Profetians Ande – Andliga gåvor
Syfte:
Fokus:
Introduktion

Det finns goda skäl varför SDA anser att Ellen White hade den profetiska gåvan.
Det är Jesus som talar genom sanna profeter för att vägleda sitt folk.
När Gud skapade världen kunde Gud och människan kommunicera ansikte mot
ansikte med varandra. Men pga synden bröts direktkontakten.
Så Gud fick använda sig av en annan metod…
Heb 1:1
Hur talade Gud till sitt folk? Bibeln = Profeternas skrifter (Rom 1:2, Matt 26:56)
Uppgiften att vara Guds språkrör är en av Andens gåvor.
1 Kor 12:8-11
Får alla gåvan att vara profeter? (v.29) Vem bestämmer vem som får gåvorna?
Hur vet man om man har fått den profetiska gåvan?
4 Mos 12:6
Hur ger Gud sig tillkänna för en profet?
De profetiska synerna åtföljs ofta av något fenomen som bekräftar dess övernaturliga ursprung.
Dan 10:15-18
Vad hände med Daniel när han fick syner från Gud? Han blev stum, föll ned,
kunde inte andas, blev styrkt m.m. (Jfr 4 Mos 24:16, Apg 9:8-9, Luk 1:20).
När sänder då Gud profeter till sitt folk?
Amos 3:7
Hur mycket gör Gud utan att uppenbara det för profeterna? När Gud ska göra
något stort för sitt folk kallar han en profet för att förbereda sitt folk. Floden Noa (1 Mos 6:13-14), Guds folk - Abraham (1 Mos 12:1, 15:1), Uttåget ur
Egypten - Moses (Hos 12:13), Fångenskapen i Babylon - Jeremia (Jer 1:2-3),
Återkomsten från Babylon - Haggai & Sakarja (Esra 6:14) Jesus födelse - Hanna
& Simeon (Luk 2:25-26, 36), Jesus framträdande - Johannes (Luk 1:76, 13-17).
Kan man då tänka sig att Gud kommer att kalla profeter i ändens tid inför Jesus återkomst?
Joel 2:28-32
Kommer Gud att kalla profeter innan Herrens dag? Kan kvinnor vara profeter?
Kvarlevan i vers 32 handlar om samma kvarleva som beskrivs i Upp 12:17…
Upp 12:17
Vilka karaktärsdrag har Guds sanna kyrka i sista tiden?
Vad betyder Jesu vittnesbörd? Vi låter Bibeln tolka sig själv…
Upp 19:10
Vad är Jesu vittnesbörd? Profetians Ande = den profetiska gåvan (Upp 22:9).
Det är Jesus som vittnar genom sanna profeter (1 Pet 1:10-11). Vi borde
förvänta att Guds folk i ändens tid ska ha en profet. Fanns det någon profet
inom adventrörelsen? Ellen White: 1844 fick hon den första av 2000 syner.
Under drygt 70 års verksamhet reste hon världen runt, grundade bokförlag,
församlingar, skolor, hälsohem m.m. och skrev 40 böcker och 5000+ artiklar.
Hon fick övernaturliga drömmar och syner [CITAT].
Men vi behöver vara försiktiga för Jesus varnade för falska profeter…
Matt 24:4, 11, 24
Jesus varnade för falska profeter, men inte för alla profeter. Profettestet!
Det första är kanske det mest avgörande…
1 Joh 4:1-2
1) Upplyfter Jesus som Gud och människa
Låt oss titta på det andra testet…
Jes 8:20
2) Motsäger inte Bibeln/tidigare profeter (1 Joh 4:6)
Låt oss titta på det tredje testet…
Matt 7:15-16
3) Bär god frukt
Låt oss titta på det fjärde testet…
5 Mos 13:1-3
4) Upplyfter Guds tio bud (inkl. sabbaten)
Låt oss titta på det sista testet…
Jer 28:9
5) Profetior går i uppfyllelse
Avslutningsvis, låt oss läsa…
1 Thess 5:20-21
Ska vi förkasta profeterna? Vad kallas vi att göra?
Appell
Ser du att det finns goda orsaker till varför jag och SDA tror att EGW hade
profetians gåva? Är du villig att undersöka hennes skrifter och ärligt testa om
de kommer från Gud?

