Kolminaisuuden
ymmärtäminen
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O

lin 22 vuotta sitten jättämäisilläni adventtikirkon. Monet
ystävistäni olivat äskettäin
lähteneet seurakunnasta, ja
heidän eroilmoituksensa siivittivät minua kirjoittamaan omani. Ystäväni olivat sitä mieltä, etteivät he voineet enää
palvoa Jumalaa niiden kanssa, jotka uskoivat selvästikin epäraamatulliseen ja
pakanalliseen oppiin kolminaisuudesta.

Ei yksin
Tilanteemme ei yllättäen ollut poikkeuksellinen, ja muut ovat myöhemmin kulkeneet samaa polkua.
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Se, että varhaiset adventtikirkon
uranuurtajat yleisesti ottaen vastustivat
perinteistä oppia kolminaisuudesta, on
hyvin dokumentoitu. Historia osoittaa
kuitenkin sen, että adventistit jatkoivat
Raamatun tutkimista ja omaksuivat vähitellen opin Kristuksen täydestä jumaluudesta, Pyhän Hengen persoonasta ja
Jumalan kolmen persoonan ykseydestä.
1940-luvulle saavuttaessa seurakunta
oli pääasiassa hyväksynyt kolminaisuusopin.
Tämän tähden onkin hämmästyt
tävää, että jotkin seurakunnan jäsenet
ovat viime vuosina palanneet vastusta-

maan kolminaisuusoppia. Tähän on
varmasti syynsä. Jokaisella henkilöllä on
oma ainutlaatuinen kokemuksensa.
Vuosien aikana olen kuitenkin huomannut, että ystävieni kokemuksissa
kolminaisuusopista, kuten omissanikin, on yhtäläisyyksiä muiden sellaisten
ihmisten kokemusten kanssa, jotka
ovat alkaneet epäillä ja kyseenalaistaa
seurakunnan kantaa kolminaisuuteen.

Totuus ja epäilys
Päätökset kolminaisuusopin hylkäämisestä ja seurakunnasta lähtemisestä eivät
yleensä tapahdu tyhjiössä. Mukaan
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kuuluu usein tyytymättömyyttä ja epäluottamusta seurakunnan johtajia, pastoreita ja koulutettuja teologeja kohtaan. Kun paikalliset tai alueelliset seurakunnanjohtajat kyseenalaistavat adventtikirkon perustavaa laatua olevat
uskonkohdat tai epäonnistuvat ystävällisen ja rakastavan luonteenlaadun
osoittamisessa, seurakunnan jäsenten
voi olla vaikeaa luottaa heihin. Syvällä
sisällä me kaikki kaipaamme jotakuta,
johon luottaa.
Adventistit uskovat, että Herra on
johtanut meitä seurakuntana.1 Seurakuntamme uranuurtajat osoittautuivat
luotettaviksi johtajiksi uskon ja käytännön saroilla. Teoriassa voimme sanoa,
että uskonkohtamme ovat peräisin Raamatusta. Käytännössä jotkut kuitenkin
valitsevat noiden luotettujen uranuurtajien varhaiset raamatuntulkinnat lopulliseksi ohjenuorakseen. Näin he epähuomiossa valitsevat oman ymmärryksensä adventistiperinteestä linssiksi,
jonka läpi he tulkitsevat Raamattua.
Näin toimivat luonnehtivat ajattelutapaansa ”historialliseksi adventismiksi”.
Kun 1990-luvun puolivälissä kuulimme ystävieni kanssa, että adventtiseurakunnan uranuurtajat eivät yleisesti
ottaen uskoneet kolminaisuusoppiin,
monet meistä aloimme kyseenalaistaa
tuota opinkohtaa. Kun vastaamme tuli
Ellen Whiten lausuntoja Pyhästä Hengestä ”jumaluuden kolmantena persoonana”2 tai ”taivaallisen kolmikon kolmesta elävästä persoonasta”3, me joko
ajattelimme, että nämä ja samankaltaiset lausunnot olivat väärennöksiä, tai
yritimme antaa niille oman käsityksemme mukaisia tulkintoja. Uskoimme
koko sydämestämme, että adventistit
olivat vastustaneet yksimielisesti kolminaisuusoppia, kunnes se oli esitelty seurakunnalle 1930-luvun alkupuolella.
Päättelimme, että jokaisen kolminaisuutta tukevan lausunnon, joka oli peräisin ennen vuotta 1931, oli pakko olla
myöhemmin tehty väärennös, koska
emme voineet kuvitella, että varhaiset
uranuurtajat tai Ellen White olisivat
antaneet sellaisia lausuntoja.
Mikään ei säästynyt metodologisilta
epäilyiltämme, ei edes Raamattu. Ystäväni yliviivasivat Raamatusta mustalla
kohdat, jotka otaksuttavasti eivät olleet
alkuperäisiä, koska nuo jakeet eivät sopineet heidän käsitykseensä Jumalaa
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koskevasta opista. Näin he tulivat immuuneiksi hengelliselle kasvulle alueilla, jotka erosivat heidän näkemyksistään. Ne, jotka tulivat siihen tulokseen,
että Ellen White oli todella kirjoittanut
kolminaisuutta tukevat lausuntonsa,
hylkäsivät hänet vääränä profeettana ja
sapatin, pyhäkköopin sekä seurakuntamme hyväksymän Raamatun profe
tioiden tulkinnan epäraamatullisina.
Useimmat niistä, jotka jättivät seurakunnan kolminaisuusopin tähden, eivät ole palanneet, koska he eivät koskaan kyseenalaistaneet kriittisiä lähtökohtiaan, jotka hapattivat elämän kaikki muut osa-alueet.
1990-luvun alkupuolelta lähtien
kolminaisuutta vastustava aalto on
noussut esiin kolme kertaa. Jokaiselle
aallolle on ollut tyypillistä samanlainen
metodologisen epäilyn asenne, mutta
teknologian kehitys on voimistanut jokaisen aallon vaikutusta seurakuntaan.
Kun ensimmäinen, 1990-luvun alkupuolen aalto vaikutti ystäviini ja minuun pääasiassa kirjojen ja pamflettien
kautta, 2000-luvun alkupuolen aalto
hyötyi internetin laajemmasta käytöstä.
Kolmas, 2010-luvun keskivaiheilla ja
jälkipuoliskolla esiintynyt aalto levisi
sosiaalisen median kautta kansainvälisesti.

