Under Ellen Whites 70-åriga verksamhet fick hon över 2000 syner och drömmar.
Hon skrev 40 böcker och mer än 5000 tidskriftssidor. Hon är världens mest
översatta och publicerade kvinnliga författare genom tiderna.
Testa profeterna
Även om dessa händelser bekräftar att hennes budskap var övernaturligt så bevisar
de inte att det är från Gud.
Jesus varnade för falska profeter speciellt i den sista tiden (Matt 24:11, 24). Men
Jesus varnade inte för alla som skulle påstå sig vara profeter. Vi måste pröva anden
med Bibeln. Paulus säger: ”Släck inte Anden. Förakta inte profetior, men ________
allt, behåll det goda.” (1 Thess 5:19-21)
Bibeln ger tydliga kriterier som en profet måste uppfylla innan vi kan tro att denne
kommer från Gud.
En sann profet ska:
1) Tala enligt Bibeln – Jes 8:19-20,1 Kor 14:32, Rom 12:6
2) Visa omvändelsens frukter i sitt liv – Matt 7:15-16, Luk 3:8-14
3) Peka ut synd och inte bara tala om fred – Jes 58:1, Jer 23:16-17, 6:13-14
4) Vara opopulär bland många – Luk 6:26, Neh 9:26, Matt 23:37
5) Förutsäga framtiden korrekt – Jer 28:9
6) Ha syner och drömmar – 4 Mos 12:6
7) Upphöja Jesus – 1 Joh 4:1-2
Ellen White var mycket tydlig med att hennes skrifter inte getts för att ersätta Bibeln.
Hennes gudfruktiga liv och budskap ledde många människor till Kristus, även om
hennes budskap kunde vara mycket raka. Det gjorde förstås att hennes skrifter blivit
mycket opopulära bland människor som älskar sin synd.
Hon fick många syner om framtiden som vi ser gå i uppfyllelse inför våra ögon.
Och i allt upplyfter hon Jesus som den gudomlige frälsaren som kom i mänsklig
gestalt.
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 är det mycket farligt att förkasta det. För i så fall är det Jesu vittnesbörd.
Om hennes budskap inte är från Gud så kommer det från djävulen och måste
förkastas. Låt dig med öppet hjärta granska bevisen och se vad som är sant.
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Profeters roll i kyrkan
Innan synden kom in i världen kunde Gud kommunicera direkt med mänskligheten.
Men när Adam och Eva hade syndat, och Gud kom till paradiset den kvällen, så
gömde sig hans barn för honom (1 Mos 3:8). Deras synd separerade dem från Gud
(Jes 59:2) och relationen bröts.
Men Gud kunde inte lämna mänskligheten åt sitt öde. Han 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?
Var har profeterna tagit vägen? Har deras roll i kyrkan blivit överflödig eller borde vi
förvänta profeter i våra dagar? Vad är en profet och vilken roll har denne i kyrkan?
Vad är en profet?
Viss förvirring råder över vad en profet är. Låt oss se vad 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)
”HERREN hade varnat både Israel och Juda genom alla sina __________ och siare
och sagt: "Vänd om från era onda vägar och håll mina bud och stadgar enligt hela
den lag som jag gav era fäder och som jag sände till er __________ mina tjänare
profeterna."” (2 Kung 17:13)
”Är inte detta de ord som HERREN __________ genom gångna tiders
__________…” (Sak 7:7)
En profet är inget annat än Guds språkrör eller talesman. Det är genom profeter
som Gud har valt att kommunicera med mänskligheten.
Bibeln är egentligen inget annat än ”profeternas _____________” (Matt 26:56, se
även Rom 1:2)
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, 14:32). När profeterna kallas till sin tjänst
uppenbarar Gud det för dem i syner och drömmar (4 Mos 12:6).

Det var den Helige Ande som gav den profetiska gåvan till Gamla Testamentets
profeter (Sak 7:12-13, Neh 9:30). Det var han som inspirerade dem till att skriva
Bibeln: ”Ty” säger Petrus ”ingen profetia har burits fram genom någon människas
vilja, utan ledda av den helige __________ har människor talat vad de fått från
Gud.” (2 Pet 1:21)
Därför är det omöjligt att den Helige Ande kan motsäga Bibeln. 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.
