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Уводна статия
ТЕСТ ЗА ГРАЖДАНСТВО

Вълкът с агнето обитава в мир.
Изчезна неговото безжалостно, хищническо естество.
Леопардът лежи с кротко дете.
И нито един звяр хищник не гледа страшно.
Лъвът с угоено младо животно се движи.
Малко дете ги води с любов.

Когато живелият през 19 век художник 
и проповедник квакер Едуард Хикс украсява 
рамката  на  една  от  ранните  си  картини  на 
Мирното  кралство с  парафразата  в 
стихотворна  форма  на  Исая  11:6,  той  със 
сигурност е искал посетителите и да четат, и 
да видят проповедта.

На пръв поглед картината, която Хикс 
рисува  на  бъдещето,  изглежда  глупаво 
утопична:  юница души гърба на  голям лъв, 
чиято  глава  се  докосва  до  ръката  на 
доверчиво дете с розови бузки. Вълк и агне 
лежат  заедно  на  една  ливада,  докато 
възрастен  безгрижен  овен  не  обръща 

внимание на леопарда, застанал му откъм гърба. Няма страх; в святото видение на Хикс няма 
хищници.

Но окото ви неумолимо се придвижва към задната лява част на картината, където Хикс 
е представил образно известния договор от 1682 г.  на лидера на квакерите,  Уилям Пен с 
индианците от Делауер. Блестящата река зад внимателно балансираната група, подписваща 
договора (четирима Приятели и четирима вождове) ни казва как са протекли преговорите и 
какъв е бил резултатът от техния завет – един от малкото почтителни разговори между белите 
и  местните  американци  в  цялата  история  на  този  континент.  Равноправието  царува; 
разговорът продължава.

Проповедникът в художника изразява своята идея: бъдещето представено на преден 
план е резултат от миротворството в миналото.

Историците изкуствоведи ни откриват любопитния факт, че Едуард Хикс е нарисувал 
най-малко 61 различни вариации на Мирното кралство през живота си – всичките с подобни 
миролюбиви животни и хора, но понякога с леки нюанси в сенките или стойката. Тъй като 
никога не се почувствал напълно удовлетворен, че е успял да улови миротворческата връзка 
между този свят  и  бъдещия,  той продължил да работи върху нея  –  коригирал цветовете, 
затоплял нюансите.

Миротворството  изисква  работа,  непосредствено  внимание  и  непрекъснати 
подобрения.  То е една проповед,  която всички бихме могли да изтърпим да слушаме по-
често.

Исторически погледнато, адвентистите от седмия ден са хора, които обичат да спорят. 
Зачената в удивително противоречивото Милеристко движение от 30-те и 40-те години на 19 
век, тази деноминация се ражда през 60-те години на 19 век – в средата на Гражданската 
война в Америка – и се научава да спори още в ранна възраст. Когато Линкълн призовава за 
войници доброволци, адвентистите отказват и остават по домовете си – верни на шестата 
заповед.  Когато  „крадците  барони“  от  19  век  изграждат  своите  масивни  монополи  на 
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гърбовете  на  работещите мъже и жени,  издателите  на  Ривю безпощадно ги критикуват в 
осъждащи редакционни статии. Когато Асоциацията за Национална Реформа призовава за 
приемане на неделен закон през 90-те години на 19 век, адвентистите обединяват хиляди, за 
да се противопоставят и унищожат тази заплаха за религиозната свобода. А когато в началото 
на 20 век Америка бива потопена в алкохол и като резултат в социална мизерия, адвентистите 
излизат в публичното пространство с неумолим призив в подкрепа на сухия режим.

Колкото  и  добра  да  е  била  тази  публична  войнственост  в  идентифицирането  на 
адвентистите от седмия ден като хора, стремящи се към духовна и социална реформа, тя се 
оказва не толкова полезна в рамките на самото изповедание. Теологично ние също така сме и 
големи  кавгаджии  –  относно  оправданието  и  освещението;  относно  доктрината  за 
светилището;  относно  естеството  на  Христос;  относно  ролята  на  Елън  Уайт;  относно 
значението на 1888 г.; относно ръкополагането на жени за служене.

Истината  е,  че  нямаме  история  –  или  визия  –  за  миротворство  сред  нас,  отчасти 
поради голямата ни отдаденост на истината. Изглежда собствената ни история ни учи, че да 
бъдеш прав е по-важно от това да бъдеш любезен, че преговарянето е спорт за тези, които не 
могат  да  се  състезават.  Ние  винаги  предпочитаме  лавровите  венци  на  победата  вместо 
маслиновите клонки на миротворството. Стихът ни за запаметяване е „Облечете се в Божието 
всеоръжие“ (Еф. 6:11).* Дори един на десет души не помни, че Павел е писал още: „Ако е 
възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всичките човеци“ (Рим. 12:18).

Време е това да се промени – в рамките на това движение,  чрез това движение и 
заради  това  движение.  Обявете  себе  си  за  жител  на  царството  на  мира.  Стремете  се  да 
разговаряте,  не  да  побеждавате.  Говорете  любезно  на  тези,  които  някога  сме  наричали 
„Братко“ и „Сестро“.

Занесете маслинени клонки на следващото църковно събрание.

Бил Кнот е редактор и изпълнителен директор на Адвентист Ривю.

*  Библейските текстове са от Новия Ревизиран Стандартен Превод на Библията, копирайт © 1989 на 
Дивизията за Християнско възпитание на Националния Съвет на Църквите на Христос в САЩ. Използвано 
с разрешение.
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Тест
ПРЕДИ ИЛИ СЛЕД?

Била ли е  1888 година повратна точка в разбирането на Елън Уайт по въпроса за 
оправданието чрез вяра? Кои от следните изявления мислите, че са били направени от Елън 
Уайт  преди  сесията  в  Минеаполис  и  кои  са  били  направени  след  нея?  Оградете  думата 
„преди“ или „след“ във връзка със сесията през 1888 г. След това обърнете страницата, за да 
видите отговорите, а и за да прочетете още едно изявление от Елън Уайт по темата.
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Урок от историята
БЪРЗИ „ХАПЧИЦИ“ ЗА 1888

Генералната  Конференция  се  събира  в  Минеаполис  на  17  Октомври  1888  (сряда). 
Около 90 делегати представлявали 27 000 църковни членове. Това, което много адвентисти 
вероятно считат за важно от тези заседания е, че „Господ в голямата Си милост изпрати най-
ценната  вест  до  Своя  народ  чрез  старейшините  Уагонър  и  Джоунс…  Тя  представи 
оправданието  чрез  вяра  в  Гаранта  [Христос];  тя  покани  хората  да  получат  правдата  на 
Христос, която се изявява в послушание на всички Божии заповеди.”1

След заседанията в  Минеаполис А.  Т.  Джоунс и Е.  Дж. Уагонър занасят вестта за 
оправдание чрез вяра до църквите. Заедно с Елън Уайт, която се присъединява към тях, те 
прекосяват САЩ като посещават лагерни събрания, пасторски срещи и Библейски училища. 
През 1889 Уайт пише: „Никога преди не съм виждала делото на съживление да напредва с 
такава пълнота и въпреки това да остава толкова освободено от прекомерно вълнение.”2

Минеаполис  1888  може  да  бъде  разглеждано  като  повратна  точка  в  историята  на 
Църквата на адвентистите от седмия ден. С ученията на Уагонър и Джоунс и с подкрепата от 
Елън Уайт, църквата получава по-ясно разбиране за евангелието.

Снимка: Минеаполис през 80-те години на 19 век

1  Елън Г.Уайт, Свидетелства към служители и евангелски работници (Mountain View, Calif.: Pacific Press 
Pub. Assn., 1923), стр. 91, 92.

2  Елън Г.Уайт, в Ривю енд Херълд, 5 март 1889.
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Теология
КАКВО СЕ СЛУЧИ ПРЕЗ 1888?

Исторически разказ за самото събитие

„Скъпи  братя,  които  ще  се  съберете  заедно  на  Генерална  конференция:  Ние  сме 
впечатлени  от  факта,  че  това  събиране  ще  бъде  най-важната  среща,  която  някога  сте 
посещавали. То трябва да бъде период на искрено търсене на Господа и на смиряване на 
сърцата пред Него.”3

Такива били думите на Елън Уайт, писани в писмо на 5 август 1888 до делегатите, 
които трябвало да участват в предстоящата сесия на Генералната конференция в Минеаполис, 
Минесота,  през  месец  октомври.  Тя  не  само  подчертала  важността  на  заседанията,  но 
намекнала  за  напреженията  между  делегатите  и  тяхната  нужда  от  сериозно  и  прилежно 
изучаване на Библията.

НАПРЕЖЕНИЕ В ЛАГЕРА
Не отнело много време на напрежението да излезе на повърхността. „Старейшината 

Смит“ – изрекъл още в началото на заседанията А. Т. Джоунс – „ви е казал, че не знае нищо 
по  този  въпрос.  Аз  знам и  не  искам  да  ме  вините  за  това,  че  той  не  знае“.  Елън Уайт 
отговорила с: „Не толкова остро, брат Джоунс, не толкова остро“4. За съжаление, подобни 

3  Елън Г. Уайт до скъпи братя, 5 авг. 1888, в Елън Г.Уайт, Материали от Елън Г.Уайт върху 1888 
(Washington, D.C.: Ellen G. White Estate, 1987), стр. 38.

4  A. T. Робинсън, “Отхвърли ли деноминацията на адвентистите от седмия ден доктрината за оправдание чрез 
вяра?” (непубликуван ръкопис, Ян. 30, 1931); Р. Дж. Уиланд и Д. К. Шорт, “Интервю с Дж. С. Уошбърн,” 
4 юни 1950.
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груби  думи  и  надуто  отношение  осигурили  част  от  основата  за  конфликта,  който 
характеризирал сесията на Генералната конференция през 1888. 

Джоунс  нямал  монопол  върху  грубите  думи.  Елън  Уайт  непрекъснато  правела 
забележки на президента на Генералната конференция, Джордж И. Бътлър и редактора на 
Ривю енд Херълд, Юрая Смит за това, което тя нарекла „фарисейски дух“. Тези водачи и 
техните приятели непрекъснато показвали отношение, което я „обременявало“, защото било 
„толкова  различно  от  духа  на  Исус“.  Тя  отбелязала,  че  неговите  саркастични,  критични, 
себеоправдателни аспекти, възбуждали „човешките страсти“ и „горчивина на духа, защото 
някои от техните братя били посмели да приемат някои идеи, които били противоположни на 
идеите на други братя… били приели идеи, които се считали за посегателство върху старите 
доктрини“.5

„МЪЖЕТЕ“ ОТ МИНЕАПОЛИС
Конфронтационните  точки  на  сесията  от  1888  се  били  появили  по-рано  през 

десетилетието върху два теологични въпроса и включвали конкретни главни участници. От 
една  страна  били  двамата  млади  редактори  на  базираното  в  Калифорния  Знамения  на 
времето –  Елет  Дж.  Уагонър  и  Алонсо  Т.  Джоунс  [виж  по-пълните  им  биографии  в 
предназначените  за  това  статии].  Уагонър,  обучен  лекар,  който  предпочитал  работата  в 
евангелското служене, вероятно бил най-вежлив и обигран от главните водещи лица в тази 
борба. Неговият колега, А. Т. Джоунс, бил сержант в армията на САЩ и притежавал всички 
атрибути на първоначалната си професия. Джоунс никога не бягал от битка, независимо дали 
тя  била  някъде  по  границата,  или  в  някоя  от  залите  на  Конгреса  по  църковни/държавни 
въпроси, или с колегите му църковни водачи.

От подобно тесто били и Джордж И. Бътлър и Юрая Смит, съответно президент и 
секретар на Генералната конференция. Смит бил и редактор на базирания в Мичиган Ривю 
енд Херълд и  авторитет на деноминацията върху пророчествата на Данаил и Откровение. 
Бътлър и Смит считали себе си за защитници на традиционния адвентизъм, особено пред 
лицето на новите идеи, представяни от Джоунс и Уагонър.

Пети главен участник в заседанията в Минеаполис била Елън Г. Уайт, пророческият 
глас на адвентизма. В началото изглеждало, че иска да остане неутрална в развиващата се 
борба. Но до април 1887 вече открито подкрепяла по-младите мъже от Запада. Тя не само 
разбирала, че те имат какво да кажат, което деноминацията отчаяно се нуждаела да чуе, но 
също така стигнала до извода, че отношението към тях в тази много неравна борба било 
неправилно. Желанието ѝ било да се увери, че Джоунс и Уагонър и техните идеи ще бъдат 
справедливо изслушани на предстоящата сесия на Генералната конференция.