Ymmärryksen lisääntyminen
Miksi en itse ole lähtenyt seurakunnasta, vaan olen edelleen sen jäsen? Syy tähän on pääasiassa siinä, että valitsin hieman erilaiset metodologiset lähtökohdat.
Ensimmäinen syy: Päättelin ystä
vieni tavoin, että jotta Jumala pystyisi
ohjaamaan ja käyttämään alkuaikojen
adventisteja, heidän uskonkäsitystensä
ja toimintansa oli pakko olla täydellisiä.
Yllättävää kyllä emme kyseenalaistaneet
tätä oletusta, vaikka kaksi seuraavaa tosiasiaa olivat sen kanssa ristiriidassa. Uskoimme, että Jumala johti myös meitä,
vaikka tiesimme sisimmässämme, että
luonteemme ja uskonkäsityksemme
olivat kaukana täydellisyydestä. Tämän
lisäksi emme koskaan yhdistäneet tätä
oletusta täydellisyydestä siihen tosi
asiaan, että Ellen White koki tarpeelliseksi lähettää varhaisen adventtiseurakunnan jäsenille nuhtelua sisältäviä kirjeitä. Myöhemmin ymmärsin, että Jumala käyttää rikkinäisiä ja epätäydellisiä

ihmisiä, kuten näemme usein Raamatussa.
Toinen syy: Ajattelimme, että kolminaisuusoppi löysi tiensä adventtikirkkoon vasta 1930-luvulla. Käytimme adventistihistorioitsijoiden selostuksia varhaisten adventistien osoittamasta vastustuksesta kolminaisuutta
kohtaan tukemaan omaa kantaamme.
Liityimme myös niiden riveihin, jotka
torjuivat Ellen Whiten myönteiset
kommentit Kristuksen täydestä jumaluudesta ja Pyhän Hengen persoonasta
pitäen niitä myöhemmin luotuina väärennöksinä.
Tulin kuitenkin huomaamaan, että
ystäväni olivat vetäneet maton jalkojensa alta: he olivat julistaneet lausuntoja
ja asiakirjoja väärennöksiksi ilman pitäviä todisteita. Ne olivat väärennöksiä
vain siksi, että lausunnot eivät sopineet
heidän mielipiteisiinsä. Tulin ymmärtämään, että vaikka Jumala ei ole poistanut epäilyn mahdollisuutta, uskomme
täytyy perustua todisteisiin. Itse asiassa
”Jumala ei oleta meidän uskovan ilman
riittävää näyttöä uskomme perustaksi”.4
Tästä päättelin, että Jumala antaisi
ainakin jonkin verran todisteita, jotta
ihmisten olisi mahdollista jäljittää ja
tunnistaa väärennökset, jos hän halusi
meidän löytävän ne. Muussa tapauksessa ei olisi lainkaan mahdollista tietää,
mikä on totuus. Kuka tahansa voisi julistaa minkä vain asian väärennökseksi
ainoastaan siksi, että se ei ole sopusoinnussa kyseisen henkilön sen hetkisen
totuuskäsityksen kanssa.
Olin lisäksi sitä mieltä, että todellinen hengellinen kasvu tukahtuisi, jos
rajoittaisin Jumalan vain niihin teksteihin, jotka eivät olleet ristiriidassa nykyisten uskomusteni kanssa. Viiden
vuoden aikana tutkin varhaisesta adventtikirkosta olevaa aineistoa ja tulin