Innan Jesus togs upp till himlen lovade han att sända Hjälparen för att ”lära er allt
och _______________ er om allt vad jag har sagt er.” (Joh 14:26)
”Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela
_____________.” (Joh 16:13) Och Jesus fortsätter med att säga till Fadern; ”ditt
_________ är sanning.” (Joh 17:17)
Till efeserna skrev Paulus: ”Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens
Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens __________, så att ni får en rätt
____________ om honom” (Ef 1:17) Den Helige Andes uppgift är alltså att leda oss
till en korrekt förståelse för Bibeln.
Stor vanära har dragits över den Helige Ande av människor som påstår att de har
den Helige Ande och därför inte behöver följa Bibeln. Dessa drivs av intryck som de
tolkar som Guds röst i själen. Men det är inte Guds Ande som leder dem. Att följa
intryck i stället för Bibeln på detta sätt kan bara leda till förvirring, bedrägeri och
undergång.
Jesu vittnesbörd och profetians ande
Den helige Ande i en profet kallas för profetians ande.
Det är mycket allvarligt att förkasta en sann profets budskap, för det är Jesus Kristus
som vittnar genom profeten (1 Pet 1:10-12). Därför är Jesus vittnesbörd = profetians
ande (Upp 19:10).
När Johannes ville falla ned och tillbe en ängel sa ängeln att han bara var ”Guds
tjänare liksom du [Johannes] och dina bröder, som har Jesu ______________.”
(Upp 19:10) Enligt Upp 22:9 är Johannes bröder i detta sammanhang profeterna.
Det är alltså profeterna som har profetians ande/Jesu vittnesbörd.
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 varna:
Innan Gud dränkte världen med en flod sände han Noa ”rättfärdighetens förkunnare”
för att varna folket. Gång på gång varnades Israels folk innan babylonierna slutligen
erövrade dem. Innan Nineve ödelades sände Gud Jona för att varna folket i staden.
De omvände sig och Gud drog tillbaka sin straffdom. När Jesus skulle födas som
människa skickade Gud Johannes för att bereda vägen för honom.
Vore det då inte underligt om Gud skulle låta bli att sända en profet för att förbereda
sitt folk på sin andra ankomst?
Den kristna tidsåldern började med en stor manifestation av den Helige Ande (Apg
2, 21:8-10). Vore det inte konstigt om den skulle avslutas i dunkelhet?
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 profetera, era gamla män
skall ha drömmar, era unga män skall se syner. … innan HERRENS ________
kommer, den stora och fruktansvärda.” (Joel 2:28-31) Detta fick en delvis uppfyllelse
på pingstdagen när Guds Ande utgöts över den nytestamentliga kyrkan, men det
kommer få sin fullständiga uppfyllelse ”innan Herrens dag kommer”.
Adventväckelsen och Ellen White
Väckelsen med fokus på Jesus återkomst, som uppkom efter att den påvliga makten
brutits vid 1700-talets slut, beskrivs i Bibelns profetior.
I Upp 10 ser vi dem gå igenom en besvikelse och sedan åter bli kallade till att
förkunna ett budskap för världen.
I Upp 12:17 ges två karaktärsdrag för denna utkallade kvarleva: De ”håller Guds bud
och har Jesu ___________.”
Och vi vet att Jesu vittnesbörd är ___________________ (Upp 19:10).
Bibeln säger alltså utan tvekan att det ska finnas en profet i denna folkgrupp.
Precis efter den stora besvikelsen, då Jesus inte kom tillbaka år 1844, fick en 17årig kvinna vid namn Ellen Harmon (senare White) övernaturliga uppenbarelser och
syner.
När hon hade en syn (som kunde vara flera timmar) andades hon inte. Hon hade
ögonen vidöppna, fick många gånger övernaturlig styrka och var fullständigt
omedveten om det som försiggick runt omkring henne. Flera läkare undersökte
henne i detta tillstånd och bekräftar detta.