Ögonvittnens vittnesbörd om Ellen Whites syner
Övernaturlig styrka: “Tidigt år 1845, då hon hade en syn i hennes föräldrars hem i Portland, Maine,
plockade 17-åriga Ellen Harmon (senare White) upp deras stora familjebibel och höll den i sin
utsträckta vänsterarm i 20-30 minuter. Berättelsen dokumenterades av J.N. Loughborough som
intervjuade de som var vittnen till synen, inklusive Ellens far, mor och syster. Bibeln (som finns på
utställning i Ellen G. White Estate) väger 18½ pounds (8 kg)” (www.whiteestate.org)
James White: ”1. Hon är helt omedveten om allt som händer omkring henne…
2. Hon andas inte. Under hela tiden som synen varar – som vid olika tillfällen sträcker sig från 15
minuter till 3 timmar – så finns det ingen andning. Det har vid upprepade tillfällen bevisats genom att
trycka över bröstet och stänga munnen och näsborrarna.
3. Direkt när hon får sin syn blir hennes muskler hårda och hennes leder oböjliga så at ingen yttre
kraft kan påverka dem. Samtidigt kan inte hennes många, fria och eleganta rörelser hindras eller
styras av ens den starkaste personen.
4. När synen avslutas är allt i totalt mörker för henne … Ibland kan det ta upp till tre timmar innan
synen är återställd.” (James White, Life Incidents [1868], s. 272)
J. N. Loughborough: “Jag vill ange några fakta angående synerna. Den första gången jag såg Fru E. G.
White (tidigare Fröken Harmon) var i oktober 1852. Den dagen såg jag henne ha en syn som varade
över en timme. Sen den gången har jag haft privilegiet av att se henne ha syner ungefär femtio
gånger. Jag har varit närvarande när läkare har undersökt henne i detta tillstånd, och jag ser det som
ett nöje att vittna om vad jag har sett och vet. Jag litar på att en beskrivning av dessa fakta i detta fall
inte likgiltigt förkastas på grund av godtyckliga antaganden av dem som aldrig sett henne i detta
tillstånd. När hon får en syn ger hon ifrån sig tre hänryckta ”ära”-rop som genljuder och återljuder,
den andra och speciellt den tredje, svagare, men mer nervkittlande än det första. Rösten liknar den
från en som är långt borta från dig, och som just försvinner bortom hörhåll. I ungefär fyra eller fem
sekunder verkar hon falla ned som en person som svimmar, eller förlorat kraften. Därefter verkar
hon direkt fyllas av övernaturlig styrka. Ibland reser hon sig på sina fötter på en gång och går runt i
rummet. Hon rör sina händer och armar i frekventa rörelser och pekar höger eller vänster medan
hennes huvud vänder sig. Alla dessa rörelser görs på ett mycket graciöst sätt. Det är omöjligt för
någon att rubba hennes arm eller hand från den positionen som den placeras i. Hennes ögon är alltid
öppna, men hon blinkar inte. Hennes huvud är höjt, och hon tittar uppåt, inte tomt stirrande, men
med ett behagligt uttryck. Den enda skillnaden från normalt är att hon verkar titta intensivt på något
fjärran objekt. Hon andas inte, ändå slår hennes puls normalt. Hennes ansiktsuttryck är fridsamt, och
färgen på hennes ansikte är som i hennes naturliga tillstånd.”
A. F. Fowler: “Vi var närvarande när (i februari 1857) Syster E. G. White hade en syn i Waldron’s Hall,
Hillsdale. Dr. Lord gjorde en undersökning och sa: ’hennes hjärta slår, men det finns ingen andning.
Det finn liv, men ingen aktivitet i lungorna; jag kan inte redogöra detta tillstånd.’
Signerat, A. F. Fowler, Fru A. F. Fowler, Hillsdale, Mich 1 jan. 1891”
För fler se: www.whiteestate.org/issues/eyewitns.html

Profettestet
1) ”Kristus var Gud i sin natur och i den högsta bemärkelsen. Han var med Gud från all evighet…
Herren Jesus Kristus, Guds gudomlige Son existerade från evigheten som en separat person, ändå ett
med Fadern.” (Ellen White, Selected Messages 1, s. 247)
”Han var jämställd med Gud, oändlig och allsmäktig. … Han är den evige, självexisterande Sonen.”
