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MODERNA PROFETER
Förtrösta på HERREN, er Gud, så har ni ett säkert fäste. Lita på hans
profeter, så skall det gå er väl. [2 Krönikeboken 20:20]
Två råd av kung Josafat, som vi kan ta till oss än idag. Dessutom har vi löftet
i Amos 3-7, att stödja oss på: Ty Herren, HERREN gör ingenting utan att ha
uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna.
Skall vi vänta oss att det skall finnas moderna profeter? När lärjungarna
frågade Jesus "Säg oss: När skall detta ske, och vad blir tecknet på din
återkomst och den här tidsålderns slut?" [Matteus 24:3], svarade han: Se till
att ingen bedrar er. Denna varning antyder att det skulle komma att göras
många försök att vilseleda. Det blir ännu tydligare i vers 24 där Jesus säger:
Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra
stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Jesu ord
gör det klart, att det skulle uppstå falska profeter. Han kunde ju ha sagt
akta er för profeter. Men det gör han inte. Alltså innebär det att det skulle
komma att finnas både falska och äkta profeter.
Hur skiljer man dem åt? Det är bl.a. den frågan som jag vill försöka besvara i
den här skriften.

Ellen White kallas till profetämbetet
December 1844 kallade Gud en 17 årig flicka att bli Hans språkrör. Hon
hette som ogift Ellen Harmon, var sjuklig och hade därför inte kunnat gå i
skolan och få formell skolutbildning. Hon var en av de fem kvinnor och
flickor som en decemberdag uppriktigt bad om förståelse över den stora
besvikelsen, som man kallar den händelsen när miljontals människor
väntade att Jesus skulle återvända till Jorden i oktober 1844 (se studiehäfte 15a för en närmare beskrivning).
Men dessförinnan hade Gud kallat två män, vilka emellertid inte lydde
kallelsen1 att bli Guds språkrör. Den förste som Gud kallade, var man vid

1

Ellen White Biographies: 1BIO 66.1

4

namn William Foy 2 . Han gavs en syn den 18 januari år 1842 och
uppmanades att berätta vad han sett. Det var alltså flera år innan Ellen fick
sin första syn. William Foys syn varade i två och en halv timme. Den andra
synen fick han den 4 februari. Den synen varade tolv och en halv timme!
Hans fysiska tillstånd under synerna liknade de som Daniel beskriver i Bibeln
(se sidan 11). Men sorgligt nog berättade Foy aldrig för någon vad han sett.
När Ellen White, under ett möte i närheten av Cape Elizabeth, Maine,
beskrev sin första syn, den som hon hade i december 1844, var Foy
närvarande. Mitt under sin redogörelse, blev Ellen avbruten av Foy som inte
kunde tygla sig längre. Han kände nämligen igen Ellens beskrivning som den
syn han själv haft mer än två år tidigare. Han blev så upphetsad, att han lät
undslippa ett glädjerop och började hoppa upp och ned. Ellen kommer ihåg
att han prisade Gud. Foy berättade för de församlade, att Ellens syn var
precis den som han hade haft. Han visste att det vore omöjligt att Ellen
skulle kunnat få den information från någon annan än Gud.
Hazen Foss var den andre mannen som Gud kallade att tala för sig. Innan
den 22 oktober 1844 (dagen för den stora besvikelsen), hade Hazen haft en
syn som beskrev milleriternas (adventisternas3) resa till Guds stad. Han
hade blivit instruerad att låta sin syn bli känd, med en uttrycklig varning.
Men han tordes inte berätta vad han sett. Efter den 22 oktober 1844 blev
han i en andra syn, påmind om att om han inte var trogen i återgivandet av
den första synen, skulle den profetiska gåvan och ansvaret tas ifrån honom
och ges till någon med mycket lägre utbildning och kvalifikationer. Men han
fortsatte att frukta för att bli förlöjligad av de övriga milleriterna. Slutligen
hörde han en röst som sa: ”Du har satt dig emot den Helige Ande.”
Uppskrämd att denna inre röst, kallade han till ett möte för att berätta om
vad som blivit honom sagt. Men när han skulle börja berätta, kunde han
inte längre komma ihåg. Han sa: ”jag kan inte längre komma ihåg, jag kan
2

Det finns en hel bok om William Foy skriven av Delbert Baker. Det heter ”The
unknown prophet”
3
Sjundedags-Adventisterna fanns ännu inte. De som väntade att Jesus skulle
komma den 22 oktober 1844 kallades alla adventister och kom från många olika
kyrkor.
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inte säga någonting, Guds Helige Ande har lämnat mig.” Några av de
deltagande berättade att det var ”det mest förskräckande möte de
någonsin deltagit i.”
Det var efter denna erfarenhet som Hazen Foss mötte Ellen i Polen, Maine,
dit Mary, Ellens syster bjudit in henne att berätta om sin syn. Det var mitt i
vintern och resan var lång. När Ellen kom fram hade hon förkylt sig och
tappat rösten. Men hon kom ihåg att Gud uppmanat henne att berätta vad
hon hade sett, så hon kallade till mötet. Mary hade bland andra bjudit in sin
svåger Hazen Foss till mötet. Men trots att han blivit inbjuden att delta,
valde han att stanna utanför, men nära nog för att höra vad Ellen sa. På
grund av sin förkylning började Ellen sin berättelse med nästan ohörbar
stämma. Hon var mycket svag. Men efter bara 20 sekunder, blev hennes
röst klar och tydlig. Under en timme berättade hon om den syn hon haft om
himlen och om Jesu återkomst till jorden. Nästa morgon kom Hazen Foss till
Ellen och sa: ”Gud gav mig ett budskap att förmedla till sitt folk. Men jag
vägrade efter att ha hört konsekvenserna; jag var stolt; jag hade inte kunnat
förlika mig med besvikelsen4 … jag hörde din berättelse igår kväll. Jag tror
att synen tagits ifrån mig och getts till dig. Vägra inte att lyda Gud, för det är
med risk för din egen själ. Jag är en förlorad man. Du har blivit vald av Gud;
var trogen i ditt kall, och den krona jag skulle kunna haft, blir din.”5
Gud sa, att han skulle vända sig till det allra svagaste verktyget. Gud visade
därmed, att det är genom Hans Andes kraft det skall ske, precis som Han
säger i Sakarja 4:6 Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min
Ande, säger HERREN Sebaot.
KORT OM ELLEN WHITES UPPVÄXT
Ellen var ett av 8 barn. Hon hade en tvillingsyster som hette Elisabeth. Fram
till 9 års ålder var Ellen en öppen och glad flicka. Men så en dag på väg hem
från skolan kastade en skolkamrat en stor sten på Ellen. Den träffade rakt i
4