БОРБАТА ОТНОСНО РОГОВЕТЕ В КНИГАТА ДАНАИЛ
Различията започнали в началото на осемдесетте години на 19 век по две линии, като с 

наближаването  на  заседанията  на  деноминацията  в  Минеаполис,  те  ставали  все  по-
напрегнати.  Първият  спорен  момент  се  формирал  около  сякаш  маловажната  тема  за 
идентичността на десетте рога в Данаил 7 гл. Сесията на Генералната конференция от 1884 г 
натоварила Джоунс да „напише поредица от статии,  основани на историята,  върху точки, 
които показват изпълнението на пророчествата“6, задача, която го довела до това да изучава 
книгата на пророк Данаил.

Смит  първоначално  изразил  радостта  си  относно  идеята  Джоунс  да  проведе  по-
цялостно  изследване  върху  десетте  царства.  Но  също  така  споменавал,  че  това  би  било 

5  За повече върху духа на Минеаполис, виж Джордж Р. Найт, A. T. Джоунс (Hagerstown, Md.: Review and 
Herald Pub. Assn., 2011), стр. 46, 47, 75-77.

6  Алонсо T. Джоунс до Юрая Смит, 3 дек. 1886.
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трудна задача – нещо като да „събираш парчета от сграда“ след като тя е била „ударена от сто 
фунта [ок.50 кг] динамит“.7

Сърдечната връзка между новакът в изучаването на 
книгата  Данаил  и  утвърдения  автор  на  Данаил  и 
Откровение бързо охладняла след като Джоунс заключил, 
че  относно  идентичността  на  десетото  царство, 
публикуваният  от  Смит  списък  не  е  верен,  като  Джоунс 
настоявал,  че  то  посочва  алеманите,  а  не  хуните. 
Различието в мненията имало значение, защото правилното 
тълкуване на  пророчеството било важно за  адвентистите, 
очакващи предстоящия край на света. 

През цялото десетилетие на осемдесетте години на 
19  век  адвентистите  били  арестувани  в  щати  като  Калифорния,  Тенеси  и  Арканзас  за 
„престъплението“, че работят в неделя. Някои адвентни служители в Американския юг дори 
били на  една  верига  със  закоравели  престъпници.  Напрежението по  въпроса  за  неделята 
нараствало до пролетта на 1888, когато Х. В. Блеър внесъл законопроект в Американския 
сенат с предложение за спазване на „Господния ден“ „като ден на религиозно поклонение.“8 

Законопроектът за национална неделя на Блеър бил първият закон внесен пред Конгреса след 
създаването на адвентното движение през четиридесетте години на 19 век. Деноминацията 
свързала този ход с изграждането на образа на звяра от Откровение 13 глава и налагането на 
белега  на  звяра.  Краят  очевидно  бил  близо  и  точното  пророческо  тълкувание  било 
жизненоважно.

Смит агресивно спорел, че ако адвентистите започнат да променят своето разбиране 
по точките на пророческото тълкуване, което било прието преди 40 години, „хиляди биха 
забелязали промяната незабавно… „Ако ви дадем достатъчно време“ - биха казали те тогава - 
„вие  вероятно  бихте  приели  накрая,  че  сте  бъркали  по  отношение  на  всичко  останало“. 
Джоунс  отвръщал,  че  е  по-важно  да  бъдем  точни,  отколкото  да  се  поддържа  погрешна 
позиция, която би могла публично да бъде опровергана от враговете на деноминацията.9

КРИЗАТА ВЪРХУ ЗАКОНА ОТ ПОСЛАНИЕТО КЪМ ГАЛАТЯНИТЕ
Но  ако  кризата  по  линията  за  десетте  рога  била  напрегната,  въпросът  за 

идентифицирането на закона, за който се говори в Посланието към галатяните, бил буквално 
експлозивен. Достатъчно лошо било да се занимават с валидността на адвентното пророческо 
тълкувание по време на неделната криза, стоварила се върху тях, но да правят и още големи 
промени в теологията на деноминацията по отношение на закона – това можело да се нарече 
тотално бедствие.

Един важен текст,  с който адвентистите трябвало да се справят бил „прибавеният“ 
закон от Галатяни 3:19-25. В продължение на три десетилетия деноминацията тълкувала този 
закон като церемониалния закон. Адвентните лидери поддържали, че това тълкуване е важно 
за защитата на непреходността на Десетте заповеди. В края на краищата не учел ли ясно 
текстът от Галатяни 3:25, че щом човек има вяра, той или тя не е „вече под ръководството 
му“?

Законът в Посланието към галатяните става дискусионен въпрос между 1884 и 1886 г, 
когато Уагонър започва да учи, че посланието има предвид закона на Десетте заповеди, а не 
толкова церемониалния закон. Това разбиране било посрещнато на нож от Бътлър и Смит, 
които твърдели,  че новото тълкувание подкопавало традиционната позиция на адвентизма 

7  Алонсо T. Джоунс до Юрая Смит, 3 юни 1885.
8  Виж разработката ми върху въпроса за Неделния закон в Джордж Р. Найт, Лесен наръчник към вестта от 

1888 (Hagerstown, Md.: Review and Herald, 1998), стр. 30-33.
9  Юрая Смит до Алонсо Т. Джоунс, Ноем. 8, 1886; Алонсо Т. Джоунс до Юрая Смит, 3 дек. 1886.
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върху важността на Божия закон в последното време. Както можело да се очаква, кризата с 
националния Неделен ден подсилила важността на темата.

Бътлър искал проблемът да се разреши на сесията на Генералната конференция от 
1886, но се провалил. Следващия му ход бил да попречи на Джоунс и Уагонър да представят 
вижданията си на сесията от 1888 г. Но Елън Уайт го изпреварила като публично подкрепила 
по-младите  мъже.  По  този  начин  била  подготвена  сцената  за  полемичните  заседания  в 
Минеаполис.

СЪБРАНИЯТА В МИНЕАПОЛИС
Сесията на Генералната конференция от 1888 се провела в новопостроената адвентна 

църква  от  17  октомври  до  4  ноември.  Кратък  пасторски  курс,  организиран  от  10  до  16 
октомври, предхождал официалните сесии на конференцията.  Дневният ред съдържал две 
категории точки: работни въпроси и теологични въпроси. Докато официалните действия по 
работните  въпроси  били  ограничени  до  официалната  сесия,  действията  и  реакциите  по 
теологичните въпроси се пренесли от пасторския курс към редовните заседания така, сякаш 
те били едно и също мероприятие.

Както  се  и  очаквало,  главните  въпроси  от  значение  за 
конференцията се оформили по три точки – две  полемични и една, 
върху  която  всички  били  съгласни.  В  последната  категория  били 
лекциите на Джоунс върху темата за църква и държава във връзка с 
кризата  с  Неделния  закон.  Конференцията  гласувала  неговите 
презентации  да  бъдат  публикувани.  Те  били  отпечатани  с  малко 
редакция,  през  1889  под  заглавие  Гражданското  правителство  и  
религията, или Християнството и Американската конституция.

В полемичната област и Джоунс, и Смит говорили по няколко 
пъти  върху  десетте  рога  и  свързаните  с  тях  пророчески  теми.  Но 
основният предмет на спора и главни по важност били лекциите на  
Е. Дж. Уагонър върху оправданието чрез вяра. Достатъчно интересен е 
фактът,  че  главната  му  тема  не  бил  законът  от  Посланието  към 
галатяните (въпреки че той не пренебрегнал тази тема), а въпросът за 
спасението.  За  него  връзката  между  закона  в  Посланието  към 
галатяните и оправданието чрез вяра бил фактът, че Десетте заповеди 
посочват греха и водят хората до Христос като Спасител.

Противоположно  на  подхода  на  Уагонър,  Дж.  Х.  Морисън 
(който  заел  мястото  на  емоционално  изтощения  Бътлър,  който  бил 
прекалено  болен,  за  да  посети  заседанията)  представил  най-малко 
осем лекции фокусирани върху естеството на закона в Посланието към 
галатяните.

Елън Уайт се присъединила към Уагонър в неговия фокус върху 
Христос и  въпросите  на  спасението.  „Моят товар по време на  тези 
срещи“  -  пише тя  -  „бе  да  представя  Исус  и  Неговата  любов  пред 
моите  братя,  защото  видях  явни  доказателства,  че  мнозина  от  тях 
нямат  духа  на  Христос.“10 На  24  октомври  тя  възкликнала:  „Ние 
искаме  истината  такава,  каквато  е  в  Исус…  Видях,  че  скъпоценни 
души,  които  биха  прегърнали  истината,  са  били  отблъснати  от  нея 
поради начина, по който истината е била представена, защото Исус не 
е бил в нея. А това е, което ви говоря през цялото това време – ние 
искаме Исус“.11

10  Ръкопис 24 на Елън Г. Уайт, c. Ноември или Декември, 1888, в Материали върху 1888, стр. 216.
11  Ръкопис 9 на Елън Г. Уайт, 24 окт. 1888, в Материали върху 1888, стр. 153.
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Три  дни  по-рано  тя  посочва,  че  „Господ  желае  всички  ние  да  бъдем  ученици  в 
училището  на  Христос…  Бог  представя  пред  умовете  на  хората  божествено  определени 
скъпоценни бисери от истина,  подходяща за нашето време.  Бог е  запазил тези истини от 
грешки и ги е поставил в правилни рамки.“12 В друго изказване, тя посочва, че правилните 
рамки това е вестта на третия ангел, която обединява и Божия закон, и оправданието чрез 
вяра.13

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
През  1888  г  в  Минеаполис,  адвентистите  от  седмия  ден  се  карали  по  темата  за 

библейското  тълкуване  по  начин,  който  заплашвал  да  изгони  духа  на  благодатта,  даващ 
доказателство  за  присъствието  и  контрола  на  Христос.  Но  истината  възтържествувала  и 
благодатта продължила да побеждава.  Най-важното учение,  което останало за следващите 
поколения от тези сесии бил акцентът върху Христос и вярата в Него като Спасител и Господ. 
Това учение и неговите приложения за вестта на третия ангел от последното време придава и 
до днес такова голямо значение, както на заседанията в Минеаполис.

Джордж Найт е експерт по въпросите на 1888 и църковен историк, 
който е написал три исторически книги по темата („А. Т. Джоунс“; „Гневни 
светии“ и „Лесно за употреба ръководство за вестта от 1888“).

12  Ръкопис 8а на Елън Г. Уайт, 21 окт. 1888, в Материали върху 1888, стр. 139.
13  За по-пълен коментар на Елън Уайт върху мястото на закона и евангелието във вестта на третия ангел, виж 

Дж. Р. Найт, Гневни светии (Review and Herald Pub. Assn., 1989; Pacific Press Pub. Assn., 2013), стр. 52-60.
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Биография
Е. ДЖ. УАГОНЪР:

Човекът и неговото наследство

Елет Джоузеф Уагонър (1855-1916),* син на известния адвентен „пионер“ редактор и 
проповедник Джоузеф Х. Уагонър (1820-1889),  получил образованието си в колежа Батъл 
Крийк и след това учил медицина в  университета  в Мичигън (Ан Арбър) и в  колежа на 
болница Лонг Айлънд в Бруклин, Ню Йорк, като се дипломирал през 1878.

През  октомври  1882  г,  Уагонър  преживява 
„видение“, което преобръща живота му, когато „видях 
Христос разпнат за  мен и… че Бог  ме обича,  и  че 
Христос даде Себе Си за мен лично“. Младият доктор 
е убеден да посвети своите таланти на евангелското 
служене  на  пълен  работен  ден.  Като  редактор  на 
Знамения на времето, заедно с А. Т. Джоунс, той щял 
да играе главна роля в последвалото съживление на 
„оправданието  чрез  вяра“  и  на  паметната  сесия  на 
Генералната конференция от 1888 г.

По време на четирите години след Минеаполис 
1888, Уагонър, Джоунс и Елън Уайт пътували много, 
разпространявайки  вестта  за  „Христос  нашата 
праведност“  до  Северноамериканския  адвентизъм. 
След това,  от  пролетта  на  1892,  Уагонър  служил  в 
Европа  и  прекарал  следващите  11  години  като 
редактор  на  Британското  мисионско  списание 
Настоящата истина.

Той се завърнал в САЩ през есента на 1903 и 
противно  на  съвета  на  Елън  Уайт,  накрая  се 
установил в Батъл Крийк. Докато бил там, първият му 
брак завършил с развод, той напуснал служенето на 

Църквата на адвентистите от седмия ден и загубил членството си. Оженил се повторно през 
1907 и починал през 1916 г, оставяйки печално лично и теологично наследство.

В НАЧАЛОТО
В едно важно изявление от 1896 г, записано в Свидетелства към проповедниците, стр. 

91-93,  Елън  Уайт  прави  чудесна  оценка  на  вестта  на  Уагонър  и  Джоунс  и  на  нейното 
значение в  утвърждаването на:  (1)  издигането на Христос като Спасител (не просто като 
Законодател); (2) оправданието чрез вяра в Исус; (3) връзката между правдата на Христос и 
послушанието на Божиите заповеди; (4) нуждата на адвентистите да се фокусират върху Исус 
и важността на вярата в Неговата жертва; (5) че Христовата правда, или „правдата чрез вяра“ 
има тясна връзка с вестта на третия ангел от Откровение 14:9-12; (6) че Исус има специални 
„заветни благословения“ за Своите деца; (7) че адвентистите са наблягали на закона, а са 
пренебрегвали Исус; и (8) че Бог е издигнал Джоунс и Уагонър да пренасочат погледа на 
адвентистите към Исус, към вярата в Неговата жертва и заслуги.