(Ellen White, Evangelism, s. 615)
2) ”I sitt ord har Gud meddelat människorna den kunskap som är nödvändig för frälsning. Bibeln skall
därför betraktas som en auktoritativ, ofelbar uppenbarelse av hans vilja. Den är en norm för
karaktären, en uppenbarelse av trosläran och erfarenhetens bedömare.” (Ellen White, Stora Striden,
s. 8)
”Kära läsare, jag anbefaller åt dig Guds ord som rättesnöret för din tro och vandel. Efter detta ord
skall vi dömas. I detta ord har Gud lovat att ge syner i de “yttersta dagarna”, inte som en ny trosregel,
utan för att trösta sitt folk och vägleda dem, som avviker från Bibelns sanningar.” (Ellen White,
Adventbudskapet, s.102 [språkreviderad])
“Ingen kristen lärare i denna generation, ingen religiös reformator i något tidigare skede har satt ett
högre värde på Bibeln. … Inte ett spår av ”högre kritik,” ”nya tankar,” eller skeptisk, destruktiv filosofi
kan bli funnen i någon av hennes skrifter.” (A. G. Daniells, predikan på Ellen Whites begravning, Life
Sketches, s. 471)
3) “I alla sina bokverk presenterar och upphöjer Ellen G. White Kristus. … Hennes lilla bok, Vägen till
Kristus, ger en av de bästa undervisningar om frälsningens väg som någonsin skrivits.” (Raymond
Holmes (f.d. luthersk präst), En främling i mitt hem, s. 54)
“Allt för många kritiker har missat poängen helt och hållet. Och detta är dessutom så synd! Jag har
personligen blivit berörd, djupt berörd, av hennes skrifter. Jag har förändrats av dem. Jag tror att jag
är en bättre människa idag pga. dem. Och jag önskar att kritikerna kunde upptäcka det!” (Vincent
Ramik (katolsk advokat), Adventist Review, 17 september 1981)
”ingen kan bestrida att hennes skrifter överensstämmer med de grundläggande principerna i det
historiska evangeliet, ty det gör dem verkligen. ... Allt som hon skrev om sådana ämnen som
frälsningen eller det kristna livet utmärker henne som en kristen i varje bemärkelse av ordet.”
(Walter Martin (kritiker), Kingdom of the Cults [1985], s. 445-446)
“Hon var fullständigt ärlig i sin övertygelse om sina syner. Hennes liv var dem värdiga. Hon visade
ingen andlig stolthet och sökte ingen snöd vinning. Hon levde sitt liv och utförde sitt arbete som en
värdig profetissa.” (New York "Independent", tidningsartikel efter hennes begravning 1915)
4) “Sabbaten gavs inte enbart till Israel utan till hela världen. Den var känd för de första människorna
i Eden. Liksom de andra buden i de tio budens lag är sabbatsbudet oföränderligt bindande. Om
denna lag, av vilket det fjärde budet utgör en del, säger Jesus: ”Intill dess himmel och jord förgås,
skall icke den minsta bokstav, icke en enda prick av lagen förgås.” – Matt 5:18. Så länge himmel och
jord består skall sabbaten alltjämt fortsätta att vara ett tecken på Skaparens makt.” (Ellen White,
Vändpunkten, s.276)
5) a. Den 24 december 1860 begärde South Carolina utträde ur den amerikanska unionen. Vissa
fruktade inbördeskrig. Men den allmänna opinionen i USA förväntade inte en blodig strid:

“Några gummor med kvastar skulle kunna bege sig ned dit och slå ned all revolt som finns i South
Carolina!” (Horace Greeley, New York Tribune, januari 1861) ”Jag har hela tiden känt det i min fulla
rätt att dra slutsatsen att krisen, paniken och oron som nu finns i landet är konstgjord.” (Abraham
Lincoln [4 mars 1861], History of the administration of president Lincoln, s. 103) Men den 12 januari,
1861, många månader innan inbördeskriget i USA började fick Ellen White en syn efter en
mötesserie: “Människor skrattar åt South Carolinas begäran om utträde (ur unionen), men jag har
precis blivit visad att ett stort antal stater kommer att ansluta sig till den staten och det kommer att
bli ett fruktansvärt krig. I synen såg jag stora arméer som samlats på båda sidor av slagfältet. Jag
hörde kanonernas knallar och såg de döda och döende överallt… Det finns personer i detta hus som
kommer att förlora söner i det här kriget.” (Ellen White, General Conference Daily Bulletin, 12 januari
1861). Så blev det. Ca 600 000 människor stupade i det blodigaste kriget som ägt rum på amerikansk
mark. Minst 10 personer av de närvarande förlorade söner i kriget.