Den stora besvikelsen, när Jesus inte kom i oktober 1844, som milleriterna hade
förkunnat.
5
―Hazen Foss,‖ in Seventh-day Adventist Encyclopedia, (SDAE), ed. Don F.
Neufeld, second revised edition (Washington, D.C.: Review and Herald Publishing
Association, 1996), vol. 2, p. 562.
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ansiktet och krossade brosk och ben. Ellen bars hem medvetslös och låg
medvetslös i tre veckor. Hennes hälsa var därefter mycket bräcklig och när
hon var 17 år, gav läkarna henne 3 veckor att leva.
ELLENS FÖRSTA SYN
I december 1844 fick Ellen Harmon sin första syn. Det uppseende-väckande
var, att det budskap som hon fick och som Ellen själv inte förstod, till punkt
och pricka stämmer överens med mönstret och förklaringen av
Uppenbarelseboken 10, nämligen att den givna tiden hade löpt ut. Det
handlade alltså om en gudomlig bekräftelse på att den profetiska tiden
kommit till sitt slut. För de besvikna troende blev det här en utomordentlig
uppmuntran och deras tro stärktes. I en andra syn blev Ellen Harmon
uppmanad att berätta för de andra vad som visats för henne. Efter viss
tvekan antog hon det gudomlig uppdraget.
En syn som hon fick i februari 1845 kom att bli av speciellt stor betydelse.
Den beskriver hur den yttersta domen börjar. Här handlar det om en
uppfyllelse av Uppenbarelseboken 10:7 och 11:15. Daniel skrev redan om
detta i kapitel 7 verserna 9 och 10.
Den första synen var en bekräftelse på att den profetiska tiden löpt ut (Upp.
10:6). Den andra synen underströk de sista händelserna i det himmelska
templet, i det Allra Heligaste. Hittills hade förståelsen av helgedomen varit
bristfällig och hennes syner ökade förståelsen av hur översteprästens tjänst
i det Gamla Testamentet skulle kopplas till Jesu tjänst som överstepräst i
det Nya Testamentet.
Det måste anses som ganska märkligt, att Gud kallar ett så enkelt och
oansenligt ”verktyg” till profetämbetet – knappast begripligt för vanliga
människor. Därmed kan man också förstå reaktionen hos vissa då levande
troende, som ställde sig mycket skeptiska till Ellens upplevelser. Några äldre
troende försökte intala den unga Ellen att det rörde sig om självhypnos.
Den kritiken besvärade henne väldigt mycket. Hon spjärnade därför emot
att berätta om sin följande syn, vilket fick till följd att hennes röst uteblev
en hel dag. Hon blev dessutom i en annan syn varnad för att förhålla sig
avvisande till budskapen och i en senare syn blev hon visad 50 bibelcitat
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som uppmanade, men också uppmuntrade, henne att troget genomföra sitt
uppdrag.
Bland Milleriterna var alla övernaturliga demonstrationer illa ansedda. De
sa därför flera gånger ifrån: ”vi vill inte ha något att göra med syner,
drömmar och övernaturliga uppenbarelser!” Ännu i april 1845 fattades ett
liknande beslut, där man tillfogade: ”Och judiska fabler”. Det ser ut som om
detta tillägg riktade sig till Joseph Bates, som försökt att övertyga
Milleriterna om sabbatens giltighet.
Det är belysande att läsa vad Jeremia skriver om sin egen kallelse till
profetämbetet i Jer.20:7-10
Du, HERRE, övertalade mig, och jag lät mig övertalas. Du grep mig och
blev mig övermäktig. Så har jag blivit ett ständigt åtlöje, alla hånar mig. Ty
så ofta jag talar måste jag klaga, över våld och förtryck måste jag ropa, ty
HERRENS ord drar över mig spott och spe hela dagen. Men jag tänkte: Jag
vill glömma honom och inte mer tala i hans namn. Då blev det i mitt hjärta
som en brinnande eld, instängd i mitt innersta. Jag ansträngde mig att
uthärda den men kunde det inte. Jag hör många förtala mig, det är skräck
från alla håll: "Ange honom!" "Ja, vi skall ange honom!" Alla som stått mig
nära väntar på att jag skall falla. "Kanske låter han lura sig, så att vi blir
honom övermäktiga och kan hämnas på honom."
Den som blir kallad till profetämbetet har bara två val: lyda eller att förtäras
inifrån.

Vad hände när Ellen White fick sina syner?
Det förkom tre sorters syner och de som man mest talar om är de där hon
inte andades och fick övernaturlig styrka.
Jag citerar här ur ett föredrag som hölls av James (Jim) Nix vid Texico
Conference Campmeeting 2008.6 Där läser han upp delar av ett vittnesmål
av Martha Amedon, en dotter till den första ”General Conference
President” för sjundedagsadventisterna, John Byington, som ledde

6

https://www.youtube.com/watch?v=lnWe0l7JADE
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konferensen 1863 -1865. Martha hade varit närvarande vid många av syner
som Ellen fick. Hon berättar:
Medan hon hade sin syn, var hennes ögon öppna, hon andades inte.
Hennes händer, axlar och skuldror rörde sig graciöst. Hon brukade
säga enstaka ord och ibland en hel mening. Det första hon sa när
hon föll i trans var ”glory”. Hon upprepade ordet tre gånger och det
första ”glory” var mer present än de följande två. När hon såg
Jesus, sa hon med en stämma som lät som musik, ”lovely, lovely,
lovely”. Hennes syn tycktes föra oss närmare himlen och vi längtade
efter att få komma dit. Det förekom ingen extas bland de
närvaranden medan hon hade sina syner. Ingenting ingav rädsla.
Det var en högtidlig och stilla företeelse.
När hon återvände till verkligheten, hörde man en lång djup suck
när hon började andas igen, och hon utbrast: ”mörker”. Därefter
blev hon kraftlös och hade svårt att gå och måste hjälpas till sin
stol.
Hon låg aldrig på golvet under synerna, utan stod eller gick omkring. De
som var närvarande när Ellen White fick sina syner, berättar att när hon
sagt ”glory” tre gånger med en nästan sjungande röst, kom hon strax
därefter under inflytande av den Helige Ande. När väl det hände, fanns det
ingenting någon kunde göra för att ändra hennes rörelser. Det gick inte att
böja hennes arm eller liknande. Hon fick övernaturlig styrka.

