeket csalnak meg?“ (Ellen White: ChL, p. 62.1) 
„And when men standing in the position of leaders and teachers work under the power of spiritualistic 
ideas and sophistries, shall we keep silent, for fear of injuring their influence, while souls are being 
beguile.” 

- „Az Úr Jezusnak mindig lesz választott népe, mely Neki szolgál. Amikor a Zsidó nép 
megvetette Krisztust, az élet Fejedelmét, Ő elvette tőlük a mennyek országát és a 
pogányoknak adta. Isten ezt az elvet fogja továbbra is gyakorolni a mű minden 
ágában. Amikor az egyház hütlen Isten szavához, függetlenül a helyzetétől, 
bármilyen magas és szent, az Úr nem tud többé dolgozni vele. Akkor mások 
lesznek kiválasztva, hogy hordozzák a fontos felelőségeket.“ (Ellen White: 14Ms 
102, UL 131) „The Lord Jesus will always have a chosen people to serve Him. When the Jewish 
people rejected Christ, the Prince of life, He took from them the kingdom of God and gave it unto the 
Gentiles. God will continue to work on this principle with every branch of His work. When a church 
proves unfaithful to the word of the Lord, whatever their position may be, however high and sacred their 
calling, the Lord can no longer work with them. Others are then chosen to bear important 
responsibilities.“ 

- „Míg mi hároman (Will Ross, McInterfer testvénő és D.E.Robinson vén) álltunk a 
vasútálomáson, Ellen White elmondta nekünk, hogy egy orkánerejű üldözés vihara 
tombolt, mely elfújt minden épületet. Nem volt látható egy hetednapi adventista 
sem. Ők, mint a tanulók is, elhagyták Krisztust és elmenekültek. A poziciókra 
vágyók többé nem voltak láthatóak. A vihar után nyugalom uralkodott, s akkor 
megjelentek az adventisták, mint egy nagy juhnyáj, de nem volt pásztoruk. 
Mindanyian őszinte imával várták a segítséget és a bölcsességet, az Úr pedig 
válaszolt, és segített nekik kiválasztani maguk közül a vezetőket, embereket, akik 
soha azelőtt nem kértek pozíciót. Őszintén imádkoztak a Szentlélekért, mely kiáradt 
rájuk és alkalmássá tette őket a szolgálatra. Akkor előjöttek, világosak mint a hold, 
tiszták mint a nap és rettenetesek mint a hadsereg a zászlókkal, hogy elvigyék ezt az 
üzenetet a világnak. Megdöbbenve kérdeztem, hogy ez Loma Lindára vonatkozik, 
míg annak irányába néztünk. White testvérnő válaszolt a kérdésemre, mondván, 
hogy ez az egész felekezeti világra vonatkozik. Ez annyira megdöbbentett, hogy 
nem kérdeztem semmi többet. (Will Ross, Boulder, Colorado: His speaking with Ellen 
White 1908 on the train station of Loma Linda, written 1943 by Elder D.E. Robinson) 
h t t p : / / w w w. e l l e n w h i t e d e f e n d . c o m / S O P - L i b r a r y / H i s t o r y - D e f e n s e / 
LOMALIND.pdf  „Sister White told us as we three stood there on the depot platform, that a terrible storm of 
persecution was coming like a windstorm that blew down every standing object. There was not a Seventh-day 
Adventist to be seen. They, like the disciples, forsook Christ and fled. All who had sought positions were never seen 
again. After the storm there was a calm, then the Adventists arose like a great flock of sheep, but there were no 
shepherds. They all waited in earnest prayer for help and wisdom, and the Lord answered by helping them to choose 
leaders from among them who had never sought positions before. They prayed earnestly for the holy Spirit which 
was poured out upon them making them fully ready for service. They then went forth 'fair as the moon, clear as the 
sun, and terrible as an army with banners,' to give this message to the world. I was astonished, and asked if that 
applied to Loma Linda, as we were looking in that direction. Sister White replied to my question by stating that it 
applied to the entire denominational world. It so stunned me that I did not ask any more questions.“ 
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A könyv fordítási folyamatban van. E miat nincs teljesen 
linkelve. Ez a bevezető rész fontos adatokkal szolgál a 
kedves olvasónak. Ahogy halad a fordítási folyamat, a 

könyv is fokozatosan frissítve lessz. Isten áldása 
kisérjen minden kedves olvasót. 

This book exists also in other languages: 

GERMAN - DEUTSCH 

SERBIAN - CROATIAN 

SLOVENIAN - SLOVENŠČINA  Partial translation of the first version of the book 

FRENCH - FRANÇAIS  First part is finished, will be continuously translated 

Coming soon: 

SPANISH - ESPAÑOL 

ITALIAN - ITALIANO 

ROMANIAN - ROMÂNUL 

HUNGARIAN - MAGYARORSZÁG 

TURKISH - TÜRKÇE 

NEDERLANDS - DUTCH 

CHINESE - 中⽂ 

RUSSIAN - РУССКИЙ 
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