b. Två världskrig: “Jag fick se jordens invånare i största förvirring. Krig, blodsutgjutelse, misär, brist,
hungersnöd och sjukdom spred sig i landet. … Min uppmärksamhet vändes bort från händelsen. Det
verkade vara en liten tid av fred. Återigen visades jordens invånare för mig och återigen var allt i
fullständig förvirring. Strid, krig och blodsutgjutelse, med hungersnöd och sjukdom, härjade överallt.
Andra nationer var engagerade i detta krig och denna förvirring. Kriget orsakade hungersnöd. Brist
och blodsutgjutelse orsakade sjukdom. Människor gav upp andan av skräck ”i väntan på det som skall
komma över världen.”” (Testimonies for the Church 1, s. 268, [1861])
“Vi kommer att få se oro överallt. Tusentals skepp kommer att kastas i havets djup. Flottor kommer
att gå under och miljontals människoliv kommer att offras.” (Ellen White, Signs of the Times, 21 april
1890)
c. 1848 började mystiska knackningar äga rum hos två systrar i Rochester, New York (Kate och
Margaret Fox). Ellen White skrev om dem: ”Jag såg, att de mystiska knackningarna i New York och på
andra platser var av Satan, och att sådana företeelser skulle bli allt mer vanliga och framträda under
en religiös täckmantel för att invagga de förvillade i större säkerhet och för att, om möjligt, dra Guds
barns tankar till dessa ting och leda dem till att tvivla på den helige Andes undervisning och kraft.”
(Ellen White, Adventbudskapet, s.55). ”Förvillelsen rörande knackningarna blev framställd för mig,
och jag såg, att Satan har makt att framställa för oss skepnader, som skall utge sig för att vara våra
släktingar eller vänner, vilka avsomnat i Kristus.” (Adventbudskapet, s.330) När denna syn gavs, hade
spiritismen just tagit sin början och hade endast mycket liten utbredning. Det fanns då endast ett
fåtal medier. Sedan dess har spiritismen spritt sig över hela världen och vunnit miljoner anhängare.
Idag ser vi rörelser som New Age och andra spiritistiska rörelser som snabbt spritt sig över hela
världen. Spiritistiska TV-program, seanser och medial rådgivning har blivit en del av vår vardag.
d. Ellen White fick många syner om hälsa. Under en tid då människor trodde att tobak till och med
var nyttigt skrev Ellen White: ”Tobak är ett gift av det mest bedrägliga och elakartade slaget… Det är
desto mer farligt eftersom dess effekter på systemet är så långsamma och till en början knappt
märkbara.” (Ellen White, Spiritual Gifts, band 4, s. 128, (1864)). Det var först på 1950-talet som
vetenskapen började komma ikapp och bevisa att hon hade rätt. Hon blev även visad att: “Cancer,
tumörer, och alla inflammatoriska sjukdomar beror till stor del på att man äter kött. Enligt det ljus
som Gud har gett mig så beror den allmänna förekomsten av cancer och tumörer på att man i stort
sätt lever på köttet av döda djur.” (Ellen White, Spalding and Magan Collections, s. 48 [1896]). Detta
blev vedertaget av vetenskapen först 150 år senare: ”Den som äter mycket rött kött löper betydligt
större risk att få cancer i tjock- och ändtarm än den som konsumerar måttliga mängder.”