John Loughborough
John Loughborough (1832 – 1924) var en tidig pastor
bland Sjundedags-Adventisterna. Han har lämnat
omfattande vittnesmål om vad som hände när Ellen
White fick sina syner. Han skriver:
Jag skall delge några fakta beträffande synerna. Den
första gången jag såg fru E.G. White (f.d. fröken
Harmon) var i oktober 1852. Den dagen såg jag henne få en syn som
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varade en timme. Efter den erfarenheten har jag haft privilegiet att
se henne i trans ca 50 gånger. Jag har varit närvarande när läkare
har undersökt henne medan hon varit i det tillståndet, och det är
mig ett nöje att vittna om vad jag sett och vad jag vet. Det är min
förhoppning att fakta inte blir bortviftade på grund av de
antaganden som de gör som aldrig varit med.
När hon går in i trans, utropar hon tre ekande glädjefyllda ”Glory!”
Det andra och speciellt det tredje är, svagare men mer gripande
(thrilling) än det första, det låter som om det skulle komma från en
person mycket längre bort, knappt inom hörhåll. Under ca 5
sekunder tycks hon falla ihop som en person som svimmar, eller som
en som förlorat all kraft; men sedan tycks hon omedelbart bli fylld
med övernaturlig styrka, ibland så att hon omedelbart reser sig upp
och går omkring i rummet. Hon gör många rörelser med händerna
och armarna, pekar åt höger eller vänster i det hon vänder huvudet.
Alla dessa rörelser är högst graciösa. Det spelar ingen roll i vilken
position hennes hand eller arm är, det är omöjligt för någon att
ändra den. Hennes ögon är alltid öppna, men hon blinkar inte;
huvudet hålls högt och hon ser uppåt, inte med en frånvarande
blick, utan med ett behagligt uttryck, som bara skiljer sig från ett
normalt uttryck i det att hon tycks intensivt skåda mot ett avlägset
föremål. Hon andas inte, och ändå är hennes puls normal. Hennes
uttryck är angenämnt och ansiktsfärgen precis lika blommig som i
hennes naturliga tillstånd.
Hennes tillstånd vad beträffar andningen, förlusten av styrka för att
sedan bli stark när Guds ängel rör vid henne, stämmer helt överens
med det som profeten Daniel beskriver om sin egen erfarenhet när
han fick sina syner, när han säger:
Jag blev ensam kvar, och när jag såg den stora synen försvann all min
kraft. Färgen vek från mitt ansikte så att det blev dödsblekt, och jag
hade ingen kraft kvar. Då hörde jag ljudet av hans tal, och när jag
hörde det föll jag bedövad ner med mitt ansikte mot jorden. Då rörde
en hand vid mig och hjälpte mig upp på mina darrande knän och
händer. Sedan sade han till mig: "Daniel, du högt älskade man, ge akt
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på de ord som jag vill tala till dig och res dig upp på dina fötter, ty jag
har nu blivit sänd till dig." När han sade detta till mig reste jag mig
bävande upp. (Daniel 10:8-11)
På websidan: http://www.whiteestate.org/issues/eyewitns.html finns en
lista över ett antal andra vittnesmål i liknande stil. Bl.a. undersökte Dr.
Kellogg henne. Han skriver om en syn som inträffade i Michigan, den 29
maj, 1853, vid ett möte som hölls i Tyrone, Livingston County:
Ellen White var i trans ungefär tjugo - trettio minuter. När hon gick in
i trans, tycktes det alla närvarande som om de kom i närheten av Gud
och hans kraft. Ja några av oss kände verkligen att den Helige Ande
vilade på oss på ett mäktigt sätt. Vi höll på att be under vårt möte på
sabbatsmorgonen omkring kl. 9. Broder White, min far och syster
White hade bett och jag höll på att be. Det hade inte förekommit
någon upphetsning av något slag, inga onormala yttringar. Vi bad
enträget till Gud, att han skulle välsigna vårt möte med sin närvaro
och att han skulle välsigna arbetet i Michigan. Då utropade Mrs.
White triumferande ´Glory! g-l-o-r-y! g-l-o-r-y!´som alltid hördes när
hon fick sina syner. Broder White reste sig och informerade de
närvarande att hans fru upplevde en syn. Efter att ha berättat om hur
hon fick sina syner och att hon inte andades under tiden hon var i
trans, erbjöd han de som ville förvissa sig, att komma fram och
undersöka henne. Dr. Drummond, en läkare som även var en förstadags adventist, steg fram för att undersöka henne. Han hade sagt,
att Ellens syner hade ett hypnotiskt ursprung och att han själv skulle
kunna inge henne en syn. Efter att ha noggrant undersökt henne, blev
han synbarligt blek och sa: ”hon andas inte!”
Jag är helt övertygad om att hon inte andades den gången medan
hon befann sig i trans och inte heller någon av alla de andra
gångerna hon fick sina syner, när jag var närvarande. Hennes
återkomst till nuet efter synen var lika tydlig, som när hon gick in i
den. Det första tecknet till att synen var på väg att ta slut, var att hon
började andas. Först drog hon ett djupt andetag, långt och fullt, på
ett sätt som tydde på att hennes lungor hade varit helt tömda på luft.
Efter att ha tagit det första andetaget, gick flera minuter innan hon
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tog ett andra andetag, som även det helt fyllde hennes lungor; sedan
en paus på 2 minuter och så en tredje inandning efter vilken
andningen återgick till normal. Undertecknat ” M. G. Kellogg, M.D.,
Battle Creek, Mich., Dec. 28, 1890."
Den som påstår sig vara Guds budbärare måste uppfylla de krav som Bibeln
ställer, som t.ex. Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt (Mt. 7:20),
och ”Till Guds undervisning, till vittnes-bördet!" Om de inte talar enligt
detta ord finns ingen morgon-rodnad för dem. (Jes. 8:20) Se den utförligare
förteckningen på sidan 13.

Jesu vittnesbörd
Enligt Bibeln skall Guds församling under den sista tiden ha profetians ande.
Johannes skriver i Uppenbarelseboken 12:17 Och draken vredgades än mer
på kvinnan och gick åstad för att föra krig mot de övriga av hennes säd, mot
de som håller Guds bud och har Jesu vittnesbörd.
Men Jesu vittnesbörd är just profetians ande enligt texten i
Uppenbarelseboken 19:10 Jag föll då ner för hans fötter för att tillbe
honom, men han sade till mig: "Gör inte det! Jag är bara en medtjänare till
dig och dina bröder, som har Jesu vittnesbörd. Gud skall du tillbe. Ty Jesu
vittnesbörd är profetians ande."
Alla instruktioner som Ellen White fick, har hon tecknad ned i ett flertal
böcker. Trots sin ringa skolutbildning och sin bräckliga hälsa, blev hon mor
till fyra barn, vidtog omfattande resor i hela världen, grundade skolor och
sjukhus och blev USAs mest produktiva författarinna. Hon fick under sitt liv
mer än 2000 syner som har kunnat vägleda Guds kyrka. Det hon skrev om
undervisning, inspirerade bl.a. Fru Montessori, som är känd som grundare
av skolsystemet med hennes namn. De skrifter Ellen White lämnat efter sig
avslöjar med all önskvärd tydlighet det som nu utspelar sig i världen.
Dessutom skänker hon ett förklarande ljus till Bibelns ord.
Men, kanske du invänder, hur kan jag veta att profetens utsagor verkligen
kommer ifrån Gud?
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Hur identifierar vi en Guds profet?
Johannes säger i första Johannesbrevet 4:1 Mina älskade, tro inte alla
andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska
profeter har gått ut i världen
Vi är alltså uppmanade att ”pröva andarna” Hur gör vi det? Det finns ett
antal kontroller, som Bibeln själv talar om och som vi bör göra:
ANDLIGA PROV:
1. Alla profetior måste bli uppfyllda – utan undantag, såvida inte
profetian är villkorlig. (jfr Jonas profetia över Ninive – den
uppfylldes inte, därför att hela staden ångrade sig och gjorde bot
och bättring) Men om den profet som profeterar välgång verkligen
är sänd av HERREN, det vet man först när hans ord har gått i
uppfyllelse. (Jeremia 28:9) Och om du tänker i ditt hjärta: Hur skall
vi känna igen det ord som HERREN inte har talat? så vet: När
profeten talar i HERRENS namn och det han säger inte sker och
inte går i uppfyllelse, då är detta något som HERREN inte har talat.
I sin förmätenhet har profeten talat. Du skall inte vara rädd för
honom." (5Mose 18:21-22)
2.

Biblisk överensstämmelse. Allt som sägs, måste vara i samklang
med och stå i överensstämmelse med vad Bibeln lär. ”Till Guds
undervisning, till vittnesbördet!" Om de inte talar enligt detta ord
finns ingen morgon-rodnad för dem. (Jesaja 8:20)

