Ellen White var mycket tydlig med att hennes skrifter inte getts för att ersätta
Bibeln. Hon skrev: ”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.” (Adventbudskapet, s. 102). Hennes gudfruktiga
liv och budskap ledde otaliga människor till Kristus, något som till och med
hennes skarpaste kritiker bekräftade. Angående Kristus natur sa hon: ”Han var
jämställd med Gud, oändlig och allsmäktig. … Han är den evige, självexisterande
Sonen.” (Evangelism, s. 615). Hon ledde människor till att se heligheten i Guds
lag och uppmanade folk till lydnad för alla de tio budorden.
Framtidsförutsägelser går i uppfyllelse
Ellen fick många syner om framtiden som gått i uppfyllelse. Några av hennes
mest spektakulära förutsägelser innefattar:
1. Händelser kring inbördeskriget i USA: Där hon fick syner som gick stick i
stäv med den allmänna opinionen, men som bekräftades till minsta
detalj (General Conference Daily Bulletin, 12 januari 1861).
2. Två världskrig: Hon fick se två världsvida krig som skildes åt av en liten
tid av fred. Hon såg hela flottor som gick under och miljontals
människoliv offras (Testimonies for the Church 1, s. 268, och Signs of the
Times, 21 april 1890).
3. Spiritismens utbredning: Hon blev visad att trots att spiritismen i stort
sätt var okänd i början av 1800-talet så skulle det bli stort och komma in
i kristendomen (Stora Striden, s. 588).
4. Förlikning mellan protestanter och katoliker: Hon blev visad att
protestanterna skulle förena sig med Rom genom att nedvärdera
läromässiga skillnader (Stora Striden, s. 444).
5. Förstörelsen av World Trade Center i New York: I Vägledning för
församlingen 3, s. 305 skriver Ellen om en syn av skyskrapor i New York
som ansågs vara brandsäkra, men som förstördes genom eld.
6. Hälsa: I en tid när den moderna medicinen låg i sin vagga blev Ellen visad
saker som långt senare skulle bekräftas av vetenskapen. T.ex. att
rökning var rena giftet, att en vegetarisk kost är bäst för hälsan och
mycket mer.
Jag skulle vilja uppmana dig till att undersöka detta mer noggrant. Forska i
Skrifterna för att se om det kan förhålla sig såhär. Om Ellen Whites budskap
kom från Gud så innebär det att det är Jesus eget hoppfulla vittnesbörd.

HOPP I ÄNDENS TID
En hoppets profet
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Innan synden kom in i världen kunde Gud kommunicera direkt med
mänskligheten. Men synden separerade människan från sin Skapare (Jes. 59:2)
och relationen bröts. Men Gud önskade återupprätta den brutna relationen.
Genom sina profeter har Gud försökt kommunicera med mänskligheten. Ibland
har de lyssnat, ibland inte. Arbetar Gud också idag på samma sätt, eller har Gud
slutat tala till mänskligheten? Har profeternas roll i kyrkan blivit överflödig eller
borde vi förvänta profeter i våra dagar?
Vad är en profet?
Viss förvirring råder över begreppet profet. Bibeln säger: ”Sedan Gud i forna
tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom
______________, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son.” (Heb.
1:1-2, se även 2 Kung. 17:13; Sak. 7:7). En profet är inget annat än Guds språkrör
eller talesperson . Det är genom profeter som Gud har valt att kommunicera
med mänskligheten. Bibeln är egentligen inget annat än ”profeternas
_____________” (Matt. 26:56)
Anden och den profetiska gåvan
Att vara Guds språkrör är inte en uppgift som alla får. Det är en gåva som den
Helige Ande ger åt vissa (1 Kor. 12:8-11, 29; Sak. 7:12-13; Neh. 9:30). När
profeterna kallas till sin tjänst uppenbarar Gud det för dem i syner och
drömmar. Han sa till Moses: ”Om det finns en HERRENS profet ibland er, ger jag
mig till känna för honom i en _______, och talar med honom i en ________.” (4
Mos. 12:6, se även Hos. 12:10, Job 33:14-17 och Joel 2:28. Vi drömmer alla. De
flesta drömmar uppstår från vardagslivets omständigheter och tankar, och har
inget med Guds Ande att göra (se Jer. 29:8). Men de syner och drömmar som
kommer till en profet sker ofta i samband med konkreta tecken och under för
att bevisa gåvans övernaturliga ursprung. Profeterna Daniel, Bileam, Hesekiel
och Johannes förlorade alla sin kraft och föll ned till marken när de fick en syn
från Herren (Dan. 10:8-10; 4 Mos. 24:16; Upp. 1:17; Hes. 1:28). Under synen
hade Bileam sina ögon öppna och Daniel andades inte (4 Mos. 24:4; Dan. 10:17-

18). Paulus var omedveten om allt som skedde runt omkring honom och kunde
inte se på ett långt tag efter han fått en syn (2 Kor. 12:2-4; Apg. 9:8-9). Men de
uppehölls och styrktes av Herren så att de kunde tala Guds ord.