(Cancerfonden, Mindre kött rekommenderas, 2008-11-19) ”Forskningen visar att personer som äter
mycket rött kött och charkprodukter har större risk att få hjärt- och kärlsjukdom och vissa former av
cancer…” (Livsmedelsverket, ”Risker med rött kött och chark”, 2013-11-21)
“CUP har funnit starka bevis som kopplar rött kött till en högre risk för cancer. Forskningen visade att
förtäring av större mängder rött kött (nöt, lamm, fläsk och get) ökade risken av tjock- och

ändtarmscancer…” (World Cancer Research Fund, ”Red and Processed Meat” [2012]) På 50-talet
skrev Clive McCay professor i näringslära: ”Trots det faktum att Ellen Whites verk skrevs långt innan
den moderna, vetenskapliga näringslärans ankomst, finns ingen bättre övergripande handbok
tillgänglig idag.” (Review and Herald, 26 februari 1959). Ellen Whites syner om hälsa är nyckeln till
framgången för alla adventistiska hälsoinstitut. I en artikel i National Geographic 2005 var
adventisterna den mest hälsosamma folkgruppen i hela världen: “Forskare har fokuserat på flera
regioner där människor lever betydligt längre.… i Loma Linda, Kalifornien, har forskare studerat en
grupp Sjundedagsadventister som är rankade bland Amerikas ”allstars” i livslängd.” (National
Geographic, Nov 2005) Sedan dess har många fler undersökningar bekräftat detta.
e. Jordbävningen i San Francisco 1906: 1902 skrev Ellen White: “Om inte allt för länge kommer dessa
städer drabbas av Guds dom. San Francisco och Oakland håller på att bli som Sodom och Gomorra,
och Herren kommer att hemsöka dem i vrede” (Ellen White, Manuscript 114, 1902). Två dagar innan
jordbävningen fick hon se en syn: “När jag var i Loma Linda i Kalifornien den 16 april 1906 fick jag se
en mycket förunderlig syn. I en syn om natten stod jag på en upphöjning varifrån jag kunde se hus
som vajade som ett strå i vinden. Byggnader, stora och små, föll till jorden. Nöjesorter, teatrar, hotell
och de rikas hus skakade och splittrades. Många liv utplånades och luften fylldes med de skadades
och skrämdas tjut.” (Ellen White, Testimonies for the Church 9, s. 92, 93). Den 18 april 1906 skakades
San Francisco av en förödande jordbävning på 7,8 på richterskalan som sedan orsakade en stor
brand. 227 000 blev hemlösa och 3000 personer dog.

INVÄNDNINGAR
”Kvinnor kan inte vara profeter” – 2 Mos 15:20, Dom 4:4, 2 Kung 22:14, Jes 8:3, Joel 2:28, Luk 2:36,
Apg 21:9, 1 Kor 5:11
”Inga utom-kanoniska inspirerade böcker finns” – Jos 10:13, 1 Krön 29:29, 2 Krön 9:29, 2 Krön 12:15
”Ingen profet efter Uppenbarelseboken” (Upp 22:18-19) – Samma sak skulle man behöva säga om
Moseböckerna och Ordspråksboken (5 Mos 4:2, 12:32, Ords 30:6).
Johannesevangeliet skrevs dessutom efter Uppenbarelseboken. Poängen med
dessa texter är att man inte i efterhand har rätt att lägga till och ändra i det
som en profet har skrivit.
”Ellen Whites förutsägelse år 1856 slog inte in” – ”Jag fick se församlingen som närvarade
vid konferensen [år 1856]. Ängeln sade: "Några: mat för maskar, några:
utsatta för de sju sista plågorna, andra lever och är kvar på jorden och blir
förvandlade vid Jesus ankomst."” (Testimonies for the Church, band 1, s.131132, 1856)
"Hade adventister, efter den stora besvikelsen 1844, hållit fast vid sin tro och
enigt följt med öppnandet av Guds försyn, tagit emot budskapet om den
tredje ängeln och i kraft av den helige Ande att förkunnat det för världen,
skulle de ha sett Guds frälsning, Herren skulle ha åstadkommit mäktiga ting
genom deras ansträngningar, arbetet skulle har slutförts, och Kristus skulle ha
kommit för länge sedan för att ta emot sitt folk till sin belöning. Men
under den period av tvivel och osäkerhet som följde besvikelsen, gav många
av adventisterna upp sin tro.... Därmed hindrades arbetet, och
världen blev kvar i mörkret. Hade hela Adventist-kroppen förenats kring Guds
bud och tron på Jesus, hur annorlunda skulle inte vår historia varit!"
(Evangelism, s.695, 1883)
Jer 18:7-10 – Vissa profetior är villkorliga. Jona 3:1-10. 2 Mos 6:2-8  4 Mos
14:26-34. 1 Sam 2:27-31, 5 Mos 28:68.