3. Profeten måste förhärliga Jesus (lyfta upp Jesus) och förhärliga
Gud. Den som bekänner att Jesus är Guds Son, i honom förblir Gud
och han själv förblir i Gud.(1Johannes 4:15) Men när han kommer,
sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han
skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och
han skall förkunna för er vad som kommer att ske. Han skall
förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för
er. (Johannes 16:13-14)
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4. Profeten kommer inte med någon egen utläggning. Framför allt
skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen
utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon
människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat
vad de fått från Gud. (2Petrus 1:20-21)
5. Profeten drar sig inte för att påpeka synd. Tänk t.ex. på Johannes
döparen som inte drog sig för att säga till kungen Herodes, att
denne syndat genom att gifta sig med Herodias, sin brors hustru.
Det kom att kosta honom livet. I Mika 3:5 står det: Så säger
HERREN om de profeter som för mitt folk vilse, om dem som ropar:
"Allt står väl till!" och vi fortsätter att läsa i vers 8 Men jag, jag är
full av kraft, av HERRENS Ande, av rätt och styrka, så att jag kan
förkunna för Jakob hans överträdelse, för Israel hans synd. Jesaja
förklarar i 58:1 Ropa med full hals, håll ej tillbaka. Höj upp din röst
som en basun och förkunna för mitt folkdess överträdelse, för Jakobs
hus dess synder.
6. Profeten måste visa folket på den sanne Guden. Om en profet eller
en som har drömsyner träder fram hos dig och han ger dig något
tecken eller under, och sedan detta tecken eller under som han talat
med dig om inträffar och han då säger: "Låt oss följa andra gudar,
gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem," då skall du inte
lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner, ty
HERREN, er Gud, prövar er för att finna om ni älskar HERREN, er
Gud, av hela ert hjärta och hela er själ. (5Mose 13:1-3) Se även
1Kungaboken 18:21.
7. Profeten måste förkunna att Jesus är Guds son som kom som
människa. Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna
om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i
världen. Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att
Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, och varje
ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är
Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i
världen. (1Johannes 4:1-3)
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8. Profeten måste hålla alla Guds bud (inklusive det fjärde budet)
Och profeter blev sända till dem för att få dem att vända om till
HERREN, och dessa varnade dem, men de lyssnade inte till dem.
Men Sakarja, prästen Jojadas son, hade blivit beklädd med Guds
Andes kraft. Han trädde fram inför folket och sade till dem: "Så
säger Gud: Varför överträder ni HERRENS bud? Det kan inte sluta
lyckligt. Eftersom ni har övergivit HERREN, har han också övergivit
er." (2Krön 24:19-20) I sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för
att strida mot de övriga av hennes barn, mot dem som lyder Guds
bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. (Upp 12:17)
9. Förbereda människorna att möta Herren. Han skall gå framför
honom i Elias ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till
barnen och omvända de olydiga till ett rättfärdigt sinnelag och så
skaffa åt Herren ett folk som är berett. (Lukas 1:17)
10. Deras arbete skall visa sig vara ”god frukt” Akta er för de falska
profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är
rovlystna vargar. På deras frukt skall ni känna igen dem. Inte
plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar?
Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt.
Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd
bära god frukt. Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och
kastat i elden. Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt. (Matt
7:15-20)
11. Profetian är gratis! Profeten tar inte betalt. Då sade Daniel till
kungen: "Behåll dina gåvor och ge dina belöningar åt någon annan.
Jag skall ändå läsa skriften för konungen och ge uttydningen.
(Daniel 5:17)
12. Diskvalificerande kännetecken. Det är även viktigt att veta de
egenskaper som diskvalificerar en Guds profet: Hos dig får inte
någon finnas som låter sin son eller dotter gå genom eld eller
befattar sig med spådom, teckentydning, svartkonst eller häxeri,
ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen
som bedriver trolldom och ingen som söker råd hos de döda. Ty
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avskyvärd för HERREN är var och en som gör sådant, och för
sådana vedervärdigheters skull fördriver HERREN, din Gud, dem
för dig.(5Mose 18:10-12)
FYSISKA PROV.
13. Ögonen skall vara öppna under synen – så säger han som hör Guds
ord, han som skådar syner från den Allsmäktige, han som faller ner
och faller i trans med öppna ögon (4 Mose 24:4).
14. Profetens egen kraft försvinner. Daniel 10:7-9 Jag, Daniel, var den
ende som såg synen. De män som var med mig såg den inte, men
stor förskräckelse föll över dem, så att de flydde och gömde sig. Jag
blev ensam kvar, och när jag såg den stora synen försvann all min
kraft. Färgen vek från mitt ansikte så att det blev dödsblekt, och jag
hade ingen kraft kvar. Då hörde jag ljudet av hans tal, och när jag
hörde det föll jag bedövad ner med mitt ansikte mot jorden.
15. Profeten skall inte andas även om han talar. Daniel 10:16-17 Och
se, han som var lik en människoson rörde vid mina läppar. Då
öppnade jag min mun och sade till honom som stod framför mig:
"Min herre, genom synen har stor ångest gripit tag i mig, och jag
har inte någon kraft kvar. Och hur skulle en sådan som jag, min
herres tjänare, kunna tala med en sådan som min herre? Jag har
inte någon kraft kvar i mig och förmår inte längre att andas."
16. Hans styrka skall komma från Gud – den blir övernaturlig. Daniel
10:18 Han som såg ut som en människa rörde då på nytt vid mig och
styrkte mig.
Ellen White uppfyllde alla dessa kriterier och jag är personligen övertygad
om att hon var en av Gud utsedd profet, att leda oss i de sista dagarna.

Är Ellen White relevant för oss idag?
Utan omsvep måste man fastställa att hon var en kvinna av utom-ordentlig
andlig begåvning. Även om hon levde 1827-1915, har hennes skrifter en
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revolutionerande inverkan på människor som lever idag. Hon skriver
faktiskt själv:
Ju närmare slutet vi kommer och uppgiften att sprida den sista
varningen ut i världen breder ut sig, ju viktigare kommer det att
vara för dem som tar till sig den aktuella sanningen att ha en klar
uppfattning om egenskapen och inverkan av de vittnesmål som Gud
i sin försyn har knutit samman med den tredje ängelns uppgift från
allra första början.7
Det är alltså inte så, att hennes uppenbarelser på något sätt skulle ha
förlorat sin aktualitet. Nej, tvärtom. Hon säger att det blir allt viktigare ju
närmare slutet vi kommer att ha en riktig förståelse av profetians gåva. Här
följer två skäl till varför hon säger det.
1. I ett brev som hon skrev 1890, berättar hon om fienderna till kyrkan
som kommer att smyga in bland Guds folk. Hon förutsäger att det
kommer en tid där förtroendet för hennes gåva kommer att
minska. Hon skriver i brevet: Satan kommer att visa stor
uppfinningsrikedom genom att, på olika sätt och via skilda vägar,
försöka få Guds folk att förlora förtroendet för det sanna
vittnesmålet.
I ett annat brev som hon skrev samma år skriver hon: Det kommer
att uppstå ett sataniskt hat mot mitt vittnesmål.
Det kommer alltså att vara allt viktigare att klart förstå profetians
gåva för den sista tiden. Hon förutsäger ju, att krigföringen kommer
att intensifieras, ju närmare vi kommer Jesu återkomst. En
krigföring som går ut på att vi skall förlora förtroendet för hennes
skrifter.
2. Den andra anledningen är kanske ännu mer relevant. År 1907 (hon
hade då 8 år kvar att leva) skrev hon:
Ett överflödande ljus har getts till vårt folk i dessa sista dagar.
Det spelar ingen roll huruvida mitt liv sparas, mina ord
7