vähitellen huomaamaan, että käsityksemme adventtikirkon varhaisesta historiasta oli ollut valikoiva ja vääristynyt.
Kolmas syy: Olin ollut täydellisen
tietämätön sen historiallisen materiaalin laajuudesta, joka osoittaa, että jo
1890-luvulla adventistit sekä pohtivat
Kristuksen täyttä jumaluutta, Pyhän
Hengen persoonaa ja Jumalan kolmen
persoonan sopusointuista suhdetta, että
myös puhuivat näiden puolesta. Adventistien julkaisut, kirjat ja kirjeen-
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vaihto eri puolilla maailmaa todistavat
tästä ymmärryksen kasvusta. Ellen
Whiten puoltavat kommentit kolminaisuudesta tunnetaan laajalti, mutta
muiden adventistikirjoittajien lausuntoja ei tunneta.

Riittävästi todisteita
Lokakuussa 1890 Charles Boyd kirjoitti muun muassa, että kirkko ”toimii
kolmen erillisen taivaallisen persoonan
käskystä ja heidän edustajanaan taivaallisen perheen laajentamiseksi”. Hän nimesi Matteuksen evankeliumin mukaisesti persoonat Isäksi, Pojaksi ja Pyhäksi
Hengeksi (28:19).5 G. C. Tenney oli samaa mieltä 14 kuukautta myöhemmin
sanoessaan, että adventistit ”ymmärtävät kolminaisuuden, kun sanaa käytetään Jumalasta, muodostuvan Isästä,
Pojasta ja Pyhästä Hengestä”.6 Vuonna
1896 Tenney lisäsi, että Raamattu puhui Pyhästä Hengestä ”persoonana”
eikä ainoastaan ”Jumalan ajatusten heijastumana”.7
Noin vuosi sen jälkeen, kun lausunto Pyhästä Hengestä ”jumaluuden kolmantena persoonana” oli julkaistu Ellen Whiten kirjassa Special Testimonies
for Ministers and Workers (Erityisiä todistuksia pastoreille ja työntekijöille,
1897, ei suom.) ja kolme kuukautta ennen kuin lausunto julkaistiin uudelleen
Aikakausien Toivo -kirjassa (1898), R.
A. Underwood tunnusti: ”Minusta
tuntuu nyt oudolta, että edes koskaan
olen kuvitellut, että Pyhä Henki olisi
vain voima.” Kun hän huomasi, miten
Raamattu viittaa enkeleihin, jopa langenneihin enkeleihin, henkinä, hän totesi, että ”pystyi paremmin ymmärtämään, miten Pyhä Henki voi olla persoona”.8
Monet muut tulivat tietoiseksi aiheesta lukiessaan Ellen Whiten kolminaisuudesta antamia lausuntoja, mikä
on selvää niistä monista artikkeleista ja
raporteista, joissa lainattiin Whiten lausuntoja tulevien vuosien kuluessa.9 G.
B. Starr painotti esimerkiksi sitä, että
”kaikkialla Pyhissä kirjoituksissa hänelle [Hengelle] annetaan kaikki persoonan piirteet” [ja] ”opetetaan, että Jumala on kolme persoonaa”. Hän esitti, että
”Jeesus antaa profetian hengen välityksellä Pyhälle Hengelle aseman Jumalan
kolmantena persoonana”.10
Adventistit vastustivat yhä enene12