Profeter i vår tid
”Ty Herren, HERREN gör ____________ utan att ha uppenbarat sin hemlighet för
sina tjänare ____________.” (Amos 3:7) Närhelst Gud har tänkt göra något stort
sänder han alltid en profet för att förbereda vägen. Paulus säger att profetians
gåva ska finnas i församlingen ”tills vi alla når fram till enheten i tron och i
kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt
uppfyllda av Kristus.” (Ef. 4:11-13). Om en speciell utgjutelse av Anden behövdes
för att förbereda folket för Jesus första ankomst, hur mycket mer behövs det
inte för hans andra ankomst? Genom profeten Joel säger Herren: ”Och det skall
ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött. Era söner och era
döttrar skall _____________, era gamla män skall ha drömmar, era unga män
skall se syner… innan HERRENS ________ kommer, den stora och
fruktansvärda.” (Joel 2:28-31). Gud har alltså lovat att återställa den profetiska
gåvan innan innan Jesus kommer tillbaka (se även Upp. 12:17 och 19:10).
Vem var Ellen White?
År 1844 fick en märkvärdig 17-årig tjej vid namn Ellen en syn. Hon kallades till att
förmedla vad hon sett. Detta var den första av över 2000 syner och drömmar
som den här kvinnan skulle få under sin livstid. Tillsammans med sin man James
White for hon kors och tvärs i USA och grundade bokförlag, skrev böcker,
etablerade församlingar, skolor, hälsohem, sjukhus m.m. Under sin livstid skrev
Ellen White över 40 böcker och 5000 tidningsartiklar trots sin fyraåriga skolgång.
Dessa böcker har förvandlat otaliga människors liv. Hon är världens mest
översatta författarinna genom tiderna. Boken Vägen till Kristus har översatts till
över 140 språk. Stora delar av hennes verksamhet gick ut på att skriva personliga
vittnesbörd till personer, församlingar och institutioner med råd utifrån vad hon
blivit visad i sina syner. Totalt skrev hon över 60 000 sidor. Precis som Daniel och
Bileam så upplevde Ellen White övernaturliga tecken när hon hade en syn.
Hennes man berättar: ”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). Läkare undersökte henne vid flera
tillfällen och bekräftade till sin stora förvåning dessa tecken. Vid flera tillfällen,
under en syn, fick hon övernaturlig styrka och höll upp en 8 kg tung familjebibel
på rak arm i 20-30 minuter.
Profettestet
Även om hennes syner bekräftar att hennes budskap var övernaturligt så bevisar
de inte att det kommer från Gud. Jesus varnade för falska profeter speciellt i den
sista tiden (Matt. 24:11, 24). Men Jesus varnade inte för alla som påstod sig vara
profeter. Vi måste pröva andarna. Paulus säger: ”Släck inte Anden. Förakta inte
profetior, men ________ allt, behåll det goda.” (1 Thess. 5:19-21). Det var Anden
som inspirerade profeterna till att skriva Bibeln (2 Pet. 1:21). Därför är det
omöjligt att den Helige Ande skulle motsäga Bibeln, eftersom han då skulle tala
emot vad han sagt till tidigare profeter. Den Helige Ande har inte getts och kan
inte ges för att ersätta Bibeln. Johannes uppmanar oss att ”pröva andarna om de
kommer från Gud” (1 Joh. 4:1). Och det är Bibeln som är rättesnöret (1 Joh. 4:6,
Jes. 8:20). Bibeln ger tydliga kriterier som en profet måste uppfylla innan vi kan
tro att denne kommer från Gud. Utöver det att ha övernaturliga syner och
drömmar (4 Mos. 12:6), ska en sann profet också uppfylla följande kriterier:
1) Upplyfta Jesus – 1 Joh. 4:1-2
2) Inte motsäga Bibelns lära – Jes. 8:19-20; Apg. 17:11; 1 Joh. 4:6
3) Bära god frukt – Matt. 7:15-16; Luk. 3:8-14; Gal. 5:22-23
4) Uppmana till lydnad mot Guds bud – 5 Mos. 13:1-3; Apg. 5:32
5) Förutsäga framtiden korrekt – Jer. 28:9; 5 Mos. 18:22
För att försäkra sig om huruvida Ellen Whites budskap stämmer överens med
Bibeln behöver man läsa hennes skrifter. Jag utmanar dig, kära läsare, att läsa
hennes böcker och bilda din egen uppfattning. Men vi kan åtminstone titta på
vad Ellen White ansåg om Bibeln: ”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.” (Stora Striden, s.8).