Testimonies to the Church Vol. 5 sidan 654
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kommer alltid att tala, och de kommer att gå framåt så länge
tiden varar. Mina skrifter finns i kansliets arkiv och även om
jag skulle dö, kommer dessa ord, som Herren har gett mig,
fortfarande ha liv och kunna tala till folket.
Vad tror du att hon menar när hon säger “överflödande ljus”? Hennes egna
ord ur boken ”Testimonies to the Church” kan öka förståelsen. Hon skriver:
Det har aldrig funnits en tid då Gud mer enträget instruerat
sitt folk, än när Han nu instruerar dem beträffande sin vilja
och den livsinriktning Han önskar att de skall följa.
Om vi stannar upp och reflekterar över vad det är hon säger, så är det
ganska uppskakande. Det har inte under historiens gång funnits en tid där
Gud mer enträget försökt undervisa och leda sitt folk! Varför? Jo, därför att
den största händelsen i historien ligger kort framför oss och Han försöker
att leda oss genom den tiden genom att ge oss profetians gåva.
När det gäller det förlorade förtroendet som Ellen White skrev om i brevet
från 1890, tror jag att ett av sätten som kommer att användas är, att säga
att hennes råd inte längre är relevanta i dagens moderna samhälle, att det
är omodernt och att det inte längre har något att lära kyrkan.
Folk har sagt att när hon levde i Melbourne 1892, gällde en helt annan
kultur. Australien var ett jordbrukarsamhälle. Det fanns inga datorer eller
andra ´high-tech-gadgets´ som vi har idag. Hur skulle hon möjligtvis kunna
ha någon relevans idag?
Då måste vi fråga oss: ”blir en profetia omodern bara för att den är
gammal?” Svaret måste bli NEJ! Hur vet vi det? Tänk bara på Bibeln. Det är
en bok som är skriven för flera tusen år sedan. Talar inte den till våra
hjärtan och vårt förstånd idag? Varför skall vi då säga att de ord som bara är
ca 100 år gamla, skulle vara irrelevanta?
Här är 5 områden på vilka hennes budskap tydligt talar till oss idag:
1. Hennes skrifter hjälper oss att bättre förstå Jesus. Tänk på orden i
Johannes 17:3: Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne
Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Det eviga livet ligger
hos Jesus. Det är något vi aldrig får glömma. Det har varit Ellen
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Whites ledstjärna, att lyfta upp Jesus. Hennes mest älskade bok är
Vägen till Jesus och därefter kommer Tidsåldrarnas längtan och
därefter kanske Kristi liknelser (Christ Object lessons). Därefter
Thoughts on the Mount of Blessings som lägger ut bergspredikan.
För att inte tala om Den Stora Striden mellan Kristus och Satan.
Naturligtvis kan vi lära känna Jesus utan Ellen Whites böcker, men
de är en värdefull hjälp i dessa tider av förvirring, när världens
värderingar och attraktioner river och sliter i Bibelns värderingar.
Ellen Whites predikningar finns också bevarade i kyrkans arkiv. Allan
Lindsay, som var kurator för Ellen Whites skrifter i Australien,
berättar att han läst många av hennes predikningar. Han säger, att
tvärt emot det intrycket man ofta får av hennes kritiker, som säger
att hon ofta uttalade sig fördömande, visar hennes predikningar att
hon lyfte fram Jesus och hans gärning. Hennes hem de sista 15 åren
i USA, var omgivet av Kaliforniens största vinodlingar och de som
arbetade där i Nappa Valley, kommer ihåg henne som ”den lilla
damen som alltid talade så älskvärt om Jesus.”
2. Den andra anledningen till att hennes skrifter är relevanta idag är,
att de hjälper oss att bättre förstå Bibeln och visar oss på Bibelns
principer.
År1909 talade Ellen White offentligen under en generalkonfe-rens.
Hon hade anföranden varje dag. Konferensdeltagarna hade på känn
att det skulle vara den sista gången de skulle få se henne på en
generalkonferens. På den avslutande sabbats-eftermiddagen hade
hon en predikan, och det är hjärtvärmande att läsa den. Hon talar
om den tillförsikt vi kan ha, att Jesus förbereder oss för sitt rike.
Hon avslutade sin predikan, vände sig om och började gå tillbaka till
sin stol. Men halvvägs tillbaka, vände hon sig åter och i sin 82-åriga
bräckliga hand, lyfte hon upp den ganska tunga Bibel hon hade och
höll den högt över huvudena på de församlade och sa: ”bröder och
systrar, jag anbefaller er denna bok.”
Man kan se det som en symbol för hela hennes liv. Hon lyfte fram
Bibeln – hon ersatte den inte. Hennes ord var aldrig menade att ha
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en större betydelse än Bibelns, men hon skrev många tänkvärda
ord, som t.ex. i den lilla boken Colporter ministries, där hon säger:
Gud har sänt givit sitt folk många anvisningar … . Man bryr
sig för lite om Bibeln, och Gud har gett oss ett mindre ljus för
att leda män och kvinnor till det större ljuset.
Varifrån fick hon den liknelsen? Gud gjorde de två stora ljusen, det
större att härska över dagen och det mindre att härska över natten,
(1Mose 1:16).
Vilka var de ljusen? Solen och månen. Vilken uppgift hade de? De
skulle lysa himmelen och jorden (vers 15). Vad är det för skillnad
mellan solen och månen? Månens ljus har sitt ursprung i solen.
Månen bara reflekterar solens ljus, medan solen är ljuskällan.
Månen kan lysa upp natten när den återspeglar sitt ljus från källan.
Jag tror det var en betydelsefull liknelse. Hon visste, att det inte
fanns något eget ljus i hennes skrifter – de innehöll ´återspeglat´
ljus från Bibeln.
Det räcker inte att säga ”jag tror på Jesus”. De orden måste bli
början till ett förändrat liv, där vi bygger upp den karaktär som är
det enda vi kan ta med oss till himlen.
3. För det tredje, är hennes skrifter fortfarande relevanta därför att de
ger oss insyn i nuvarande och framtida händelser.
Hon har i sina böcker strött ut enskilda varningar för händelser som
ligger i framtiden. Så är t.ex. boken De sista dagarnas händelser8, en
sammanställning som Ellen White Estate har gjort genom att sätta
samman korta avsnitt ur alla hennes böcker under de teman som
går under beteckningen ”de sista händelserna”. Den kompilationen
visar oss vad som just nu händer i världen och vad som kommer att
inträffa. Många av avsnitten är tagna ur boken Den stora striden9
(Från Skugga till Ljus, som den heter i den senaste utgåvan).

8
9

Last day events
The Great Controversy
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Det går inte ta miste på att hon mycket precist beskrivit vad vi nu
klart och tydligt kan se. Hur världens religioner håller på att komma
samman i en enda stor ekumenisk enhet med Rom som överhuvud.
Vi behöver inte gissa vilken roll som USA kommer att ha längre.
Donald Trump har öppet deklarerat att han kommer att undanröja
de lagstiftande hindren som ligger i vägen för att kyrkan skall kunna
använda sin röst till att påverka väljarna10. Man kan lätt se, att det i
förlängningen kommer att leda till religiös lagstiftning med
förföljelse av oliktänkande, precis som hon sagt.
Hon beskriver tillväxten av spiritismen och de följder den kommer
att ha. Idag är hennes visioner verklighet. Hon talar om det ökade
inflytande av österländska religioner, något som är bekräftat idag.
Hon talar om New-Age rörelsen, som tagit över så mycket av den
evangeliska kyrkan. Tänk på Jesu ord i Johannes 14:29 Och nu har
jag sagt det till er innan det sker, för att ni skall tro, när det har
skett.
4. Den fjärde anledningen till att hennes skrifter är relevanta idag är,
att de påminner oss om den stora stridens teman och hur de
påverkar vårt dagliga liv.
Jag känner ingen annan kristen författare som så påtagligt och
levande beskrivit den kosmiska strid vi är inbegripna i, och hur den
påverkar vårt dagliga liv.
Den striden och dess strategiska krigsföring sysselsatte Ellen White
under större delen av hennes liv. Hennes Conflict of the Ages serie
bestående av fem böcker behandlar utförligt de insikter hon
delgivits i sina visioner.
Paulus skriver om den här striden i Efeserbrevet 6:12 Ty vi strider
inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och
världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.