Kolminaisuusopista historiassa ja adventtikirkossa
Jo varhaiset kristityt pohtivat Isän, Pojan ja Pyhän Hengen välistä suhdetta. Toisella vuosisadalla syntyi kaksi erilaista kolminaisuusnäkemystä. Ireneos (n. 115–
202 jKr.) ja Tertullianus (n. 150–212 jKr.) kirjoittivat Jumalan kolmiyhteisyyden näkyvän Jumalan teoissa. He eivät arvuutelleet sitä, mikä on Jumalan sisäinen olemus. Jumalalla on tunteet ja hän on fyysinen olento. Hän voi myös
muuttaa päätöksiään. Tätä sanotaan ekonomiseksi eli armotaloudelliseksi kolminaisuusopiksi. Jumala ymmärretään kolmen toisiaan vastavuoroisesti rakastavan, samanarvoisen ja yhtä ikuisen, todellisen persoonan muodostamaksi ykseydeksi.
Tämän rinnalle kehittyi toinen kolminaisuusnäkemys, joka värittyi voimakkaasti kreikkalaisen filosofian vaikutuksesta. Justinos Marttyyri (n. 100–165
jKr.) loi pohjan ajatukselle, että Jumala on täysin ajan ja paikan ulkopuolella.
Hän ei koskaan muuta mieltään, vaan määrää kaiken etukäteen. Hän on vailla
fyysistä olemusta ja täysin tunteeton. Origenes (185–254 jKr.) täydensi tätä
pohdiskelua ajatuksella valtahierarkiasta Jumalan persoonien välillä. Poika on
Isää vähäisempi. Pyhä Henki on persoona, mutta Isää ja Poikaa vähäisempi. Nikaian (Nikean) kirkolliskokouksen päätös vuonna 325 jKr. mukaili tätä näkemystä, ja tästä hierarkkisesta näkemyksestä tuli vallitseva keskiajan kirkkoon.
Sitä kutsutaan ontologiseksi eli olemusta käsitteleväksi kolminaisuusopiksi.
Varhaiset adventistiuranuurtajat suhtautuivat yksimielisen kielteisesti keskiajan
kirkon kolminaisuusoppiin, koska heidän mielestään se tuhosi Jumalan persoonallisuuden. Monet eivät hyväksyneet minkäänlaista kolminaisuusoppia.
Tämä johtui osittain virheellisistä käsityksistä kolminaisuusopista. Moni
vastusti todellisuudessa modalismia ja triteismiä (ks. selitys s. 14, kohta 11).
Varhaisten adventistien joukossa oli myös kolminaisuuden kannattajia. Tilanne
alkoi muuttua siinä vaiheessa, kun adventtikirkon parissa alettiin keskustella
uskon vanhurskaudesta. Vuoden 1888 Minneapoliksen yleiskokouksen jälkeen
Ellen White kirjoitti selkeitä kolminaisuusoppia tukevia lausuntoja. Ne ohjasivat kirkkoa hyväksymään armotaloudellisen kolminaisuusopin samalla kun
pitäydyttiin päätöksessä hylätä keskiajan kirkon kolminaisuusoppi. Tästä syystä
adventtikirkon kolminaisuuskäsitys poikkeaa useimpien muiden kristittyjen
käsityksistä. – Toimituksen huomautus.

Ellen White kolminaisuudesta
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vässä määrin ajatusta, ettei kolminaisuutta olisi olemassa, hyläten kuitenkin
myös modalismin että triteismin käsitykset kolminaisuudesta. 11 Vuonna
1910 Ellen Whiten läheinen ystävä S.
N. Haskell kirjoitti, että ”Pyhällä Hengellä on persoonallisuus ja hänet esitetään älykkäänä olentona.” Hän lisäsi:
”On selvää, että Pyhä Henki on osa kolminaisuutta ja edustaa täysin Jumalaa ja
Kristusta.”12
Kolme vuotta myöhemmin F. M.