НО СЛЕД ТОВА
Как е възможно носителите на такава вест да свършат в отстъпление? Отговорът е 

поучителен за повечето талантливи сред нас.

*  Виж пълната биография от Удроу У. Уидън, Е. Дж. Уагонър: От лекар на благовестието до агент на 
разделението (Hagerstown, Md.: Review and Herald Pub. Assn., 2008).
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Тяхната трагедия може да бъде директно свързана с действителното отблъскване на 
пророческия съвет. Заедно с това, Уагонър започнал да включва в учението си изключително 
мистични  и  прекалено  субективни  тълкувания.  Той  възприел  в  началото  на  1889  една 
категорична гледна точка, че Христос е приел естество като на хората „след грехопадението“ 
и  по-късно  отхвърлил  модела  на  изкуплението  „наказание/заместване/удовлетворяване“. 
Това, че приел мистична позиция за изкуплението го довело да разбира оправданието като 
субективно  „действително“  преживяване.  Вярващият  бива  обявен  за  оправдан,  защото 
мистично обитаващия в него Христос го прави напълно праведен по характер. Това е подобно 
на римокатолическото становище, така както е дефинирано на Събора в Трент.

От  това  отклонение  еретичната  и  морално  компромисна  теология  на  Уагонър 
изпаднала  в  субективност.  Той  достигнал  до крайния  възглед  за  съвършенство,  до  силна 
опозиция  на  църковната  организация,  понеже  отделните  личности  трябвало  да  следват 
Светия Дух директно, без да има нужда от официална организация, до фалшиви схващания 
за изцеления чрез вяра, до отхвърляне на традиционната доктрина за светилището и изцяло 
до пантеистични схващания, които го довели до вид мистичен спиритизъм, който отворил 
вратата за личното му морално падение. Трагедията му не била неизбежна. Той би могъл да 
послуша Божия  вестител:  „Вярвайте  в  Неговите  пророци и  ще  имате  успех“ (2Летописи 
20:20).

Удроу  Уидън  е  пенсиониран  професор  по  религия  в  университета 
Ендрюз.
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Биография
А. Т. ДЖОУНС

През 1870 г. 20 годишният Алонсо Тревиер Джоунс (1850-1923), със светлокафяви очи 
и кафява коса, напуснал дома на своите родители, Грамър и Ингаби Джоунс, и своята работа 
като чиновник в магазин за сушени стоки, за да се присъедини към Американската армия. 
Той служил там от 1870 до 1875 г  и достигнал до чин сержант.  Участвал във войната с 
племето Модок в северна Калифорния през 1873 г.14 Артър Спалдинг си спомня Джоунс през 
90-те години на 19 век като „висок, ръбат мъж, с широка походка и непохватна стойка и 
жестове“.15

Кръстен  от  Айзък Ван Хорн на  8  август 
1874  г.  в  Уала  Уала,  Уошингтън  (тогава 
територия), той излязъл от водата възкликвайки с 
вдигнати ръце: „Мъртъв за света и жив за Теб, о, 
Боже мой!“16

Впоследствие Джоунс съдействал на И. Д. 
Ван Хорн с евангелизма в Орегон и Уошингтън и 
станал служител. На 15 април 1877 се оженил за 
Франсис  Е.  Патън,  по-младата  сестра  на 
съпругата  на  Ван  Хорн,  Аделия.  Въпреки  че 
искал  да  се  образова,  неотложните  нужди  на 
служенето му попречили.

През 1884 започнал редакторска работа за 
печатните  издания  Знамения  на  времето и 

Съботен пазител в  Оуклънд,  Калифорния.  Също така  служил като пастор на  църквата в 
колежа Хелдсбърг и като библейски учител в същия колеж. За няколко кратки години Джоунс 
изминал  пътя  от  относителна  неизвестност  до  това  да  бъде  един  от  най-известните 
работници на деноминацията, партнирайки си с Е. Дж. Уагонър във важната роля на Сесията 
на  Генералната  конференция в  Минеаполис,  Минесота,  през  1888 г.  Елън Уайт определя 
двамата като разпространяващи „най-ценната вест“ за оправдание чрез вяра.

През декември 1888 Джоунс свидетелствал против законопроекта за Неделен закон на 
Блеър пред Сенатската комисия по труд и образование. Той остава на националната сцена и 
неговите виждания били широко отразени във вестниците. Джоунс също така станал пастор 
на Батъл Крийк Дайм Табернакъл и изнасял дълги и динамични проповеди на сесиите на 
Генералната конференция през 90-те години на 19 век, които водели до драматично духовно 
съживление. От 1897 до 1901 той бил редактор на Ривю енд Херълд.

По  време  на  реорганизацията  на  Генералната  конференция  през  1901-1903  заел 
категорична позиция против „царската сила“ и възразил срещу административната позиция 
„президент“. След 1903 г се свързал по-тясно с Дж. Х. Келог в организационни интриги и 
проявил  критично  отношение.  До  1906  загубил  по-голямата  част  от  влиянието  си  сред 
адвентистите от седмия ден. Пасторският му сан бил отнет през 1907 г., а членството му – 
през 1909 г. 

14  Федерални записи за преброяване на населението на САЩ за 1850, 1870, и 1900; Молба за издаване на 
паспорт на Алонсо Т. Джоунс, 23 авг. 1895; Армейски регистър на САЩ за военнослужещи: 1798-1914; 
“Отдаване почит на живота и дейността на покойният Алонсо Т. Джоунс,” Американски страж на 
религиозната свобода, юли 1923, стр. 1-8.

15  Цитирано в Джордж Р. Найт, A. T. Джоунс: Изтъкнат човек на харизматичната граница на адвентизма 
(Hagerstown, Md.: Review and Herald Pub. Assn., 2011), стр. 18. Някои други детайли в това обяснение са 
взети от книгата на Джордж Найт.

16  Аделия П. Ван Хорн, “Събота в Уала Уала, В. T.,” Ривю енд Херълд, 25 авг. 1874.

14



Трагичното  е,  че  последните  му  години  преминават  в  опозиция  на  Църквата  на 
адвентистите  от  седмия ден.  Заедно с  братята  Белинджър той  участва  в  основаването на 
отцепническото им движение и техния вестник Призивът за събиране.

До края на своя живот изповядва,  че вярва и проповядва вестта на третия ангел и 
оправданието  чрез  вяра.  Продължава  да  издава  и  вестникът  за  религиозна  свобода 
Американски страж (не е периодично издание на адвентистите от седмия ден).17

Джоунс умира на 12 май 1923 г в дома си в Батъл Крийк, Мичигън.

Мерлин  Бърт е  директор  на  Центъра  за  адвентни  проучвания,  в 
университета Ендрюз.

17  Г. E. Фифилд, “В памет на: Старейшина A. T. Джоунс,” Призивът за събиране, юни 1923.
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Теология
ВЯРАТА НА ИСУС

Доктриналното наследство на 1888

Доктрината и теологията на адвентистите от седмия ден днес е директно повлияна от 
ученията и преживяванията, които произлизат от 1888 г. и от 90-те години на 19 век. Тези 
години донесли три важни и основни проявления: нова яснота за ролята на Десетте заповеди 
относно  спасението,  преформулиране  на  вестта  на  третия  ангел  от  Откровение  14  гл.  с 
термините на оправданието чрез вяра в Исус и промяна към едно библейско разбиране за 
Триединството.

РОЛЯТА НА ЗАКОНА В СПАСЕНИЕТО
„Така законът стана за нас детеводител да ни доведе при Христа, за да се оправдаем 

чрез вяра. Но след идването на вярата не сме вече под детеводител“ (Гал. 3:24,25). Този текст 
поставил  началото  на  новия  акцент  върху  праведността  чрез  вяра  за  Църквата  на 
адвентистите от седмия ден, който довел до Сесията на Генералната конференция през 1888 в 
Минеаполис,  Минесота.  Той  е  бил  обект  на  спорове  през  голяма  част  от  историята  на 
църквата.  Основния  въпрос  е  бил  дали  законът,  за  който  се  говори в  него,  е  законът  на 
Десетте заповеди или е системата от жертви и церемонии, свързана със служенето в земното 
светилище?

Важен момент за тази дискусия е, че оправданието чрез вяра не било нова идея през 
1888 г. В началото на петдесетте години на 19 век адвентни лидери като Джеймс Уайт и Дж. 
Н. Ендрюз учели, че моралният закон ни насочва към Исус. В един трактат от 1851 г. Ендрюз 
пише: „Как законът е детеводител, за да ни заведе при Христос? Отговор: Законът ни показва 
нашата вина и осъждане и че сме загубени без Спасител“.18 Една година по-късно Джеймс 
Уайт пише: „Тези, които представят пазителите на съботата като такива, които се отклоняват 
от  Исус,  Който  е  единственият  източник  на  оправдание  и  отхвърлят  Неговата 
умилостивяваща кръв, и търсят оправдание чрез закон, правят това или в невежеството си 
или злонамерено“.19

Но трактатът на Дж. Х. Уагонър от 1854 показва, че въпросът продължил да изисква 
внимание. Той увещавал читателите, че „дори да бе възможно те да пазят (закона), това би ги 
довело  до  доверие  в  себе  си  и  до  търсене  на  оправдание  чрез  послушание,  вместо  чрез 
Спасителя“.20 

За  нещастие  Уагонър  отишъл  още  по-далеч  и  изключил  церемониалния  закон  от 
Галатяни. „Що се отнася до Посланието до галатяните“ - писал той - „в него не се намира 
дори един единствен намек, който може да бъде отнесен към церемониалния или Левитския 
закон“.21 Това било странно за служителите на адвентистите от седмия ден, които, в дебат с 
други протестантски  служители,  спорели,  че  церемониалният,  а  не  моралният  закон,  бил 
сянката, която ни насочва към Христос.

Книжката  на  Уагонър  била  оттеглена  и  позицията,  която  се  отпечатвала  през 
следващите 30 години, представяла церемониалният закон като детеводителят, който ни води 
към Христос. Конфликтът се развил в средата на 80-те години на 19 век, когато синът на 
Уагонър, Е. Дж. Уагонър представил в Знамения на времето, че законът в Галатяни 3:24, 25 е 

18  Джон Н. Ендрюз, Мисли върху съботата и вечността на Божия закон (Paris, Maine: Джеймс Уайт, 1851), 
стр. 22.

19  [Джеймс Уайт], “Оправдани чрез закона,” Ривю енд Херълд, 10 юни 1852.
20  Джоузеф Х. Уагонър, Божият закон: Едно изследване на свидетелството на двата завета (Rochester, 

N.Y.: Advent Review, 1854), стр. 93, 94.
21  Пак там., стр. 74; виж също стр. 80, 81, 98, 108.
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моралният закон. Църковните лидери Дж. И. Бътлър и Юрая Смит разглеждали това като 
опит да се съживи един стар спор, който бил вече приключен.

Трагичното  било,  че  мнозина  в 
църквата  подхождали  законнически  към 
Десетте заповеди. Елън Уайт пише през 1890: 
„Като  народ  ние  сме  проповядвали  закона 
докато  сме  изсъхнали  като  хълмовете  на 
Гелвуе, върху които не падала нито роса, нито 
дъжд.“22 Уагонър,  подобно  на  баща  си, 
представял евангелието във връзка с Десетте 
заповеди. Законът ни осъжда и ни привлича 
при  Исус  като  единствен  Спасител,  Който 
може да прости греховете ни.

Видимият  въпрос  през  1888  бил 
законът в  Галатяните.  Но реалният проблем 
бил безразличието към оправданието чрез вяра. И Бътлър и Уагонър публикували брошури 
представящи техните позиции върху закона в Галатяните.23 В своето заключение Уагонър 
оплакал  писаното  от  Бътлър  за  „прехвалената  доктрина  за  оправданието  чрез  вяра“  и 
продължил: „(вашата) теория неизбежно води до заключението, че хората се оправдават чрез 
закона… Моето заключение е, че е невъзможно да се надцени доктрината за оправданието  
чрез вяра“.24

Отговорът  на  Елън  Уайт  върху  закона  в  Галатяни  правел  опит  да  сближи  двата 
възгледа: „На въпроса „Кой закон е детеводителя, който ни води при Христос?“ аз отговарям: 
И церемониалният и моралният закон на Десетте заповеди. Христос е основата на цялостния 
еврейски начин на живот“.25

Накрая,  адвентистите  приели,  че  законът  представен  в  Галатяни  е  и  моралният,  и 
церемониалният закон, с особена приложимост за моралния закон.

