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Inledning: SDA Sjundedags-Adventisterna deras 
många obibliska läror och dubbla förbund!

Jag vill börja med att säga att jag inte föraktar eller avskyr dig som är med i SDA, utan jag skriver av en stark
kärlek till Sanningen och till dig som min medmänniska. Ordet från Judas brev får vara en fingervisning av det
uppdrag som ligger på mitt hjärta. 

Jud. 1:22-23 Och gör denna åtskillnad, att ni förbarmar er över somliga, och andra ska ni med
fruktan rädda och rycka dem ur elden, och till och med hata denna livklädnad som är nersmutsad av
köttet.

Bara Sanningen kan göra oss fria, och Jesus är sanningen. Jesus säger i Joh. 8:32 "Och ni ska lära känna san-
ningen, och sanningen ska göra er fria." Herren vill vi ska lära känna Honom!

Jag fick frågan: Vad är fel på Adventisterna? Därför har jag börjat sammanställa ett dokument som beskriver de
obibliska doktriner som ligger till grund för SDA.

SDA BYGGER ALL UNDERVISNING RUNT TRE STÖTTEPELARE:
1. E.G. White

2. Sabbaten

3. Rättsliga Undersökningen/Himmelska Helgedomens rening 

DUBBLA FÖRBUND
SDA försöker leva under dubbla förbund, både det gamla med sina dietetiska läror och sabbaten, och det nya

förbundet med frälsning av nåd.

Jer 31:31-33 undervisar att det nya förbundet är ett annat förbund som inte liknar det gamla. Därför kan vi inte
blanda det gamla och det nya. Det gamla förbundet, med sina lagar och förordningar gällde det judiska folket, och
de som omskars tillhörde ett nationellt förbund. Man blev jude genom omskärelsen och förpliktigade sig att hålla
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förbundet med alla dess lagar. Både lagens välsignelser och förbannelser kommer till de som vill leva under lagen
- utan förbehåll.

MATREGLER
Galaterna var tidernas första Adventister och vad tyckte Paulus om det? Du har också 1 Tim 4:1-4 där Anden

tydligt säger dessa håller sig till villoandar och att detta är onda andars läror, som ... befaller dem avstå från mat
som Gud har skapat för att tas emot med tacksägelse.... osv.

Lite surdeg syrar hela degen, därför är det viktigt att ta reda på grunden bakom en lära och hålla sig till det
osyrade brödet - Jesus 1 Kor 5:6-8

BIBELN OCH DE FALSKA PROFETERNA
Tar du sedan ordet om de falska profeterna, de som profeterar sådant som inte sker, så vet vi att E.G. White fle-

ra gånger har profeterat falskt, sådant som inte har inträffat. Här behöver man känna Den Äkta, så man inte faller
för den falska. 

WHITE LÄR ATT JESUS ÄR ÄRKEÄNGELN MIKAEL INKARNERAD
Detta baseras på en felaktig tolkning av Daniel 10:13. Beskrivningen av den som talar i Daniel 10:13 känner

vi igen från Upp 1:13-15 och beskriver Guds Son, Jesus Kristus. 

Hebreerbrevet 1:4-8 går starkt emot tanken att Jesus bara var en ängel:  Han är SÅ MYCKET STÖRRE än
änglarna som det namn han har ärvt är förmer än deras. Ty till vilken av änglarna har han någonsin sagt: Du är
min Son, jag har i dag fött dig? Eller vidare: Jag skall vara hans Fader, och han skall vara min Son? Och vidare,
när han låter den Förstfödde träda in i världen, säger han: Alla Guds änglar skall tillbe honom. Och om änglar-
na säger han: Han gör sina änglar till andar och sina tjänare till eldslågor. Men till Sonen säger han: Gud, din
tron varar från evighet till evighet, ditt rikes spira är rättvisans spira. 

Ja, Hebreerbrevet säger, i likhet med andra brev, att han bär allt genom sitt mäktiga ord och är Faderns härlig-
hets återsken och hans väsens avbild.