Wilcox selvitti lukijoilleen uskonkohtia, jotka olivat adventisteille yhteisiä.
Wilcoxista tuli aikanaan pitkäaikainen
Review and Herald -lehden päätoimittaja, ja Ellen White valitsi hänet yhdeksi
viidestä alkuperäisestä Ellen White -perikunnan edunvalvojasta. Wilcox kirjoitti: ”Niille, jotka saattavat haluta tietää tarkemmin tämän seurakunnan uskon pääpiirteistä, ilmoitamme, että
seitsemännen päivän adventistit uskovat: 1. kolmiyhteiseen Jumalaan. Tämä
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”Isä on jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, ja näkymätön kuolevaisille silmille.
Poika on jumaluuden koko täyteys ilmaistuna. Jumalan Sana julistaa hänen
oleva ’Jumalan olemuksen kuva’ ’Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että
hän antoi ainutsyntyisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi
kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.’ Tästä nähdään, että Isä on
persoona.
Puolustaja, jonka Kristus lupasi lähettää taivaaseenastumisensa jälkeen, on
Henki jumaluuden koko täyteydessä. Hän ilmaisee Jumalan armon voiman jokaiselle, joka ottaa Kristuksen vastaan ja uskoo häneen henkilökohtaisena Vapahtajana.
Taivaallisessa kolmikossa on kolme elävää persoonaa. Näiden kolmen suuren valtiaan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen, nimeen kastetaan ne, jotka ottavat
Kristuksen vastaan elävässä uskossa, ja nämä valtiaat toimivat yhdessä taivaan
kuuliaisten kansalaisten kanssa heidän yrityksissään elää uutta elämää Kristuksessa.”
– Ellen G. White, Special Testimonies, B-sarja, nro 7 (vuodelta 1905), s. 63.
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kolminaisuus muodostuu ikuisesta Isästä – –, Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta
– –, Pyhästä Hengestä, jumaluuden
kolmannesta persoonasta, joka synnyttää ihmisen uudesti osana lunastusta.”13
Kirjoittaen Etelä-Afrikasta Herbert
Edmed sanoi vuonna 1914: ”Pyhä
Henki on jumaluuden kolmas persoona – –. Meidän tulee tunnustaa, että
Pyhä Henki ei ole vain pelkkä voima.
Niin Vanha kuin Uusi testamenttikin
viittaavat häneen todellisena yksilöllisenä olentona. Jumala haluaa meidän näkevän Pyhän Hengen enemmän kuin
vain pelastavana, ystävällisenä vaikutuksena. Hän on meidän henkilökohtainen ystävämme – persoonallinen Jumala.”14
Ellen Whiten hautajaisissa heinäkuussa 1915 A. G. Daniells, silloinen
pääkonferenssin johtaja, muisteli Whiten elämää ja työtä. Puhuessaan Whiten
saavutuksista Daniells painotti sitä, että
tämän kirjoitukset olivat korottaneet
”Pyhää Henkeä, jumaluuden kolmatta
persoonaa ja Kristuksen maanpäällistä
edustajaa – – taivaallisena opettajana ja
oppaana, jonka Herramme oli lähettänyt tähän maailmaan tekemään todelliseksi ihmisten sydämessä ja mielessä kaiken sen, jonka hän oli tehnyt mahdolliseksi ristinkuolemansa kautta.”15
Nämä muutamat esimerkit edustavat suurta määrää materiaalia, joka
osoittaa adventtikirkossa tapahtuneen
myönteisen asenteen kasvun kolmen
jumalallisen persoonan ykseyttä kohtaan 1890-luvulta 1910-luvulle. Väitettä siitä, että kolminaisuus esiteltiin adventismiin vasta 1930-luvulla, ei voitaisi enää tukea.