„ВЯРАТА В ИСУС“ И ВЕСТТА НА ТРЕТИЯ АНГЕЛ
Новият акцент върху Исус и спасението скоро бил свързан с централната теологична 

основа на Църквата на адвентистите от седмия ден – вестта на третия ангел. „Тук е нужно 
търпението на  светиите,  на  тия,  които пазят  Божиите заповеди и вярата  в  Исуса“  (Откр. 
14:12).

Ранните адвентисти разбирали „вярата в  Исус“  като нещо,  което трябвало да бъде 
пазено. Тя описвала вярата на Исус, на която ние подражаваме. Тя включвала „Новозаветните 
изисквания, като покаяние, вяра, кръщение, Господна вечеря, умиване нозете на светиите и 
др.“, които Исус практикувал.26 Тази позиция противоречала на тези в протестантския свят, 
които считали тези изисквания за „Божии заповеди“. Като ги идентифицирали като „вяра в 
Исус“,  адвентистите  отличили  и  запазили  вечните  изисквания  на  Десетте  заповеди  и 
съботата.  Тълкуванието  на  Уагонър  и  Джоунс  изглеждало  за  някои  като  подкрепящо 
антисъботянската протестантска позиция.

22  Елън Г. Уайт, “Христос се молеше за единство сред учениците Си,” Ривю енд Херълд, 11 март 1890.
23  Джордж И. Бътлър, Законът в Посланието към Галатяните: Това моралният закон ли е, или се говори за 

тази система от закони, която е специално за евреите? (Battle Creek, Mich.: Review and Herald Pub. House, 
1886); Елет Дж. Уагонър, Един поглед върху Евангелието в Посланието към Галатяните (Oakland: n. p., 
1888).

24  E. Дж. Уагонър, Евангелието в Посланието към Галатяните, стр. 70, 71.
25  Библейски коментар на адвентистите от седмия ден, Коментар на Елън Г. Уайт, т. 6, стр. 1109.
26  [Джеймс Уайт], “Вестта на третия ангел, Откр. xiv 9-12,” Настоящата истина, април 1850; виж също 

Юрая Смит, Критични и практични мисли върху книгата Откровение (Battle Creek, Mich.: Seventh-day 
Adventist Pub. Assn., 1881), стр. 301.
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Елън Уайт приела, че първоначалното адвентно тълкувание е отслабило живата сила 
на евангелието, когато написала: „Божиите заповеди са били прогласявани, но вярата в Исус 
не е била прогласявана от адвентистите от седмия ден като също толкова важна; законът и 
евангелието не са вървели ръка за ръка“.27

Уагонър и Джоунс постоянно наблягали на „вярата в Исус“ във вестта на третия ангел. 
А.  Т.  Джоунс  озаглавил  дългата  си  поредица  от  проповеди  в  Бюлетина  на  Генералната 
конференция от 1893 и 1895 „Вестта на Третия ангел“. Един внимателен прочит разкрива, че 
голяма част от представеното се фокусира върху „вярата в Исус“ от Откровение 14:12. Той 
тълкува израза в смисъл на активно и живо преживяване с Исус. Точно преди събранието за 
хваление той казал:  „Оправдани чрез  вяра… ние ще видим целия Божи закон написан в 
сърцето и сияещ в живота, в думите „Тук са тези, които пазят Божиите заповеди и вярата в 
Исус“. Всичко… се отразява и сияе в Исус Христос“.28 Елън Уайт категорично подкрепяла 
връзката на евангелието с „вярата в  Исус“,  като пише „това наистина е вестта на третия 
ангел“.29

Това критично развитие направило евангелието сърцето на вестта на третия ангел. 
Поставило Божия закон в правилна връзка с живата вяра в Исус. Трите ангела от Откровение 
14 глава са поставени в една рамка с евангелието. Те започват с „вечното евангелие“ до целия 
свят и завършват с „вярата в Исус“.

БОЖЕСТВЕНОСТТА НА ИСУС И БОЖЕСТВОТО
До деветдесетте години на 19 век повечето адвентисти от седмия ден били против 

Триединството. Те разглеждали Бог Отец като Бог във всякакъв смисъл, Сина като божествен, 
но създаден и имащ начало, а Светия Дух – ограничен, като проявление на Отец или Сина.  
Днес имаме библейска доктрина за Бога отчасти поради акцента върху Исус и спасителния 
план, както са били представяни след 1888 г.

През  деветдесетте  години на  19 век Джоунс играе  важна роля в  представянето на 
вечната божественост на Исус. По време на поредицата си от 1895 върху вестта на третия 
ангел, той постоянно цитира Колосяни 2:9.  Христос е „пълнотата на Божеството в плът“. 
„Вечното Слово се съгласява да бъде направено плът. Бог става човек“.30 Два дена по-късно, 
говорейки за Христос, Джоунс казва: „От гледна точка на вечността преди и вечността след 
това, в крайна сметка тридесет и три години не са толкова неизмерима жертва. Но когато 
вземем предвид факта, че Той потопи Своето естество в нашето човешко естество за цялата 
вечност – това е жертва“.31

През 1899 г., като редактор на Ривю енд Херълд, той пише за Бога по един тринитарен 
начин: „Бог е  един. Исус Христос е  един. Светият Дух е един. И тези тримата са  едно: не 
съществува  несъгласие,  нито  разделение  между  тях“.32 Въпреки  че  Джоунс  поставя 
специален акцент върху вечността на Исус, Елън Уайт вероятно е първата, която посочва 
вечността на Исус. През седемдесетте години на 19 век тя описва Исус като „вечния Божи 
Син“.33 През  деветдесетте  години  на  19  век  пише  някои  от  най-ясните  изявления  върху 
Божеството  и  божественото  естество  на  Исус.  През  1898  пише:  „В  Христос  е  животът, 

27  Ръкопис 24 на Елън Г. Уайт, 1888, в Елън Г. Уайт, Ръкописи на Елън Г. Уайт (Silver Spring, Md.: Ellen G. 
White Estate, 1990-1993), т. 12, стр. 193.

28  Алонсо Т. Джоунс, “Вестта на третия ангел - No. 19,” Бюлетин на Генералната Конференция, 27 февр. 
1895; виж също Е. Дж. Уагонър, Евангелието в Посланието към Галатяните, стр. 70.

29  Елън Г. Уайт, “Покаянието като дар от Бога,” Ривю енд Херълд, 1 апр. 1890.
30  Алонсо Т. Джоунс, “Вестта на третия ангел - No. 17,” Бюлетин на Генералната Конференция, 25 февр. 

1895.
31  Алонсо Т. Джоунс, “Вестта на третия ангел—No. 20,” No. 20,” Бюлетин на Генералната Конференция, 27 февр. 

1895.
32  Алонсо Т. Джоунс, “Редакторска статия,” Ривю енд Херълд, 10 ян. 1899.
33  Елън Г. Уайт, “Апел към служителите,” Ривю енд Херълд, 8 авг. 1878.
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първоначален,  незаимстван,  без  начало“.34 Тя  също  така  потвърждава  личността  и 
божествеността  на  Светия  Дух,  Който  е  „Третото  Лице  на  Божеството,  Който  не  е 
модифицирана енергия, а идва в пълнотата на Божествената сила“.35

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Можем да бъдем благодарни за всяко едно от тези важни доктринални постижения, 

които са сега част от вярата на адвентистите от седмия ден. Като резултат от внимателно 
изучаване на Библията, чрез ръководството на Уагонър, Джоунс и Уайт, ние сме преоткрили 
важността на оправданието чрез вяра през деветдесетте години на деветнадесети век. Като 
остатък, който пази Божиите заповеди, високо ценим ролята на закона в това, че ни показва 
греха и че ни насочва към Исус като наш единствен Спасител. Като носители на Божията 
истина за целия свят в тези последни дни, ние се посвещаваме да прогласяваме вестите на 
трите ангела като апел на евангелието в светлината на съботата, светилището и скорошното 
идване на Исус. И докато се покланяме на Него, Който направи небето и земята, морето и 
водните извори, аз се моля това преклонение да представя Бога, Чиито любов и характер се 
разкриват в библейското разбиране за Триединството.

Мерлин  Бърт  е  директор  на  Центъра  за  адвентни  проучвания  в 
университета Ендрюз.

34  Елън Г. Уайт, Животът на Исус (Mountain View, Calif.: Pacific Press Pub. Assn., 1898), стр. 530. 
35  Пак там., стр. 671.
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Теология
ТЕОЛОГИЧНИ ВЪПРОСИ: ОЩЕ ЕДНА ПЕРСПЕКТИВА

Преди почти 125 години Елън Уайт предложила една смело ориентирана декларация 
за истинското призвание на адвентизма. Пишейки през 1890 смело заявява: „Един интерес ще 
надделее, една тема ще погълне всяка друга – Христос нашата праведност“.36

Това  е  бил  единственият  фокус  на  Елън  Уайт.  През  по-голямата  част  от  нейното 
служене и преди, и след Сесията на Генералната конференция през 1888, тъга е съкрушавала 
сърцето ѝ, защото тя е разбирала, че тази тема е била едва-едва осъзнавана. Ето защо, когато 
чува същата тази вест, прогласявана от двама млади проповедници, Алонсо Т. Джоунс и Елет 
Дж.  Уагонър,  тя  споделя,  че  „всяка  фибра  от  сърцето  ми  каза  амин“.37 Това,  което  те 
проповядвали, тя нарекла „най-ценна вест“. Тази вест трябвало да отиде до всяка църква и да 
бъде „дадена на света“.38 Всъщност, тя предложила идеята, че „високият вик“ от Откровение 
18 гл. трябва да „просвети цялата земя със своята слава“.39

Но какво правело вестта „най-ценна“ – до степен, че Елън Уайт усърдно пътувала с 
двамата млади мъже, за да проповядва нейната красота? Може би най-сбитото обяснение е 
обобщението направено от нея през 1895: „Тази вест“ – пише тя – „трябваше да представи 
по-явно  пред  света  издигнатия  Спасител,  жертвата  за  греховете  на  целия  свят.  Тя 
представлява оправданието чрез вяра в нашия Гарант; тя кани хора да приемат правдата на 
Христос, която се изявява в послушание на всички Божии заповеди. Мнозина са изгубили от 
погледа  си  Исус.  Те  трябва  да  насочат  очите  си  към  Неговата  божествена  личност,  към 
Неговите заслуги и към Неговата непроменима любов към човешкото семейство“.40

ЕДИН ИЗДИГНАТ СПАСИТЕЛ
„Най-ценната  вест“  на  Джоунс  и  Уагонър  извирала  от  техния  акцент  върху 

централната  позиция  на  Исус.  Преди  това  адвентистите  били  виновни  за  това,  че 
проповядвали „закона докато станахме сухи като хълмовете на Гелвуе“.41

Но двамата  издигали  Исус –  божественото и  човешкото  у  Него.  Що се  отнася  до 
първото  те  се  стремели  да  прогласяват  Неговата  пълна  божественост,  като  поддържали, 
противно  на  преобладаващото  адвентно  мнение,  че  Христос  не  е  бил  създаден,  но  е  от 
вечността.  Защото,  твърдял  Уагонър,  „нито  един,  който  поддържа  тази  гледна  точка  [че 
Христос е бил създаден] не може да има правилно схващане за издигнатата позиция, която 
Христос реално заема“.42

Това било поддържано в напрежение с човешкото у Христос. Едното би могло да бъде 
оценено  само  в  светлината  на  другото.  Затова,  Уагонър  заявил,  че  едно  от  „най-
окуражаващите  неща  в  Библията“  било  да  се  разбере,  че  „Христос  е  взел  на  Себе  Си 
естеството на човека“ в неговото греховно състояние и че „Неговите предци по плът, са били 
грешници“.43 Това останало централна част от тяхното проповядване в служенето им.

ЕДИН СВЕТОВЕН СПАСИТЕЛ
В обобщение от Елън Уайт, през 1895 тя споменава, че основния компонент на вестта 

е Христос, умиращ като „жертвата за греховете на целия свят“.

36  Елън Г. Уайт, в Ривю енд Херълд, 23 дек. 1890.
37  Елън Г. Уайт, Материали от 1888 г на Елън Г. Уайт (Washington, D.C.: Ellen G. White Estate, 1987), стр. 