10

https://www.thenewamerican.com/usnews/constitution/item/24030-trumprepeal-johnson-amendment-that-muzzles-pastors
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Tänk på de frågor som människor ställer sig idag. De verkligt djupa
frågorna som t.ex.:
- Hur kom ondskan in i världen?
- Varför har vi så många krig när alla vill ha fred?
- Hur kan en kärleksfull Gud tillåta allt lidande?
- Hur började livet på jorden och varför?
- Varför finns det överhuvudtaget lidande?
- Om Gud är allsmäktig, varför dödade han inte Satan?
- Vad händer när vi dör?
- Kan vi ha kontakt med de döda?
- Varför måste Jesus dö på korset?
- Hur kommer livet på jorden att sluta?
Författaren John Robinson skriver i sin bok The White Truth:
Jag har läst många biografier av Jesus, men ingen av de böcker
jag läst böcker har någonsin fått mig på knä av underdånig
kärlek till Kristus, som boken ”Tidsåldrarnas längtan” har.
Ingen kyrkohistoria har så kunnat skapa i mig en önskan att
verkligen vara beredd för ´vedermödans tid´ eller för Jesu
återkomst som boken ”Den Stora Striden”.
Inget historiskt dokument har kunnat dra slöjan åtsidan och
låtit mig se de osynliga aktiviteterna bakom kulisserna, de
övernaturliga krafter som verkar på händelserna i våra liv.
Vissa har kunnat visa på politiska intriger och människors och
nationers intriger, men ingenting likt den uppenbarelse av drag
och motdrag mellan goda och onda makter, mellan Kristus och
Satan, i deras kamp om människors själar, som i boken
”Patriarker och Profeter” eller ”Profeter och Kungar”. Kan
någon läsa om apostlarnas bedrifter, ´trogna intill döden´ i
”Acts of the Apostles” utan att känt sig manad att ansluta sig
till gruppen av Guds trogna vittnen?
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5. Den sista och femte anledningen till att hennes skrifter är relevanta
för oss idag är, att de är praktiska, vetenskapligt sunda och rätta i
de råd de ger oss i hur vi skall bevara vår hälsa.
En fredageftermiddag 1863 var Ellen White på besök i ett hus, där
hon under det att man hade solnedgångsandakt, fick en syn under
45 minuter. Den visionen blev senare kallad ”The Health Reform
Vision”. Det var den första av många syner hon fick i just det huset i
Michigan, USA.
Synen kom i en tid då människorna var mycket okunniga om
sjukdomar och deras orsaker. Ingen visste varifrån sjukdomar kom.
Bakterier var okända. Läkarna använde åderlåtning, arsenik, opium
och stryknin för att bota sjukdomar. Det fanns ingen antibiotika,
inget aspirin, ingen röntgen, ingen blodtransfusion. Människorna
tog väldigt sällan ett bad och de såg inget samband mellan livsstil
och sjukdomar. Läkarna sa: ”har du bronkit hjälper det att börja
röka cigaretter”.
Vid den tiden uppenbarade Gud kunskap om hälsa för Ellen White.
Hon började förespråka en föda rik på säd och grönsaker. Hon
förespådde att det skulle komma en tid, där även många som inte
var sjundedags-adventister skulle anamma en vegetarisk diet. Det
var ett mycket uppseendeväckande uttalande i början av 1900talet. Idag har man i studier kunnat fastställa att sjundedagsadventister inte bara lever längre än jämgamla icke-adventister,
utan även har en bättre livskvalitet.
År 2007 hade National Geographics en serie som hette:
”Hemligeten bakom ett långt liv”. Där skriver man:
Sjundedags-adventister lever 4-10 år längre, vilket gör
adventister till de mest övertygande rådgivare när det gäller
hälsa och livslängd.
Ellen Whites förutseende har varit helt och hållet vägledande när
det gäller grundandet av tryckerier, skolor, universitet och sjukhus
runt om i världen. Hon har kunnat ge vägledning åt både unga och
gamla. Hennes teman spänner över ett brett område. Ingen annan
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kvinna i historien har författat fler böcker (ca 130 böcker) som
översatts så många språk och spridits på ett så omfattande sätt som
hennes böcker.
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BELÄGG FÖR ATT E.G. WHITEs SKRIFTER ÄR
AKTUELLA
Biskopen i México
David Gates, en missionär som bl.a. är verksam i Syd och Mellanamerika
berättade om ett möte med en kvinnlig läkare i Idaho, USA 2009. Efter
predikan kom läkaren fram till honom och sa:
”Jag har en praktik i México och min partner blev kontaktad av en
katolik som sa att biskopen håller på att dö i cancer. Men han vet
att ni adventister har ett speciellt hälsobudskap. Skulle ni gå med
på att behandla honom”? ”Ja”, sa min kollega, ”på ett villkor: att
jag får ge biskopen bibelstudier. Jag vill förklara för honom varifrån
vi har vårt hälsobudskap”. Biskopen gick med på villkoret. ”OK –
skicka biskopen till min mottagning”. Så kom biskopen och han blev
satt i en speciell behandling för den cancer han hade. Ganska snart
kunde man se att cancern började ge vika, för att slutligen helt
försvinna.
Nu var det dags för läkaren att knacka på hos biskopen. ”God dag
biskopen, jag har kommit för att ge er de bibelstudier vi kom
överens om, kan jag komma in?” Biskopen bjöd honom välkommen
in. Efter några inledande diskussioner sa´ läkaren: ”jag vill tala med
biskopen om profetians ande (en bokserie av Ellen White) och om
hur den gav oss hälsobudskapet. Kan jag göra det?” Biskopen sa,
”javisst, men innan du börjar, vill jag visa dig något.” Så förde han
läkare in i sitt bibliotek. Där pekade biskopen på en lång rad böcker
som visade sig vara Ellen Whites alla publicerade böcker. Läkaren
var förbluffad. ”Hur kommer det sig att ni har alla dessa böcker?”
Biskopen sa: ”och jag har läst dem alla också”. ”Har ni verkligen? –
Och vad anser ni om dem?” Biskopen svarade: ”Jag är en jesuit, det
är min uppgift att läsa allt, och jag vill att ni skall veta, att vi
jesuiter tror att Ellen White är den enda sanna profeten i någon
kyrka idag. Vi tror allt hon har skrivit och jag kan dessutom avslöja,
att vi inte vill att sjundedagsadventisterna skall tro på det hon
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skriver. Därför att om de gör det, kommer de att veta allt vi jesuiter
gör och allt vi planerar att göra”. Det här var uppseendeväckande
nyheter för läkaren. 11
Vi kan se att jesuiterna gör allt för att förhindra att Ellen Whites skrifter
skall bli spridda och trodda. Nästa illustration bekräftar det kanske ännu
tydligare.

Jesuiter har gett ut förfalskade böcker i Kina
År 2011, publicerade pastor David Kang en video på youtube.12 Han säger
att han aldrig sett något liknande under sin 36 åriga tjänst som pastor.
Han berättar att sjundedags-adventisterna i Kina länge har försökt att få
tillstånd att ge ut Ellen Whites böcker, speciellt den serie böcker som går
under namnet ”Conflict of the Ages”. Fienden till sanning är utan skrupler
och visar, att den inte skyr några medel för att förhindra sanningen att
komma ut.
Nu har jesuiterna i Kina i maskopi med
regeringen fått de nödvändiga tillstånden och
gett ut hela ”Conflict of the Ages” serien av Ellen
White´s böcker. Men det är förfalskade böcker,
där innehållet på alla väsentliga punkter bytts
ut. De har ändrat texten så, att böckerna speglar
jesuit-doktriner och den romersk katolska
kyrkans läror. T.ex. i boken ”Patriarker och
Profeter”, där Ellen White har skrivit om
Figur 1. Kang håller upp en
skapelsen, där har jesuiterna ändrat texten så
riktig E.G. White bok
att det står att Gud vilade den sjunde dagen och
så blev ”söndags-sabbaten” en vilodag för hela mänskligheten. Han tar upp
ett annat exempel ur kapitel 5 i boken, där det står om syndafallet. Här har
jesuiterna skrivit att det ”uppstod ett behov att frälsas dagligen i alla
evigheter”. Vad betyder det? – De vill påskina att synden fysiskt kom in i
11