Henkilökohtainen päätös
Ihailin alkuaikojen adventisteja siinä,
miten avoimia he olivat Jumalalle, miten suuri halu heillä oli kasvaa uskossa
ja ymmärryksessä ja miten he etsivät totuutta. Heidän sitkeä raamatuntutkintansa johti heidät omaksumaan uskon
kolmeen jumalalliseen persoonaan, jotka ovat niin läheisessä yhteydessä ajatusten, suunnittelun ja toiminnan tasolla, että he ovat totisesti yksi. Tutkittuani viisi vuotta aihetta Raamatusta ja
jäljitettyäni varhaisten adventistien
matkaa, seurasin heidän jalanjäljissään
ja otin vastaan raamatullisen opin kolminaisuudesta.
13
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Tunne Jumala, rakasta häntä

Useimmat sen aikaiset ystäväni valitsivat polut, jotka johtivat heidät pois
seurakunnasta, eroon toisistaan ja jopa
luopumaan uskostaan Jumalaan, koska
heidän metodologiset epäilynsä ja kriittinen asenteensa kyllästivät kaikki elämän alueet. Jos on niin varma mielipiteistään ja niin kangistunut omiin tapoihinsa, että tulee immuuniksi selville
todisteille, on vaarallisella polulla. Adventistit, jotka kohdistavat huomionsa
muihin adventisteihin näin kriittisellä
tavalla, tukehduttavat oman ja seurakunnan hyödyllisyyden evankeliumin
julistamisessa niille, jotka kaipaavat
sitä. He tekevät tyhjäksi sen perustarkoituksen, jonka Jumala antoi tälle seurakunnalle: julistaa evankeliumia koko
maailmalle, kertoa pelastuksen sanomaa ihmisille, jotka tarvitsevat pelastusta. – Adventist Review
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Kolminaisuusoppia voi arvostaa, vaikkei sitä ymmärtäisikään.
Joel Ridgeway

O

nko kolminaisuusoppia mielestäsi vaikea ymmärtää? Minulla oli tapana ajatella niin.
Vaikka olen kolmannen polven adventisti, syntynyt seurakuntaan
ja kasvanut siellä, en koskaan oikein
ymmärtänyt jumaluutta ja sitä, miten
Jumala ilmaisee itsensä Raamatussa.
Tämä jätti minut avoimeksi ajatuksille,
joilla kolminaisuutta vastustava liike
(jota kutsutaan usein yhden oikean Jumalan liikkeeksi) yrittää selittää Jumalaa inhimillisin termein. Nuo termit
tuntuvat usein järkeviltä ihmismielelle,
mutta kuten myöhemmin opin, ne eivät ole raamatullisia.
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Yksinkertainen väärinkäsitys
Tutkin asiaa ystävieni kanssa ja tulin siihen vakaumukseen, että on vain yksi
todellinen Jumala – Isä. Jeesus Kristus
oli Jumala vain, koska hän oli Jumalan
Poika.
Toisin sanoen joskus ikuisuuksia sitten menneisyydessä Jeesus oli syntynyt
Isästä ja oli siten velkaa olemassaolostaan Isälle. Uskoin, että hän on Jumala,
koska hän on samaa olemusta kuin Isä.
Uskoin, että Pyhä Henki ei ollut Isän ja
Pojan kaltainen persoona, vaan ainoastaan Isän ja Pojan läsnäolo ja voima.
Ensin tämä käsitys tuntui minusta järkevältä. Ajattelin, että olen lähempänä
Jumalaa, koska kirjaimellinen Isä–Poika-suhde tuntui auttavan minua ymmärtämään Isän uhrausta.
Tämä ei kuitenkaan kestänyt kauaa.
Oppi vei minut adventismin reunamille ja ruokki minussa kriittistä henkeä.
Tulin kriittiseksi seurakuntaa kohtaan
ja sukelsin erilaisiin salaliittoteorioihin.
Aloin uskoa, että seurakunta oli keksinyt koko opin ja muuttanut Ellen Whiten kirjoituksia sopimaan agendaansa.
Nautin väittelyistä internetin keskustelufoorumeilla, ja usein ihmiset eivät
voineet vastata perusteluihini.
Tämä ei kuitenkaan poistanut mie-
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leni perukoilla kalvavia kysymyksiä.
Miksi Ellen Whitella oli niin monta selkeää lausuntoa, joita oli vaikea saattaa
sopusointuun uskomusteni kanssa?
Eikö White sanonutkin, että Pyhä
Henki on arvoitus, ei jotakin selkeästi
ilmoitettua? Emmekö ystävieni kanssa
nimenomaan yritä selittää tätä arvoitusta? Miksi niin harvat vilpittömät kristityt tuntuivat uskovan tähän opetukseen?
Työnsin kuitenkin nämä epäilyt sivuun vakuuttamalla itselleni, että todisteet olivat puolellani.