349.
38  Пак там., стр. 1336, 1337.
39  Пак там., стр. 1575.
40  Пак там., стр. 1336.
41  Елън Г. Уайт, в Ривю енд Херълд, 11 март 1890.
42  Елет Дж. Уагонър, Христос наша правда (Oakland: Pacific Press Pub. Co., 1890), стр. 20.
43  Пак там., стр. 61.
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Това  учение  се  появява  от  уникалното  разбиране  за  отношението  на  Христос  към 
човечеството;  отношение на  вяра  и  доверие в  това,  което Неговата  благодат би могла да 
извърши в живота на грешниците.  „Неговото обучено око видя в теб голям потенциал“ - 
пише Уагонър през 1890 - „и Той те изкупи, не заради стойността, която ти имаше тогава или 
сега, но заради това, което Той би могъл да направи от теб“.44

Логичното заключение на Уагонър от тази идея било, че Христос трябва да е оправдал 
съществуването на цялото човечество на Голгота. „Както осъждането дойде върху всички, 
така и оправданието идва върху всички“ - пише той.45 Наистина, „съда ще разкрие факта, че 
пълното  и  окончателно  спасение  е  било  дадено  на  всеки  човек  и  че  изгубените  ще  са 
отхвърлили съвсем съзнателно своето първородство“.46 По този начин смъртта на Христос 
реално постига нещо за всеки един – дори ако това постижение не завърши с това – всеки 
човек да се радва на вечността.

Елън Уайт повтаря тази концепция в подкрепа на това, че „за всяко човешко същество 
Христос е платил изкупителната цена.  Никой не трябва да бъде изгубен. Всички са били 
изкупени“.47

ЕДИН ЕФЕКТИВЕН СПАСИТЕЛ
Пишейки през 1890 г., Елън Уайт пламенно подчертава критичния момент в тази вест: 

„Няма точка, върху която трябва да се размишлява по-задълбочено, да се повтаря по-често, 
или да се подчертава по-ясно в умовете на всички, от невъзможността на падналия човек да 
заслужи каквото и да е чрез най-добрите си добри дела“48

Това бил централният въпрос на този проблем. Мнозина се опитвали да спасят себе си 
чрез собствените си добри дела. Тези слаби опити, обаче, се изразявали не само чрез стремеж 
да се спечели Божието прощение чрез послушание, но също и чрез стремеж да се постигне 
послушание в живота след обръщането. И двата били безплодни.

В основата на разбирането на Джоунс и Уагонър лежало тяхното уникално прозрение 
за заветите. Стария и Новия завети не говорели непременно за времеви периоди, допускали 
те, но по-скоро за преживяването на хората, живели в която и да е епоха. „Първият [Старият] 
завет“  –  твърдял  Джоунс  –  „почивал  върху  обещанията  на  хората  и  зависел  изцяло  от 
усилията им. Вторият  [Новият] завет се състоял изцяло от Божието обещание и зависел от 
силата и делото на Бога“.49

В този  контекст  хората  били канени да  приемат  чрез  вяра  Христовата  правда  –  и 
вменената, и придобитата.

ЕДИН ЦЯЛОСТЕН СПАСИТЕЛ
Може  би  най-голямото  постижение  на  тяхната  вест  било  баланса  между  закон  и 

евангелие – които, според Елън Уайт, винаги трябва да вървят „ръка за ръка“.50 Този баланс 
избягвал ямата на легализма, защото давал увереност в прощението; освен това избягвал и 
ямата на „евтината благодат“, защото показвал, че изпълненият с вяра живот има за резултат 
пълно послушание. Както Елън Уайт писала през 1895 г., приемането на правдата на Христос 
се „изразява в послушание на всички Божии заповеди“.

44  Пак там., стр. 72. Сравни с Елън Г. Уайт, Притчи Христови (Washington, D.C.: Review and Herald Pub. Assn., 
1900), стр. 118.

45  Елет Дж. Уагонър, в Настоящата истина, 18 окт. 1894.
46  Елет Дж. Уагонър, Радостните вести (Oakland: Pacific Press Pub. Co., 1900), стр. 22, 23. Те виждали своите 

развиващи се възгледи върху това, което някои наричат „универсално оправдание“ като логичен резултат от 
тяхното разбиране на вярата на Христос в човечеството.

47  Адвентен Библейски Коментар, Коментар на Елън Г. Уайт, т. 7, стр. 944.
48  Елън Г. Уайт, Материали от 1888 г, стр. 811.
49  Алонсо Т. Джоунс, в Ривю енд Херълд, 24 юли 1900.
50  Елън Г. Уайт, в Ривю енд Херълд, 3 септ. 1889.
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Това е защото Уайт, Джоунс и Уагонър оценявали способността на евангелието, когато 
бъде напълно разбрано и прието, да промени човешкото сърце и да го/я спаси от греха – не в 
греха. Всичко това се постига чрез „вникване в цената на спасението“.51

В крайна сметка това била целта на евангелието и окончателната цел на служенето на 
Джоунс и Уагонър. „Господ издигна брат Джоунс и брат Уагонър“ – заявява Елън Уайт през 
1893 г. – „за да прогласяват една вест за света – да подготвят народ, който да устои в деня на 
Господа“.52 Това е казано в контекста на очистването на светилището и на вестта на третия 
ангел.

И Уагонър и Джоунс поддържали това, като първият писал през 1890: „И така ние 
разбираме, че когато Христос ни покрие с дрехата на Своята собствена правда, Той не ни дава 
покривало за греха, но отнема греха ни. И това показва, че прощението на греховете е нещо 
повече от просто форма, повече от просто някакъв запис в небесните книги… И ако  [един 
човек] бъде очистен от вина, бъде оправдан, бъде направен праведен, той със сигурност е 
преживял една радикална промяна“. Наистина, „новото сърце е сърце, което обича правдата и 
мрази греха“.53

Той  просто  повтарял  това,  което  вече  бил  написал  след  Сесията  на  Генералната 
конференция през 1888: „Когато Господ дойде, ще има хора, които ще бъдат намерени „в 
Неговата  пълнота“… Да усъвършенства  това  дело  в  сърцата  на  отделните  хора… това  е 
работата на вестта на третия ангел“.54

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подобно на  Елън Уайт и  нейните съвременници и нашите сърца са  били странно 

стоплени от тази вест. Ние признаваме, че в това, което Джоунс и Уагонър – заедно с Елън 
Уайт – са проповядвали има красива неповторимост. Тяхната вест – обясняваща дълбочината 
на Христос и Неговата жертва и показваща какво Бог ще постигне в живота на тези, които 
приемат Неговата любов – била много по-пълно обяснение на евангелието от това, което е 
съществувало в адвентизма и извън него.

На тази вест все още не е даден най-пълния израз, който тя заслужава. Признавайки 
своята  нужда,  ние  апелираме  към  всички  да  прогласяват  тази  мощна  вест,  която  е 
предназначена да „просвети цялата земя със своята слава“.55

Бил и  Шон Брейс  са  служители  адвентисти  от  седмия  ден 
съответно в Южната и Северната конференция в Нова Англия. Заедно 
те издават списание „Ню Ингландски пастор“.

51  Пак там., 24 юли 1888.
52  Елън Г. Уайт, Материали от 1888 г, стр. 1814.
53  Елет Дж. Уагонър, Христос наша правда, стр. 65, 66.
54  Елет Дж. Уагонър, в Знамения на времето, 28 дек. 1888.
55  Елън Г. Уайт, Притчи Христови, стр. 228.
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ГРАВЮРА НА ХРИСТОС: Според семейството и приятелите на Елън  
Уайт, тя е считала тази гравюра на Христос за „най-сполучливата  
от  всички  картини,  които  някога  е  виждала“  (У.С.Уайт  до  Фред  
Харви,  април  25,  1935).  Настоятелството  на  Елън  Уайт 
предупреждава, че няма нищо в творчеството на Елън Уайт относно  
тази картина.

Теология
БРЕМЕТО НА ЕЛЪН УАЙТ

Кое е най-съдбоносното нещо за мисията на нашата църква?

„Моето бреме по време на заседанието бе да представя Исус и Неговата любов пред 
моите братя, защото видях ясни доказателства, че мнозина нямат Духа на Христос“.56

С тези думи Елън Уайт обобщава мислите и чувствата си относно видяното от нея, 
което  тя  счита  за  истински  проблем,  който  се  е  случил  на  Сесията  на  Генералната 
конференция  в  Минеаполис,  Минесота,  през  есента  на  1888  г.  Тя  е  видяла,  че  много 
трудолюбиви служители на нашата църква са нямали реална връзка с Христос и че църквата 
ни  била  в  голямата  опасност  да  преживее провал на  мисията  си.  Над всичко  друго  тя  е 
считала, че служенето ѝ на тази сесия има спасителен характер.

КАКВО СЕ Е СЛУЧИЛО?
В  продължение  на  няколко  години  преди  тази  сесия,  служителите  дебатирали 

ожесточено помежду си върху няколко въпроса на страниците на две от най-важните издания 
на църквата, Ривю енд Херълд в Батъл Крийк, Мичигън и Знамения на времето, в Оуклънд, 
Калифорния.  Без  да  съзнават,  инициатори  на  тези  остри  дискусии  били  двамата  млади 
редактори на Знамения на времето, А. Т. Джоунс и Е. Дж. Уагонър. Джоунс, самообразовал 
се познавач на Библията и историк, учел че племето на алеманите от северна Европа, а не 
азиатските  хуни (която  позиция  поддържал  Юрая  Смит),  бил  единият  от  10-те  рога  или 
царства от Данаил 7 гл. Уагонър, подобно на своя баща, Дж. Х. Уагонър от преди 30 години, 
учел че законът-детеводител, за който Павел говори в Галатяни 3:24, трябва да бъде схващан 
като  моралния  закон  на  Десетте  заповеди.  Джордж  И.  Бътлър,  настоящ  по  онова  време 
президент на Генералната конференция, опонирал на този възглед на Уагонър.

Този дебат бил характеризиран като: старите стражи защитаващи истинските учения 
на църквата срещу новите ереси. Елън Уайт прекарала безброй безсънни нощи в тревоги за 
развитието на този горчив религиозен конфликт.

КОЙ БИЛ ПРАВ?
Когато Е. Дж. Уагонър започнал да представя възгледи, подобни на тези, които баща 

му и други пионери проповядвали 30 години по-рано, старейшините Бътлър и Смит бързо 
посочили, че Елън Уайт имала видение по въпроса през 1854 и писала до Дж. Х. Уагонър, че 
законът  в  Галатяните  бил  по-скоро  церемониалният  закон,  отколкото  моралният.  Обаче, 
когато била помолена да покаже това писмо, Елън Уайт не могла да го намери.

В писмо до Джоунс и Уагонър през февруари 1887 тя си спомня, че е писала на Дж. Х. 
Уагонър, че „показано ми бе  [че] неговата позиция относно закона е неправилна“, но че не 
може да си спомни точно какво не е било правилно в нея. Обаче едно нещо ѝ било ясно:  

56  Елън Г. Уайт ръкопис 24, 1888, в Елън Г. Уайт, Материали на Елън Г. Уайт  от 1888 г (Washington, D.C.: 
настоятелство на Е. Г. Уайт, 1987), стр. 216.
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различните позиции върху закона в Галатяните „не са важни точки“ и от тях не би трябвало 
да бъде повдиган въпрос, който да разделя и да причинява противопоставяне.“57

Два месеца по-късно, в писмо до Бътлър и Смит, тя отново споменава за загубеното 
писмо и посочва, че съветът ѝ може изобщо да не е бил относно доктрина. „Може би това е  
било предупреждение да не изтъква по това време своите [на Дж. Х. Уагонър] идеи, защото 
съществуваше голяма опасност от разделение“.58 С други думи тя твърди, че нейното служене 
във  връзка  с  този  въпрос  през  петдесетте  години  на  19  век  е  било  по-скоро  пасторско, 
отколкото херменевтично или екзегетично и  през  1887 тя  все  още претендира  за  същото 
пасторско служене.

Бътлър и Смит обаче, не се съгласили с тези думи и продължили да поддържат идеята,  
че Елън Уайт е видяла във видение, че Дж. Х. Уагонър е бил в  теологична грешка. Оттук, 
според тях, не само че този въпрос представлявал заплаха за традиционното адвентно учение 
относно вечността и неизменността на Десетте заповеди, но и особено за високо ценената 
доктрина за съботата. Този въпрос също така заплашвал и пророческото служене на Елън 
Уайт, ако тя можела да променя своето разбиране върху теологични въпроси. Това е така, 
разбира  се,  ако  нейното  служене  трябва  да  бъде  разбирано  в  смисъл  на  изчистване  на 
библейски неясноти. По този начин Елън Уайт била въвлечена в този конфликт, защото не 
желаела да определи кой е бил прав.

ИЗЛИЗАНЕ С ВЯРА
Изпълнена с обезсърчение, Елън Уайт чувствала, че няма достатъчно сили да посети 

Сесията в Минеаполис и лично да се занимае с този въпрос. Но спомняйки си своите думи, 
казани на умиращия ѝ съпруг седем години по-рано и посвещението си да стои на своя пост и 
да изпълнява задълженията си, тя решила че да „изляза с вяра против всички сили бе нещото, 
което Господ изискваше да направя“.59 Когато тя пристъпила с вяра, силата ѝ се увеличавала 
ден след ден.