Tittar man ytligt på SDA's lära så liknar den i mångt en biblisk lära, men tränger man in på djupet ser man att
detta är tillbedjan av änglar och Paulus tar upp detta i Kolosserbrevet: 

Kol. 2:18 ”Låt inte segerlönen tas ifrån er av någon som ger sig hän åt ödmjukhet och tillbedjan
av änglar, och inte fördjupar sig i sådant som han inte har sett, och till ingen nytta är uppblåsta i sitt
köttsliga sinne”.

Kol. 2:8-9 ”Se till att ingen rövar bort er genom filosofi och tomt bedrägeri, enligt människors
traditioner,  enligt världens läror och inte enligt Kristus. Ty i  honom bor Gudomens hela fullhet
kroppsligen, och i honom är ni fullkomliga, i honom som är huvudet för alla furstendömen och all
makt”.

Bibeln undervisar oss om vad som är rätt och fel. Därför, om E.G. White säger något annat, vem tror vi då på?
Henne eller Guds ord?

Detta och mycket mer tar jag upp i min serie om Sjundedags-Adventisterna.
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Del 1 SDAs Historia och Tro!
SDA kyrkan etablerades formellt 1863 och bland grundarna fanns Ellen G. White. Kyrkan samlas kring hennes

skrifter, vilka anses vara en auktoritär källa till sanning. Adventistkyrkan erkänner att de står i tacksamhetsskuld
och i beroende av Whites skrifter. Ellen Whites skrifter beskrivs ömt som ”Profetians ande” av nästan alla sjunde-
dags Adventister. Det anses inom Adventistkyrkan att hennes profetiska gåva är ett av bevisen på att den är ”kvar -
levan” av församlingen som ”håller Guds budord.” Kyrkan hävdar också att fru Whites skrifter:

• Är en inspirerad kommentar på Bibeln.

• Inte har mänskligt ursprung.

• Har läromässig auktoritet.

• Inte får ifrågasättas.

Du uppfattade rätt. Är du medlem i Adventistkyrkan får du inte ifrågasätta Ellen Whites profetior. Vidare häv-
dar Ellen White att framtida händelser uppenbarades för henne genom en direkt uppenbarelse från Gud. I sin bok
”Den stora Striden (The Great Controversy)” säger hon: ”Vartefter som Guds Ande har öppnat mitt sinne för de
stora sanningarna i Hans ord, och händelser från det förflutna och från framtiden, har jag blivit tillsagd att göra
känt för andra det som har uppenbarats för mig.” Den stora Striden, s. 11.

Från det uttalandet kan vi ta fram att ”Guds Ande öppnade hennes sinne,” enligt Ellen White och ”alla hennes
förutsägelser kom från Gud,” enligt Ellen White. Nåväl, vi får snart se om det är sant eller inte.

Så, grundläggande, om du är medlem i SDA och tror på kyrkan, så måste du också tro på allt Ellen White pre -
dikat och förutsagt. Dessa går hand i hand, du kan inte ha den ene utan den andre. Men som kristna bör vi ha i
åtanke vad Bibeln har att säga om profeter och profetior.

5 Mos. 18:20-22 Men den profet som är så förmäten att han talar i mitt namn vad jag inte har
befallt honom tala, eller som talar i andra gudars namn, den profeten skall dö. 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 HER-
REN inte har talat. I sin förmätenhet har profeten talat. Du skall inte vara rädd för honom."

Om profeten gör EN felaktig profetia, så är den inte en Guds profet. De är då falska profeter och bör inte lyss-
nas på eller följas.
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SDA BYGGER ALL UNDERVISNING PÅ TRE STÖTTEPELARE
1. E.G. White

2. Sabbaten

3. Rättsliga Undersökningen/Himmelska Helgedomens rening

Ta bort en av dessa och kyrkans undervisning faller. 