Todisteiden punnitseminen
Jumalallisen johdatuksen salliman ketjureaktion seurauksena erkaannuin
ryhmästä, jonka kanssa olin ollut tekemisissä, ja muutin Australian pohjoisosassa sijaitsevasta Queenslandista etelään Victoriaan. Siellä aloin viettää aikaani ihmisten kanssa, jotka olivat innokkaita tutkimaan Raamattua ja jotka
lisäksi uskoivat kolminaisuuteen. He
kertoivat minulle ajatuksista, joita en
ollut aiemmin huomannut. He nostivat
esiin kysymyksiä, jotka jättivät rakoja ja
halkeamia perustukseeni.
Muistan erityisesti tapauksen, kun
keskustelin erään raamatun opettajani
kanssa siitä uskomuksestani, että Poika
oli syntynyt Isästä jossakin ikuisuuden
vaiheessa. Opettajani sanoi: ”Jos Jumala
tietää tulevaisuuden etukäteen, se tarkoittaa sitä, että hän tiesi synnin tulemisesta ennen Kristuksen olemassaoloa. Tämä merkitsee sitä, että hän loi
Kristuksen toteuttamaan pelastussuunnitelman. Tämä on panettelua Jumalan
rakkautta kohtaan. Jos pelastussuunnitelma olisi epäonnistunut, eikö Jumala
siinä tapauksessa olisi voinut luoda uuden Pojan? Ajatus siitä, että Jumala voi
kopioida itsensä ja luoda Pojan, tuhoaa
koko pelastussuunnitelman!”
Tämä ja monet muut asiat ravistelivat maailmaani ja saivat minut tutki-

maan uudelleen ymmärrystäni Jumalasta. Heitin kaikki ennakkokäsitykseni
tuulen vietäväksi, ja pyysin Jumalaa
opettamaan minulle totuuden. Hitaasti
pala palalta kuva alkoi muodostua. Tutkin Raamattua ja Ellen Whiten kirjoituksia.
Tulin ymmärtämään, että Kristus
on ikuinen Jumala sanan kaikissa merkityksissä kuten Isäkin. Hän on itsestään olemassa oleva. Hänessä on
alkuperäinen elämä, joka ei ole lainaa ja
joka ei ole peräisin kenestäkään toisesta.
Sain selville, että Pyhä Henki on oikea
persoona, jolla on oma yksilöllisyytensä. Opin, että Hengen tehtävänä on
edustaa Kristusta meille nyt, kun Kristus on ikuisesti sidottu ihmisruumiiseen. Pyhä Henki edustaa Kristusta niin
täydellisesti, että meille Hengen läsnäolo on Kristuksen läsnäoloa. Tästä totuudesta seuraa väistämättä se, että jumaluuteen sisältyy kolme jumalallista
persoonaa. He ovat taivaallinen kolmikko, joka toimii täydellisessä ykseydessä. Kyseessä ei ole kolme Jumalaa,
vaan niin kuin perheellä, heillä kaikilla
on sama nimi. Siksi me kastamme Isän,
Pojan ja Pyhän Hengen nimeen (yksikössä).
Tulin lisäksi ymmärtämään Jumalan
rakkautta paljon syvemmällä tasolla.
Käsitin, että Jumalan rakkaus ei ole
riippuvainen kirjaimellisesta Isä–Poikasuhteesta, niin kuin me sen ymmärrämme. Suhde Isän ja Pojan välillä on ollut
olemassa koko ikuisuuden. Koko ikuisuuden aikana suhde ei ollut kertaakaan
rikkoutunut ja silti he olivat valmiita
katkaisemaan sen Golgatalla sinun ja
minun tähteni. Miten ihmeellinen rakkaus! – Adventist Review
Joel Ridgeway asuu Australiassa vaimonsa ja kolme pienen lapsensa kanssa. Hänen intohimonaan on kertoa
Jeesuksesta lähetyshenkisen perheyrityksen kautta, jonka
nimi on Revealer Films. Joel kertoo tarinansa kirjassa
Understanding the Godhead: My Personal Journey (ei
suom.).
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