ЛИЧНО БИБЛЕЙСКО ИЗУЧАВАНЕ
Елън Уайт твърдяла, че не ѝ е бил показан отговорът на въпроса относно закона в 

Галатяни.  Въпросът  трябвало  да  бъде  решен  чрез  изучаване  на  Библията  с  молитва. 
„Истината“ - заявила тя - „няма да изгуби нищо от изучаването“.60 Тя установила, че някои от 
тълкуванията  на  Уагонър  били неправилни.  Но „фактът,  че  той искрено  поддържа някои 
разбирания върху Писанието, които се различават от вашите и моите, не е причина да се 
отнасяме към него като към престъпник, или като към опасен човек и да го направим обект 
на несправедлив критицизъм“.61 Тъй като не си спомняла ясно какво е казала през петдесетте 
години на 19 век, тя не пожелала нейното мнение по въпроса да бъде решаващо за този дебат. 
Вместо това препоръчала да се проведе едно дълбоко и смирено изучаване на Писанието.

„Приемам Библията точно такава, каквато е, като вдъхновеното Слово“ - казва тя на 
сесията.  „Вярвам  в  написаното  в  цялата  Библия…  Мъже  със  скромни  постижения, 
притежаващи ограничени способности и възможности да бъдат компетентни в Писанията, 
виждат в живите слова утеха, ръководство, съвет и спасителния план толкова ясно, колкото 
един слънчев лъч. Никой не трябва да бъде изгубен поради нужда от знание, освен ако не е  
ослепял по свое желание. Ние благодарим на Бога, че Библията е подготвена както за бедния, 
така и за учения. Тя е подходяща за всички възрасти и класи хора“.62

57  Елън Г. Уайт писмо 37, 18 февр. 1887, до E. Дж. Уагонър и A. T. Джоунс, в Елън Г. Уайт, Ръкописи на Елън 
Г. Уайт (Silver Spring, Md.: настоятелство на Е. Г. Уайт, 1990-1993), т. 15, стр. 18-20.

58  Елън Г. Уайт писмо 13, 5 апр. 1887, до Джордж И. Бътлър и Юрая Смит, в Ръкописи, т. 16, стр. 281.
59  Елън Г. Уайт ръкопис 2, 1888, в Материали от 1888 г, стр. 47.
60  Елън Г. Уайт ръкопис 15, 1888, в Материали от 1888 г, стр. 163.
61  Пак там, стр. 164.
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За  нея,  големият  принос  на  Уагонър  се  изразявал  в  изграждането  на  мост  между 
закона и евангелието: „Виждам красотата на истината в представянето на праведността на 
Христос  във  връзка  със  закона  така,  както докторът я  представя  пред нас“  -  казва  тя  на 
събранието в Минеаполис.63

В месеците след сесията, Елън Уайт се присъединява към 
Уагонър  и  Джоунс  в  представянето  на  тази  перспектива  върху 
закона и евангелието. „Да държим Христос като наш единствен 
източник  на  сила,  да  представяме  Неговата  несравнима  любов, 
поемаща  вината  за  греховете  на  хората  и  Неговата  праведност, 
вменена  на  човека,  в  никакъв  случай  не  премахва  закона  и  не 
отнема от неговото достойнство. Вместо това той е поставен там, 
където е осветяван и прославян от правилната светлина. Това става 
само чрез светлината отразявана от кръста на Голгота“.64

ЛЮБОВТА В ЧОВЕШКИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
В многото ѝ срещи с всички участници в тази горчива борба, целта на Елън Уайт била 

да  доведе  хората  по-близо  до  Исус  и  по-близо  един  до  друг.  Нейното  служене  било 
ориентирано към примиряване и спасяване. Човешките отношения значели много за нея и 
многото ѝ съвети в писма и проповеди подчертавали акцента ѝ върху любовта на Исус.

Един подобен съвет бил писан до Уилям Хийли,  пастор в Калифорния, който взел 
страната на Бътлър и Смит и явно подбуждал някои от слуховете срещу Джоунс, Уагонър и 
самата Елън Уайт. Тя му писала скоро след края на сесията. „(Сега) аз ти казах, че моите 
възгледи не са променени, що се отнася до закона в Галатяни. Но ако сме имали истината по 
този въпрос, нашите братя са пропуснали да бъдат осветени чрез нея; плодовете не са според 
Христос, но са горчиви като жлъч“.65 Съветите ѝ могат да бъдат обобщени, както следва:

1. Нека Светият Дух ръководи ума ви. Към Джоунс и Уагонър, много месеци преди 
сесията  в  Минеаполис,  докато  конфликтът  се  разраствал,  тя  дала  следния  съвет:  „Много 
малко  от  любовта  на  Христос  присъства  в  сърцата  на  тези,  които  твърдят,  че  вярват  в 
истината. Докато всички техни надежди са съсредоточени в Исус Христос, докато Неговият 
Дух обитава в душата, тогава ще има единство, въпреки че не всички идеи ще бъдат еднакви 
по всички точки“.66 Така че заключаваме, че Светият Дух желае да има единство, въпреки 
различията в тълкуванията сред вярващите.

2. Никога няма да разберем цялата библейска истина. Според Елън Уайт, погрешно е 
да се приеме, че която и да е страна в един конфликт, по отношение тълкуване, разбира и 
притежава цялата истина.  На Джоунс и Уагонър тя заявила:  „Библията все още е неясно 
разбирана. Дори след цял един живот на молитвено изучаване на свещените ѝ откровения, ще 
останат много неща необяснени“.67 А на Бътлър и Смит тя казала: „Нека никой не чувства, че 
знаем  цялата  истина,  която  Библията  представя“.68 Тя  признала  пред  събранието  в 
Минеаполис, че „Ние трябва винаги да търсим истината като скрито съкровище“.69

3. Вътрешните конфликти могат да имат ужасни последствия.  Последствията от 
борбата  и  споровете  са  трагични  и  вечни.  „Отворена  беше  една  врата  на  спор  и  борба, 
препирни и различия,  които никой от  вас  не  може да  разбере,  освен Бог… Горчивината, 

62  Елън Г. Уайт ръкопис 16, 1888, в Елън Г. Уайт, Избрани вести (Washington, D.C.: Review and Herald Pub. 
Assn., 1958, 1980), книга 1, стр. 17, 18.

63  Елън Г. Уайт ръкопис 15, 1888, в Материали от 1888 г, стр. 164.
64  Елън Г. Уайт ръкопис 24, 1888, в Материали от 1888 г, стр. 228.
65  Елън Г. Уайт писмо 7, 9 дек. 1888, до Уилиям М. Хийли, в Материали от 1888 г, стр. 189.
66  Елън Г. Уайт писмо 37, 1887, в Материали от 1888 г, стр. 31.
67  Пак там.
68  Елън Г. Уайт писмо 13, 1887, в Ръкописи, т. 16, стр. 285.
69  Елън Г. Уайт ръкопис 15, 1888, в Материали от 1888 г, стр. 166.
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злобата, обидата, ревността, сърдечния плам, провокирани от борбите и от двете страни на 
разисквания въпрос, причиняват загуба на много души“.70

4. Нуждаем  се  от  ежедневно  преживяване  на  връзката  ни  с  Исус. По  време  на 
сесията в Минеаполис Елън Уайт говорила няколко пъти. На 13 октомври, събота следобед, 
тя се почувствала водена от Бога да говори за Неговата любов. „Благословението на Господа 
почива върху мен и сложи думи в устата ми и получих много свобода в опита ми да внуша на 
нашите братя важността на това да размишляваме много повече върху Божията любов и да 
изоставим мрачните неща. Ефектът върху хората бе възможно най-добър“ - пише тя на своята 
снаха. „Вярващите и невярващите свидетелстват, че Господ ги е благословил чрез говоримото 
слово и че от тогава те не желаят да гледат на мрачните неща… но говорят за добротата, 
любовта и състраданието на Исус и славят Бога повече“.71

Това става нейният главен акцент в  седмиците и месеците,  които следват Сесията. 
Любовта към Исус ще произведе любов един към друг. На Уагонър и Джоунс тя писала, че 
„гледането на  Исус,  научаването  от  Исус,  получаването на  любовта  на  Исус“  ще  смекчи 
сърцата „в нежност един към друг“.72 По време на конференцията тя разбрала, че различен 
дух движел повечето от служителите. „Всички ние знаем добре какво трябва да направим, но 
не сме го направили“ - пише тя. „Ако Христос пребъдваше в душата ние нямаше да правим 
друго,  освен  да  разкриваме  Христовото  търпение,  Христовата  вежливост  и  Христовата 
любов.  Целия  този  твърд,  нелюбезен,  неучтив  дух  проявяван  към  братята  е  записан  в 
небесните книги като проявен към Исус Христос“.73

5. Повече  от  всичко  друго  трябва  да  се  научим  да  позволяваме  на  любовта  на  
Христос да изпълва сърцата ни. „Любовта на Христос трябва да бъде пребъдващ принцип в 
сърцето, който ще даде плод в любов,  нежност и уважение един към друг.  Любовта към 
истината и вършенето на думите на Христос ще смекчи и покори сърцата ни. Чистотата, 
добротата и любовта на голямото сърце на Исус трябва да бъдат отразени от нашите сърца и 
разкрити в нашите характери,  така че да бъдем участници в божественото естество и да 
имаме нежно състрадание един към друг“.74

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вероятно най-завладяващият урок, който Елън Уайт би искала да научим от сесията 

на Генералната конференция от 1888 и нейните прочути доктринални конфликти е, че никога 
не съществува причина, която да оправдава нехристиянския дух в нашите разговори с братята 
и сестрите. Въпреки че може да не сме съгласни един с друг по всички точки от ученията и 
тълкуванията, Христовият Дух трябва да присъства в сърцата ни.

Денис Фортин  е професор по теология в Теологичната семинария на 
адвентистите от седмия ден в университета Ендрюз.

70  Елън Г. Уайт писмо 37, 1887, в Материали от 1888 г, стр. 26.
71  Елън Г. Уайт писмо 81, 9 окт. 1888, до Мери Уайт, в Материали от 1888 г, стр. 67, 68. Писмото било 

започнато на 9 октомври, но завършено на 14 октомври.
72  Елън Г. Уайт писмо 13, 1887, в Ръкописи, т. 16, стр. 285.
73  Елън Г. Уайт ръкопис 21, 1888, в Материали от 1888 г, стр. 181.
74  Пак там, стр. 176.
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Духът на пророчеството
БЕСЕДА В СЪБОТА СЛЕДОБЕД

Тази статия е част от проповед, проповядвана в събота следобед на 13 октомври 1888 г 
(виж ръкопис 7, 1888 г, в Материали на Елън Г. Уайт от 1888 г, стр. 81-83).

От последния път, когато се срещнахме с вас, бяхме свидетели на Божията благодат. 
От миналото лято съм посетила Лемуур, Фресно и Селма. Присъствах на лагерно събрание в 
Селма. По време на моя престой там бях представена на един висок мъж – над 1,80 – и добре  
сложен. Когато той хвана ръката ми изглеждаше силно повлиян от това и каза: „Много се 
радвам да се запозная с вас; благодарен съм, че мога да разговарям с вас“.

След като отидохме в палатката, един брат влезе и каза: „Този човек има история“. 
След това продължи и разказа как преди година той се обърнал; как пазил съботата някога, но 
след  това  отстъпил  и  твърдял,  че  никога  не  се  е  обръщал.  Тогава,  след  като  изоставил 
истината, се върнал в компанията на лоши хора и Сатана го завладял напълно. Двама или 
трима били свързани с него в неговата порочност – мъже, които не биха искали да се разбира, 
че са били замесени в такава работа. Те извършвали кражби и зло по всякакъв начин… Той 
не се интересувал от плячката от своите грабежи, а правел това за развлечение.

И така, старейшина (Е. П.) Даниелс изнасяше теми и говореше върху изповедта. Това, 
което  се  проповядваше  изглежда  повлия  на  ума  на  този  човек  и  той  не  можа  да  му 
противостои.  Той  изглеждаше  пребледнял  и  след  това  напусна  палатката.  Не  можа  да 
издържи.  Излезе  и  се  върна  отново.  Това  се  повтори  три  пъти.  Изглеждаше  сякаш  ще 
припадне.

След края на срещата той каза: „Трябва да говоря с вас, господине“. Той разказа на 
старейшината  Даниелс  за  своето  състояние  и  попита:  „Има  ли  надежда  за  мен?  Аз  съм 
загубен; аз съм загинал; аз съм грешник. Ще се помолите ли за мен? Не смея да напусна това 
място, за да си отида у дома от страх, че Господ ще ме порази в греховете ми.“ Той каза, че не  
може да стои в палатката и излизаше навън отново и отново, но пък не смееше да стои и 
отвън от страх, че силата на дявола ще го обсеби и той няма да може да се противопостави.

Те се  помолиха  за  него  и  човекът  се  обърна  на  самото  място.  Предизвикателният 
изглед изчезна,  изражението му се  промени.  „Сега“  -  каза  той -  „имам да  върша работа. 
Откраднах 31 овце от един човек в Селма и трябва да отида и да се изповядам пред него“.