https://www.youtube.com/watch?v=uM8EFNImcb0
https://www.youtube.com/watch?v=_Bp4FTZ0Ipk (kunde fortfarande ses I
januari 2018.
12
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människans kropp och att vi som människor inte kan göra något åt det. Det
är helt och hållet en romersk katolsk lära. Ellen Whites text har helt skrivits
om.
I boken ”Den Stora Striden” har de på sidan
70 svartmålat Luthers karaktär. De har
skrivit att Luthers far var en ond människa,
som helt enkelt inte var kapabel att förstå
och att Luther föddes av denne djävul och
en ond kvinna. Det står vidare (sidan 73),
att Luther blev förälskad i en kvinna vid
namn Bora och för att kunna gifta sig med
henne startade han reformationen. De
bägge hade ett smutsigt förhållande under
två år innan han revolterade mot Guds
kyrka och startade reformationen. Vidare
skriver de (sidan 203) i den förfalskade
Figur 2. Den förfalskade upplagan
upplagan: När reformationen startade
kan till det yttre inte skiljas från
grundade den katolska kyrkan jesuiterna.
originalet.
De var utmärkta på att evangelisera.
Reformatorerna försökte skicka ut evangelister ut i världen, men de hade
inte en chans att nå upp till samma nivå som de underbara jesuiterna.
Sedan förklarar de jesuiternas fantastiska metodik, med att de etablerade
sjukhus och skolor och tränade människor att bli sanna lärjungar till
Kristus. De säger alltså att reformationen inte ens kunde nå upp till den
mest grundläggande evangelisation jämfört med den gudomliga gruppen
jesuiter inom den katolska kyrkan.
På sidan 210 skriver de att
Uppenbarelseboken är en mytisk bok som har profetisk karaktär. M.a.o.
man kan inte förstå den boken och ändå börjar Uppenbarelseboken med
orden (vers 3): Salig är den som läser upp och saliga är de som lyssnar till
profetians ord och tar vara på det som är skrivet i den. Ty tiden är nära.
På sidan 219 säger man i den förfalskade ”Den Stora Striden”: Under
tusenårsriket kommer de rättfärdigas själar flyga runt i hela universum
med Jesus Kristus. Är det vad Bibeln lär? Och på sidan 249 står det att det
är omöjligt att fina en bibelöversättning som kan användas av alla
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trossamfund. Man ifrågasätter därmed möjligheten att på egen hand förstå
Bibeln genom bibelstudium och att Bibeln måste förklaras av prästerna.
Jag drar slutsatsen, att de, precis som den mexikanske biskopen sa, gör allt
för att förhindra att människorna skall läsa vad Ellen White skrivit. För mig
är det helt ofattbart att den romersk katolska kyrkan, som kallar sig ”en
kristen kyrka”, kan använda sig av ljug och bedrägeri för att försöka
upprätthålla sin teori.
Mot denna typ av attack på sanningen hjälper bara bön. Bara Gud kan
vända ett sådant övertag som jesuiterna har i det att de behärskar alla stora
medieföretag. Det är något de har lagt fast i sin strategi. Därför tror jag, att
påven valde att besöka både Google, Facebook och Apple under sin resa till
USA. Vi kunde senare se att både Mark Zuckerberg (facebook) och Tim Cook
(Apples CEO) blev inbjudna till Vatikanen. Påven hade. i Vatikanen under
januari 2016, ett möte med Eric Schmidt, CEO för Google-företaget
Alphabet. Vad talade de om? Påvekyrkan har full kontroll över media och
därmed över vad vi blir matade med.
Du kanske invänder och hänvisar till Internet som ett fritt forum. Ja, det ser
ut som om det vore fritt, men medan jag skriver detta smids planer på att
inskränka yttrandefriheten på facebook, youtube och andra social media.
Det räcker med att rätt person säger att bidraget sprider hat, så blir det
bortplockat. Jag har en vän här i Schweiz, som fått sina bidrag på facebook
raderade ett par gånger.

Lägg märke till vad Ellen White skriver på sidan 234 i ”The Great
Controversy”:
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Överallt inom kristenheten hotades protestantismen av mäktiga
fiender. Reformationens första segrar var förbi. Rom hade samlat
nya krafter i förhoppning om att kunna fullborda utplånandet. Vid
denna tid instiftades jesuitorden, den mest samvetslösa, grymmaste
och mäktigaste av de organisationer som stödde påvedömet.
Jesuiterna var helt avskurna från jordiska band och från alla
intressen för mänskligheten. De hade dödat alla den naturliga
kärlekens krav. De hade helt och hållet tystat förnuftets och
samvetets röst. De erkände ingen annan regel, inte något annat
band än sin ordens regler. De hade ingen annan förpliktelse än att
utvidga dess makt. … De stod emot sanningens makt med list och
förställning. Ingen förbrytelse var så stor att de inte kunde begå
den. Inget bedrägeri var för lumpet för att de inte skulle kunna ta
del i det. Ingen förklädnad var för svår för dem att använda sig av.
De hade avlagt löfte om evig fattigdom. De tänkte emellertid bara
på hur de skulle kunna skaffa sig rikedom och makt, för att med
hjälp av dessa medel störta protestantismen och återupprätta den
påvliga dominansen.
Kang berättar vidare i den 30 minuter långa youtube-upptagningen att de
på nära håll upplevt förföljelse. Han beskriver hur 15 av deras medlemmar
blivit fängslade. Med Guds hjälp lyckades de få ut alla utom fyra av dem. De
började ana att det fanns angivare inom deras led och kunde till slut finna
de jesuiter som nästlat sig in under skenet att vara troende sjundedagsadventister. Han säger att deras ”skådespelarkonst” är utomordentlig. De
agerar med stor trovärdighet och försöker på alla sätt övertyga
medlemmarna att ge upp sin tro. Nu har Kang och hans trogna
medarbetare lyckats avslöja infiltratörerna. När böcker har delats ut har de
smugit in de förfalskade versionerna av E.G. Whites böcker. Kang säger att
när det stod klart för dem, hade de först svårt att fatta hur någon kunde
vara så ond och de hade stor hjärtesorg. Han vädjar om bönehjälp så att de
kan få den rätta hjälpen av himmelens arbetare.
Kang fortsätter med att citera ur Ellen Whites ”The Great Controversy”
sidan 234:
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När de uppträdde som medlemmar av sin orden tog de på sig en
from attityd. De besökte fängelse och sjukhus. De hjälpte sjuka och
fattiga. De sade sig ha försakta världen och bar Jesu heliga namn.
De gick därför omkring som han och gjorde gott. Men under detta
oklanderliga yttre doldes ofta de syndigaste och farligaste avsikter.
En grundprincip i deras orden var, att ändamålen helgar medlen. I
överensstämmelse med denna regel var det inte bara tillåtet, utan
till och med hedervärt att ljuga, stjäla, mörda och avlägga falsk ed.,
när det var fördelaktigt för att befrämja kyrkans intressen.
Kan vi inte se hur rätt Ellen White hade när hon skrev om vad påvemakten
eftersträvar? I boken ”The Great Controversy” (Den Stora Striden) kapitel
35, skriver hon:
Påvekyrkan är exakt det som profetian förutsade att den skulle bli i
de sista dagarnas avfall. 2 Tess 2:3-4. Det är en del av dess metodik
att förklä sig så att det bäst tjänar dess syften. Men under
kameleontens skiftande utseende döljer sig ormens ondska. ”Man
behöver inte infria sina löften i fråga om kättare eller personer som
är misstänkta för kätteri”, anser påverkyrkan. Lenfant, band 1, s
516. Skall denna makt som under tusen år har skrivit sin historia
med de heligas blod, nu erkännas som en del av Kristi kyrka?

Några andra exempel på Whites profetiska gåva
När Ellen White levde, föreskrev läkarna rökning som hjälp mot lungproblem. Så sent som 1940 kunde man se sådan här reklam:
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20´679 läkare säger
”Luckies är mindre
irriterande ”
.

Eller den här annonsen från 1953!

NU.. Vetenskapliga bevis för
rökningens inverkan!