Старейшината Даниелс се страхуваше този въпрос да се разкрие, защото можеха да 
затворят човека. Но той отвърна, че по-скоро ще отиде в затвора и ще стои там, отколкото да 
си мисли, че Христос не е простил греха му. И така тръгна с един млад човек, с който преди 
това заедно извършвали кражби, да отиде и види този човек. Срещнал човека на пътя и го 
спрял.  Човекът  се  разтреперил като листо от  трепетлика.  Не могъл да  повярва.  Бившият 
крадец паднал на колене пред него на пътя и помолил за прошка.

Човекът попитал: „Какво ти повлия? Какво те доведе в това състояние? Не знаех, че 
има религия подобна на тази“. Те му казали, че са били на лагерно събрание и чули какво се 
проповядвало там. „Добре“ - казал той - „ще отида на това събрание“.

Те  признали,  че  са  изгаряли  къщи  и  плевни.  Отишли  в  съда  и  признали,  че  са 
извършвали кражби тук и там. Признали си пред властите. Казали: „Предаваме се. Правете с 
нас каквото намерите за добре.“

Случаят  бил  разгледан  в  съда  и  било  проведено  заседание  по  въпроса.  Някой 
предложил да ги подложат на разпит. Съдията го погледнал и казал: „Какво, да ги подложим 
на разпит? Да разпитваме човек, когото Бог изпитва? Бихте ли задържали човек, когото Бог е 
уловил? Такъв, който е уловен от Божията прощаваща сила? Ти би ли направил това? Не, по-
скоро бих си отсякъл дясната ръка до рамото“. Нещо бе впечатлило тези мъже така, че те 
плакаха като деца.
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Докладът за това преживяване бил широко разпространен. Хората мислели, че в тази 
истина има такава сила, както в нищо друго – сила, която показва, че Исус е жив. Ние сме 
видели силата на Неговата благодат изявена в много случаи по забележителен начин.

Така, когато видим нещо насърчително, трябва да го напишем и да говорим за него. 
Защо да говорим за голямата сила на Сатана и за неговите чудеса, а да не кажем нищо за 
величието,  добротата  и  милостта  на  нашия  Бог,  които  падат  на  земята  незабелязани? 
Вдигнете ги, братя, вдигнете ги с осветени ръце. Издигнете ги високо пред света. Говорете за 
Божията любов и размишлявайте за нея; благодарете Му за нея. Отворете вратите на сърцата 
си и покажете своята благодарност и любов. Изчистете боклука, който Сатана е натрупал 
пред вратите на сърцата ви и позволете на Исус да влезе в тях и да ги заеме. Говорете за  
Неговата доброта и сила.

Знаете  какво  се  случи  с  Моисей.  Той  чувствал,  че  трябва  да  получи  отговор  на 
молитвата си. Разбирал отговорността да води хората по пътя от Египет, но не избрал да се 
спре на възраженията и да размишлява върху тях. Той знаел, че хората са коравовратни и 
казал: „Господи, трябва да имам Твоето присъствие“; и Господ отговорил: „Моето присъствие 
ще бъде с теб“. Спомнете си, когато Моисей отиде в пустинята и остана там в продължение 
на четиридесет години, по време на което той забрави себе си и това отвори място за Божието 
присъствие в него.

Той си мислел, че ако има присъствието на Божията слава, това ще му помогне да 
продължи това велико дело. Думите му били: „Покажи ми Твоята слава“.

Това бил човек на вярата и Бог не го укорил. Бог не нарекъл това самонадеяност, но 
взел този човек на вярата и го поставил в една пукнатина на скалата, покрил я с ръката Си и 
му показал  всичката  слава,  която той можел да понесе.  Той направил Своята  доброта  да 
премине пред него и му показал Своята добрина, милост и любов.

Ако искаме Божията слава да премине пред нас, ако искаме спомените ни да бъдат 
изпълнени с обещанията за любов и милост, ние трябва да искаме да говорим за Неговата 
слава и да разказваме за Неговата сила. И ако имаме тъмни и злочести дни, можем да си 
припомним тези обещания и да освободим умовете си от обезкуражението. Дяволът би бил 
доволен да си мисли, че ни е смутил; но ние искаме да говорим за Исус, за Неговата любов и 
Неговата сила, защото нямаме нищо по-добро, за което да говорим.

Елън Г. Уайт, авторът на статията, е един от основателите на Църквата 
на  адвентистите  от  седмия  ден.  Нейният  живот  и  работа  свидетелстват  за 
специалното ръководство на Светия Дух. 
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Кратък преглед
ТЕОЛОГИЯТА ЗА ПОСЛЕДНОТО ПОКОЛЕНИЕ

Теологията  на  последното  поколение  е  била  разработена  и 
популяризирана в Адвентната църква от М. Л. Андреасен (Службата в 
светилището [Washington,  D.C.:  Review  and  Herald  Pub.  Assn.,  1937; 
ревизирано издание 1947]). Андреасен я изграждал върху прозренията на 
А. Т. Джоунс и Е. Дж. Уагонър. Тази теология въвежда силен елемент на 
легализъм в някои групи в църквата чрез твърдението, че характерът на 
Бога, злепоставен от Сатана в космическия конфликт, ще бъде оправдан 
чрез светия и съвършен живот на послушание на последното поколение 
от вярващи. Това поколение ще достигне ниво на развитие на характера, 
което няма аналог в християнската история, като подражава съвършено в 

живота си на това, което Бог е направил в Христос. След като това се случи, Господ ще се 
завърне. Тази теология се опитва да обясни защо Господ не се е завърнал, както и естеството 
и целта на християнското съвършенство. Тя е основана главно върху един особен прочит на 
писанията на Елън Г. Уайт.

Христос и реабилитирането на Бога: В Библията и в  писанията  на  Елън Г.  Уайт 
вселенското реабилитиране на Бога е следствие единствено на жертвената смърт на Христос. 
Той е бил единственият, който е можел да разкрие кой е Бог и поради тази причина може да 
Го реабилитира във вселенския конфликт (Йоан 1:18). Уайт също е много ясна: „Чрез Своя 
живот и смърт,  Христос доказа,  че Божията правда не разрушава Неговата милост,  но че 
грехът може да бъде простен и че законът е справедлив и може да бъде спазван съвършено. 
Обвиненията на Сатана бяха смълчани. Бог даде на човека безпогрешно доказателство за 
Своята любов“.75 Това, което Христос постигна не трябва да бъде допълвано; то е повече от 
достатъчно.

Християнското съвършенство: Божията воля за Неговия народ винаги е била една и 
съща:  победа над поробващата сила на греха в живота им (Рим.  6:11-14;  8:5-8).  Христос 
75  Елън Г. Уайт, Живота на Исус (Mounatin View, Calif.: Pacific Press Pub. Assn., 1898), стр. 762. (курсивът 

добавен)
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винаги е бил модел за християнски живот. Но истинското християнско съвършенство не може 
да  бъде  отделено  от  вечната  ефикасност  на  кръста  и  от  нашето  постоянно  упование  в 
неговата прощаваща сила (1Йоан 2:1, 2). Християнското съвършенство е постоянен растеж в 
благодат  придружен  от  постоянна  зависимост  от  Божията  прощаваща  милост.  Обърнете 
внимание колко прецизна е Елън Г. Уайт, когато говори по този важен теологичен въпрос: 
„Когато каещият се пред Бога грешник разпознае умилостивението, извършено от Христос 
заради него и  приеме това умилостивение като своя единствена надежда в този живот и в 
бъдещия,  неговите грехове биват простени.  Това е  оправдание чрез вяра.  Всяка вярваща 
душа трябва да съобрази своята воля изцяло с Божията воля и да пребъдва в състояние на  
покаяние и съжаление, като упражнява вяра в умилостивителните заслуги на Изкупителя и 
напредва от сила в сила и от слава в слава.“76 Ние съвършено ще възпроизведем характера на 
Христос  в  живота  си  чрез  растеж  в  благодат  и  като  напълно  разчитаме  всеки  ден  на 
прощаващата благодат на Христос.

Безопасност в небето: Въпреки че ще бъде възможно за греха да се появи отново в 
небето, това реално никога няма да се случи. Причината не е в уникалното преживяване на 
последното  поколение  от  вярващи,  но  в  делото  на  Христос  на  кръста.  Чрез  кръста  Той 
примири целия космос с Бога в една постоянна връзка на единство (Кол. 1:19, 20). Отново 
Уайт е изключително ясна: „Ангелите отдават чест и слава на Христос, защото дори за тях 
няма сигурност,  освен когато гледат на страданията на Божия Син.  Чрез случилото се на 
кръста небесните ангели биват опазвани от  отстъпление.  Без кръста те  не биха били по-
сигурни  срещу  злото  от  ангелите  преди  падението  на  Сатана.“77  Съвършенството  на 
творението  не  е  достатъчно  мощно,  за  да  държи  вселената  единна.  Славете  Бога  заради 
Христос!

Анхел Мануел  Родригез,  пенсиониран  бивш директор  на  Библейския 
изследователски институт, Генерална конференция.

76  Адвентен Библейски коментар, Коментар на Елън Уайт, т. 6, стр. 1070. (курсивът добавен)
77  Елън Г. Уайт, “Какво бе осигурено чрез смъртта на Христос,” Знамения на времето, 30 дек. 1889.
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Кратък преглед
ЕСТЕСТВОТО НА ХРИСТОС

Ранната Христология на адвентистите от седмия 
ден  била  основно  фокусирана върху  настоящото 
свещенство  на  Христос  в  небесното  светилище  (Евр. 
4:14-16) и Неговото бъдещо второ идване в небесните 
облаци  (Откр.  1:7)  и  основно  оформено от  анти-
тринитарните  възгледи  на  пионерите.78 С  течение  на 
времето се появили значими Христологични въпроси по 
отношение на  (1)  вечността на Христос,  (2)  Неговото 
човешко естество по време на Въплъщението и (3) дали 
Неговото божествено естество е умряло на кръста.

Изчерпателното  изследване  на  Джордж  Найт 
показва, че „от всички съществуващи записи изглежда, 
че  темата  за  човешкото естество  на  Христос  е  имала 
изключително  слаба  роля  на  заседанията  в 
Минеаполис…  Това  не  означава,  че  тя  никога  не 
излизала  на  повърхността“.79 Какъвто  и  да  е  случаят, 
Елън Уайт е играла съществена роля в коригирането на 
основните  отклонения,  що  се  отнася  до  въпросите, 
свързани с Христологията.

Срещу теорията, че Христос е бил „първото сътворено същество“80 и „произлизащ“ от 
Бога  от  „дните  на  вечността“,81 Уайт  заявява,  че  „в  Христос  е  животът,  първоначалният, 
незаимстван, безначален“82 и че „от цялата вечност Христос е бил едно с Отец“.83

Коригирайки допускането, че „естеството на Христос е точно нашето естество“, без 
никаква „разлика между него и нас“,84 Уайт потвърждава, че „Исус е приел човешко естество, 
когато расата е била отслабена от четири хиляди години в грях“ и че Той „е взел върху Себе 
Си слабостите на дегенериралото човечество… с възможността да се подаде на изкушение“.85 

Но тя също така и предупреждава: „Внимавайте изключително много как разсъждавате за 
човешкото естество на Христос… Той би могъл да извърши грях; Той би могъл да падне, но 
дори за миг в него е нямало склонност към зло“.86

В отговор на идеята, че на кръста божественото естество на Христос също е умряло,87 

Уайт  декларира:  "Когато  Христос  бил  разпънат,  умряло  Неговото  човешко  естество.  Но 

78  Виж Джери Муун, “Адвентният дебат върху Триединството,” поредица в две части, поместена в Семинарни 
проучвания в Университета Ендрюз 41, №. 1 (Лято 2003): 113-129; 41, №. 2 (Есен 2003): 275-292.

79  Джордж Р. Найт, Ориентирано към потребителя ръководство към вестта от 1888 (Hagerstown, Md.: 
Review and Herald Pub. Assn., 1998), стр. 152, 153.

80  Юрая Смит, Мисли, критични и практични, върху книгата Откровение (Battle Creek, Mich.: Steam Press of 
the Seventh-day Adventist Pub. Assn., 1865), стр. 59.

81  Елет Дж. Уагонър, Христос и Неговата правда (Oakland: Pacific Press Pub. Co., 1890), стр. 21, 22.
82  Елън Г. Уайт, Животът на Исус (Mountain View, Calif.: Pacific Press Pub. Assn., 1898), стр. 530.
83  Елън Г. Уайт, Избрани вести (Washington, D.C.: Review and Herald Pub. Assn., 1958, 1980), книга 1, стр. 228.
84  Алонсо Т. Джоунс, “Вестта на Третия ангел - № 13,” Бюлетин на Генералната Конференция, 19 февр. 1895. 

Виж също [Елет Дж. Уагонър], “Бог изявен в плът,” Знамения на времето, 21 ян. 1889.
85  Елън Г. Уайт, Животът на Исус, стр. 49, 117.
86  Елън Г. Уайт писмо 8, 9 февр. 1895, до “Скъпите брат и сестра Бейкър,” публикувано в  Адвентен 

Библейски коментар, Коментар на Елън Г. Уайт, т. 5, стр. 1128.
87  [Джоузеф Х. Уагонър], “Изкуплението—No. 20,” Част II. Доктрината за Триединството омаловажава изкуплението,” 

Адвент Ривю енд Сабат Херълд, 3 ноември, 1863; Пак там, 10 ноември, 1863; в същото съчинение, 
Изкуплението: Изследване на системата за изкупление, в светлината на Природата и Откровението [3-
то изд.] (Oakland: Pacific Press Pub. Co., 1884), стр. 165, 166, 173, 174.
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Две главни причини са довели до установяването на тези проблеми в някои Адвентни 
групи. Едната е примитивното изкушение да се обърка верността към Библията и Духа на 
пророчеството с лоялността към възгледите на пионерите,  без да се интересуват какви са 
били те. Втората причина е селективният подход при акцентирането на една от позициите по 
даден въпрос за сметка на другата позиция. По-горе цитираните коригиращи изявления на 
Елън Уайт могат да ни помогнат да развием една завършена Христология.

Алберто Тим е помощник-директор на настоятелството на писанията на 
Елън Г. Уайт.

88  Елън Г. Уайт писмо 280, 3 септ. 1904, “До служители, лекари и учители,” публикувано в Адвентен 
Библейски коментар, Коментар на Елън Уайт, т. 5, ст. 1113.
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Кратък преглед
ВСЕОБЩО ЮРИДИЧЕСКО ОПРАВДАНИЕ

Доктрината  за  всеобщото  юридическо  оправдание  (ВЮО)  изразява  както  чудесни, 
така и проблематични идеи.

СЛАВНА ИСТИНА
Що се касае за чудесните идеи, тази доктрина възхвалява една славна истина: Смъртта 

на  Христос  осигурява  на  всички  хора  достъп  до  Бога.  Павел  често  нарича  този  достъп 
„примирение“.  За  него  това  примирение  изглежда  едностранно  и  безусловно  и  понякога 
случващо се преди оправданието. „Защото, ако бяхме примирени с Бога чрез смъртта на Сина 
Му, когато бяхме неприятели, много повече сега, като сме примирени, ще бъдем спасени чрез 
Неговия  живот!“  (Рим.  5:10).89 От  друга  страна,  за  Павел,  и  оправданието  и  спасението 
зависят и са предшествани от лична вяра/вярване:90 „Повярвай в Господа Исуса Христа” – 
казва той – „и ще се спасиш” (Деян. 16:31). Отново, „Защото със сърце вярва човек и се 
оправдава, и с уста прави изповед и се спасява... Защото „всеки, който призове Господното 
име, ще се спаси”“. (Рим. 10:10-13).91

ПРОБЛЕМНИ ИДЕИ
Намирам,  че  ВЮО  е  основано  на  дуалистичната  доктрина  за  човека,  която  се 

различава от холистичния възглед за човека,  разкриван в цялото Писание. Човечеството е 
описано като един колективен живот; и въпреки това този един живот е разкрит чрез всички 
отделни хора. Този един колективен живот, съгрешил в Адам, е бил погълнат в Христос и в 
Христос на кръста е било платено смъртното наказание за неговия грях. По този начин на 
колективното човечество е било простено и то е получило оправдание в Христос на кръста и 
следователно всички отделни проявления [личности] от това човечество сега са едностранно, 
безусловно  опростени  и  оправдани  в  юридически  смисъл.  Всяка  личност  обаче,  има 
способността да отхвърли това всемирно оправдание и да бъде изгубена индивидуално.

Някои  защитници  на  ВЮО  отхвърлят  свързаните  идеи  за  заместническо 
умилостивение  и  прехвърлянето  на  греха  като  незаконни  и  неетични.  Това  обвинение 
отразява  римокатолическите  възражения  към  позицията  на  Реформацията,  че  грехът  и 
правдата се прехвърлят между грешника и Христос, нашия заместник. Защитниците на ВЮО 
са известни с това, че възприемат едно алтернативно виждане за заместничеството, понякога 
наричано „споделено заместничество“.

89  Гръцката граматична структура тук е поредна, в която примирението предхожда оправданието. 
(Библейските текстове в тази статия са взети от новия превод на крал Джеймс. Копирайт © 1979, 1980, 1982 
от Томас Нелсън инк. Използвано с позволение. Всички права запазени.)

90  На гръцки, „вяра“ и „вярване“ са съществителни и глаголни форми на един и същи глаголен корен.
91  Павел повтаря реда даден от Исус в Марко 16:16: „Който повярва и се кръсти ще бъде спасен“.
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Църквата  на  адвентистите  от  седмия  ден  била  основана  върху  едно  тълкуване  за 
светилището,  което  акцентира  на  заместничеството  на  Христос  за  грешника  чрез 
прехвърлянето на греха от грешника към заместника. В този смисъл ВЮО изглежда, че е в 
директно противоречие с това основно адвентно разбиране.

Един опит да се подкрепи библейски ВЮО, включва едно необикновено предложение 
за прочит на Павел. Преводът „оправдани чрез вяра имаме мир с Бога“ (Рим. 5:1) е отхвърлен 
за сметка на „бидейки оправдани, чрез вяра имаме мир с Бога“.  Чрез тази интерпретация 
вярващите имат мир чрез вяра, вместо оправдание чрез вяра.

Този прочит би бил изключение за Павел, който никъде другаде не представя „вяра“ и 
„мир“ заедно. Вместо това, той говори постоянно за „оправдание/правда“ (само една дума в 
гръцкия език) „чрез вяра“. Едно вярване основано само и единствено върху Библията не би 
трябвало да изисква особен текстуален прочит, за да бъде доказано.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нека се радваме, че всички хора, независимо от раса, националност, пол и религия, 

имат пълен достъп до Бога и до кръста. И нека всеки от нас да бъде проповедник изпратен да 
занесе благовестието (Рим. 10:14,15), така че всички да могат да чуят и да знаят в кого да  
вярват, „да призоват Господното име“ и да бъдат спасени.

Стивън Бауър  е  професор  по  теология  и  етика  в  Южния  Адвентен 
университет.
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Свидетелство
НАДДЕЛЯВАЩИЯТ ИНТЕРЕС

Да израснеш от дете в църквата има предимства и недостатъци. Много съм благодарна 
за привилегията да бъда отгледана в сравнително уравновесен дом на адвентисти от седмия 
ден. Да знам, че Исус ме обича е нещо, с което съм израснала. Но дълбочината на тази любов 
едва сега започва да завладява сърцето ми.

Някак  си  през  ранните  си  години  никога  не  съм  чувала  за  „Христос  нашата 
праведност“.  Така  че  „праведността“  беше  нещо,  което  се  опитах  да  постигна  чрез 
послушание. Знам, че на някои от моите читатели им звучи познато. Изглежда като естествен 
човешки отговор да си мислим, че трябва да „направим нещо“, за да „получим нещо“.

Тогава  мой приятел  пастор  ме  запозна  с  „вестта  от  1888“.  В  продължение  на  две 
години прочетох всичко, което намерих по тази тема и поканих и други да се присъединят 
към мен в това пътуване. Мъглата започна да се разпръсква от ума ми и едно ентусиазирано 
укрепване в истината започна да се развива в сърцето и живота ми.

През 2010, Светият Дух въздейства толкова силно върху сърцето ми, че ме поведе във 
водите за повторно кръщение, последвано от молитва за кръщението със Светия Дух. От този 
момент нататък един интерес погълна сърцето и ума ми; един интерес, който оформя всичко 
останало,  което  правя  и  всичко,  в  което  се  превръщам;  един  интерес,  който  може да  се 
определи само като Неговата агапе любов. Сега разбирам защо Божият пророк казва: „Един 
интерес ще надделее, един предмет ще погълне всеки друг – Христос нашата праведност” 
(Ривю енд Херълд, 23 декември 1890).

Толкова  съм  благодарна,  че  живея  днес,  за  да  видя  как  се  развиват  последните 
събития. Нека се обединим заедно в единство, за да станем Високият вик и славата, която ще 
озари тази земя с побеждаващата агапе любов на Христос!

Кели  Вейлюкс  е  ръководител  на  молитвените  служения  към  Северно-
английската  конференция  и  молитвен  координатор  на  молитвени  служения 
Инверити.
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Размисли
ГЕНИЯТ НА РАЗЕДИНЕНИЕТО

Често ересите  са по-маловажни от  разединението.  То може да  направи това,  което 
ересите не могат. Ересите обединяват истинските вярващи. Те предизвикват създаването на 
отбранителна линия.  Те изключват еретика.  Но разединението няма нужда непременно от 
фалшива доктрина.  Просто малко невъздържан дух.  Разединението работи забележително 
добре при истинско убеждение за пълна истина. Това е така, защото не логичната строгост 
или теологичната прецизност носят единство. То е резултат от духа на кроткия и смирен Исус 
(Йоан  16:33;  Яков  3:16-18).  Така  че  за  дявола  разединението  може  да  бъде  по-добро  от 
ересите. Защото в разединението истинските вярващи отстояват своята теология един срещу 
друг.

Междувременно, първоначалният „разединител“ знае, че „ако християните действаха 
в съгласие, вървейки напред като един, под ръководството на една Сила, за постигането на 
една цел, те биха преобърнали света“.92 Защо да позволи това да се случи?

Когато си мисля върху 1888, изглежда че скептицизмът, самоувереността, дълбокото 
посвещение, обективността и непредубедеността – всички те или което и да е от тях спомагат 
за задушаването на кротостта и улесняват разединението. Исус, кротък и смирен, просто би 
бил стъпкан от напълно посветени еретици; или отхвърлен от скептиците като безгръбначен 
слабак; или оценен от непредубедената обективност като такъв, на когото липсват лидерски 
качества; или просто обвинен в непоследователност от някой самонадеян умник. Да бъдеш 
кротък и смирен може да бъде опасно за личния или общия успех. Но е важно за небесното 
единство.

През  февруари  1887  г  Елън  Уайт  писала  на  А.  Т.  Джоунс  и  Е.  Дж.  Уагонър  от 
Швейцария относно един материал, който те публикували в  Знамения на времето:  „Не се 
колебая да кажа,  че тук сте направили грешка. Отклонили сте се от позитивните насоки, 
които Бог е дал по този въпрос и в резултат ще постигнете само вреда. Това не е Божият ред. 
Така дадохте пример на други да правят,  както вие направихте,  да чувстват свободата да 
представят свои различни идеи и теории и да ги изнасят публично, защото вие постъпихте по 
този начин. Това ще доведе нещата до състояние, каквото не сте си и представяли“.93 Това е 
пророческият глас!

Кореспонденцията  с  Джордж  И.  Бътлър  и 
Юрая  Смит  изразява  същата  загриженост:  „Ако 
бяхте избегнали въпроса…, това би било в много по-
голямо  съответствие  със  светлината,  която  Бог  е 
преценил за правилно да ми даде.“94 Тя е мислела, че 
„цялата работа… не е според Божия ред“.95 

Дори  отношението  към  отстъпващия  Д.  М. 
Кенрайт  заслужило  порицание:  „Бог  не  се  отнася 
към  отстъпниците  по  този  начин.  Ако  имате  да 
кажете  нещо,  кажете  го  без  да  записвате  подобни 
неща на хартия. Казвам ви, братя, обезпокоена съм, 
когато  виждам,  че  заемате  позиции,  които 
забранявате  на  други  да  заемат  и  които  бихте 
осъдили  в  другите“.96 Но  поради  светии,  които 
искали да наложат своята гледна точка на всяка цена, 

92  Елън Уайт, Свидетелства към църквата (Mountain View, Calif.: Pacific Press Pub. Assn., 1948), т. 9, стр. 221.
93  Елън Г. Уайт писмо 37, 1887.
94  Елън Г. Уайт писмо 13, 1887.
95  Пак там.
96  Пак там.

36



Елън Уайт трябвало да заключи: „Сега вярвам, че нищо друго не може да бъде направено, 
освен  отворена  дискусия.“97 Очевидно  повечето  от  това,  което  помним  за  Сесията  на 
Генералната конференция в Минеаполис 1888, е исторически урок за това, което се случва, 
когато личната защита – административна, теологична или друга – триумфира над смиреното 
отстъпване пред даден съвет и над блаженството на хармонията, за която Исус казва, че ще 
бъде доказателство за света, че Той е дошъл от Бога (Йоан 17:21).

Дяволът се нуждае не толкова от фалшива доктрина, колкото от разединение: ересите 
често пъти са по-маловажни от разединението.

Лаел Сизър е помощник-редактор на Адвентист Ривю. Той се фокусира 
върху първосвещеническата молитва на Исус всички да бъдем едно.

97  Пак там.
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