Varannan månad har en medicinsk expert
gjort en reguljär undersökning av en grupp
rökare från olika samhällsskikt. 45% av dem
har rökt Chesterfield i genomsnitt tio år.
Efter tio månader rapporterar experten vad
han kunnat fastställa …

Ingen negativ inverkan på näsa, svalg
och bihålor hos gruppen som rökte
Chesterfield.
Ellen blev visad rökningens skadliga inverkan 1848, mer än 100 år innan
reklambilden ovan. Hon skrev om rökningens skadeverkningar i många av
sina skrifter.
Så här skriver hon i ‘Testimonies to the Church 3’, sidan 569:
Tobak är ett långsamt, lömskt gift, och det är svårare att rensa
kroppen från dess effekter än av t.ex. alkohol. Vilken kraft måste
inte den ha, som är hemfallen åt tobak, för att stävja omåttligheten? Det måste till en revolution i vår värld, när det gäller
tobaken och det innan yxan sätts till trädets rot. Vi måste gå ännu
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närmare orsakerna. Te och kaffe ökar aptiten på starkare
stimulantia, som t.ex. tobak och alkohol. Och när vi ser på vad som
serveras som dagliga måltider i kristna hem, bör vi känna oss
träffade. Tillämpas måttlighet i alla avseenden? Tillämpar vi det vi
vet för att förändra vår livsföring. En förändring som är väsentlig
för hälsa och lycka? Varje sann kristen måste få kontroll över sin
aptit och sina passioner. Såvida han inte är fri från aptitens slaveri,
kan han inte vara en sann och lydig Kristi tjänare. När vi ger efter
för vår aptit och våra passioner, blir sanningen utan verkan i våra
hjärtan. Det är omöjligt för sanningens ande att helga en människa,
själ, kropp och ande, när hon är styrd av sin aptit och sina
passioner. {3T 569.3}
Jag tror att många skulle vilja säga att hon uttrycker sig anklagande. Men
tänk efter lite. Är det inte rätt det hon säger. Sanningen kan vara smärtsam.
År 1854 besökte hon en renommerad läkare I Rochester därför att hon fått
en smärtsam svullnad på sitt vänstra ögonlock. Den svullnaden hade
diagnostiserats som cancer. Men läkaren sa henne, att hon skulle dö av
slaganfall innan cancern skulle kunna ha ihjäl henne! Inom ett par veckor
fick hon ett slaganfall som förlamade hennes vänstra arm och även
påverkade tungan. Man bad för henne på många håll utan att något
helande kunde märkas. Men hon gav inte upp sin tro på Guds kärlek. En
kväll viskade hon till sin make James: ”jag tror jag kommer att bli frisk igen”.
När hon vaknade nästa morgon hade hon ett friskare utseende och de
bägge kunde prisa Gud för undret. Smärtan i ögonlocket var borta och ett
par dagar senare var cancern borta. Helandet var fullständigt.13

ÅTERSTÄLLANDE AV DEN SANNA LÄRAN
Vad är en kristen? Svaret måste bli: en efterföljare av Kristus. Kristi
ursprungliga församling hade fått sin undervisning direkt av Honom. Med
tiden skulle denna lära bli korrumperad. Men en kvarleva (rest, återstod, de
13

Herbert Douglass, “Messenger of the Lord”, pdf-file s. 206
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som är kvar) skall behålla den sanna tron ända intill tidens ände. Nästan alla
profeter talar om en kvarleva14, som skall föra den sanna läran vidare.
Profeterna blev kallade av Gud för att de skulle visa folket på deras
gudlöshet och förmå dem att omvända sig (omvända = vända om, gå
tillbaka och åter finna det som var rätt och sant). Det har i alla tider funnits
en kvarleva som strävat att upprätthålla en sann lära och tro. Man kan likna
det vid ett stafettlopp, där stafettpinnen växlar mellan folk och länder.
I det Gamla Testamentet ser man det tydligt. I det Nya Testamentet slutar
berättelsen ca 90 e.Kr. och därför kan vi inte läsa om hur stafettpinnen förs
vidare efter det i Bibeln. Men vi har vår historia som kan berätta om hur
Bibelns profetior går i uppfyllelse och om hur ”flamman” hålls levande i
Guds församling genom århundradena.
Dr. Allan Lindsey, en australier, har dokumenterat historien från tiden för
reformationen fram till idag. Serien har fått namnet ”The Keepers of the
Flame”. Den kan ses på youtube15. Att Gud förutsett att Hans Ord skall
behållas och föras vidare kan vi läsa om i Psalm 78:1-7 Lyssna, mitt folk, till
min undervisning, vänd era öron till min muns ord. Jag vill öppna min mun
till lärorikt tal, uppenbara hemligheter från gången tid. Vad vi har hört och
känner till, vad våra fäder har berättat för oss, det vill vi inte dölja för deras
barn. För ett kommande släkte vill vi förkunna HERRENS lov, hans makt
och de under han har gjort. Han upprättade ett vittnesbörd i Jakob, sin
undervisning gav han i Israel. Han fastställde den för våra fäder, och de
skulle kungöra den för sina barn. Så skulle det bli känt för ett kommande
släkte, för barn som en gång skulle födas, och de skulle berätta det för sina
barn. De skulle då hoppas på Gud och inte glömma hans verk utan följa
hans bud.
Matteus 17:9-12 På väg ner från berget befallde Jesus dem: "Tala inte om
för någon vad ni har sett, förrän Människosonen har uppstått från de döda."
Lärjungarna frågade honom: "Varför säger då de skriftlärda att Elia först
måste komma?" Han svarade: "Elia skall komma och återupprätta allt. Men
14

Några exempel: Jesaja 37:31, Jeremia 6:9, 42:2, Hesekiel 11:13-20, Joel 2:32,
Amos 5:15, Mika 4:7, 5:7, Sefanja 2:9, 3:13, Haggai 2:12, Sakarja 8:6, Paulus
hänvisar till Jesaja i Rom. 9:27,29
15
https://www.youtube.com/watch?v=K2HagJUVIRw (December 2017)
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jag säger er: Elia har redan kommit, och de kände inte igen honom utan
gjorde med honom alldeles som de ville. På samma sätt skall också
Människosonen få lida genom dem."
Jag har markerat ”återupprätta allt”. Diagrammet på sidan 35 visar hur de
bägge kyrkorna (det gamla förbundet och det nya förbundet) lämnat den
sanna läran och hur den steg för steg återupprättats genom reformationen.
”Elia” skall återupprätta den sanna tron.
Historien visar, att de förlorade sanningarna steg för steg har återfunnits.
Det har tagit tid och inte alla har varit beredda att ta emot nytt ljus. Pastor
John Robinson höll 1619 ett tal till de första invandrarna när de skulle gå
ombord på båten Mayflower för att åka till Amerika:
HERREN vet om ni någonsin kommer att se mig igen. Men huruvida
HERREN låter det ske eller inte, så anbefaller jag er inför Gud och
hans välsignade änglar, att inte följa människor längre än jag har
följt Kristus. Om Gud skulle uppenbara något för er genom något av
de medel han använder, var då alltid lika beredda att motta
sanningen som ni har varit genom min tjänst. Ty jag är övertygad
om att HERREN har mer ljus och sanning att avslöja genom sitt
Heliga Ord. För min del kan jag inte tillräckligt beklaga förhållandet
i de reformerade kyrkorna, där de tycks ha kommit till en punkt i sin
religion och är ovilliga att gå vidare bortom den insikt som ledde till
deras reformation. Lutheraner kan inte förmås att gå längre än dit
Luther lärde dem. Och Kalvinisterna har fastnat där den av Gud
benådade mannen lämnade dem, även om han inte ännu insett
allting. Detta är ett mycket beklagansvärt tillstånd. Ty även om de
var ett skinande ljus i sin tid, trängde inte det fulla ljuset från Gud
fram till dem. Hade de varit vid liv idag, hade de säkerligen varit
lika villiga att motta ytterligare ljus, som de var att ta emot det
första ljuset Gud gav dem.
Det är därför som sjundedags-adventister sammanfattat sin tro i 28 stycken
trospunkter som inte är huggna i sten. De kan ändras. Trospunkter kan
läggas till i takt med att ny sanning blir uppenbarad.
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Figur 3 Diagram över sanningens förlust och återtagande.
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