SDAs Trosbekännelse11 Nr. 1 säger: Bibelns Gamla och Nya testamente är Guds skrivna Ord som har getts
genom gudomlig inspiration. De inspirerade författarna talade och skrev ledda av den heliga Anden. I Bibeln har
Gud gett människan den kunskap som behövs för att bli räddad. Bibeln är den högsta, avgörande och pålitliga
uppenbarelsen av hans vilja. Den är normen för vår karaktär och prövar våra erfarenheter. Den är avgörande för
vår tro och lära och beskriver tillförlitligt Guds handlingar i historien. 

Men denna fina bekännelse står i kontrast till punkt 18 i samma skrivelse där E.G. White tillhör ”profeterna”
och där hennes texter även har fått namnen ”Profetians Ande” och ”Vittnesbörden”. Om någon säger att de inte
undervisar utifrån E.G. Whites texter ljuger denne emot sanningen och deras egna trosbekännelse. ALLT som un-
dervisas inom SDA bygger på hennes läror. Ett typiskt sektdrag är att ställa en ledares ord jämsides eller över
Guds eget ord.

När jag först tog tag i detta kände jag mig förvirrad. Jag visste inte i vilken ände jag skulle börja i den otroliga
mängd böcker E.G. White skrivit. Jag har hämtat hem 158 av hennes böcker skrivna på engelska, och 15 på svens-
ka. I tillägg hämtade jag hem böcker av andra adventistledare: 

27 stk. av J.N. Andrews

1 av Annie Smith

1 1 https://adventkyrkan.se/sjundedags-adventisternas-tro/
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8 av Joseph Bates

2 av Sylvester Bliss

2 av D.T. Bourdeau

3 av G.I. Butler

9 stk. av M.E. Cornell

3 stk. av O.R.L. Crosier

1 av Arthur G. Daniells

9 stk. av Charles Fitch

1 av William E. Foy

2 stk. av A. Hale

4 stk. av Stephen N. Haskell

47 stk. av James White

1 stk. av Jonathan Mukwiri

141 stk. böcker och artiklar av Jones

5 stk. av J. Litch

18 stk. av J.N. Loughborough

1 stk. av Percy T. Magan

13 stk. av William Miller

1 av David Paulson

2 stk. av T.M. Preble

11 stk. av W.W. Prescott

1 av Rebecka Smith

44 stk. av Uriah Smith plus flera pamfletter av honom

1 av S.S. Snow

1 av J.M. Stephenson

1 av George Storrs

1 av E.A. Sutherland

71 stk. av E.J. Waggoner

23 stk. av J.H. Waggoner

1 stk. av Henry Dana Ward, och slutligen

1 stk. av N.N. Whiting. 

De flesta av dessa författare var pionjärer inom adventiströrelsen och visar en enorm produktivitet. Det är väl-
digt mycket att läsa igenom, även för en Adventist.32 Hur får man tid över att studera Bibeln? Självklart blir det då

2 3 https://adventistdigitallibrary.org/islandora/search/?type=edismax 
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enklare att ”studera” Bibeln genom E.G. Whites läsglasögon, man får både ”bibelverser” och ”uttydning”, samti -
digt som det kommer fram ”extra” information som Bibeln tydligen har missat berätta om.

VAD HAR ELLEN G. WHITE FÖR BETYDELSE FÖR SDA IDAG?
Sjundedags Adventisternas (SDA's) trosbekännelse består av 28 punkter varav Nr. 18 handlar om profetians

gåva. E.G. White tas upp som bevis på profetians gåva inom SDA och hennes läror ligger till grund för hela deras
religiösa system och utan hennes läror kan inte adventistkyrkan bestå.

SDA FUNDAMENTAL TRO #18 PROFETIANS GÅVA 2005 ÅRS VERSION
”En av den Helige Andes många gåvor är profetia. Den gåvan är ett kännetecken för församling-

en i den sista tiden och manifesterades i E.G. Whites tjänst – Herrens budbärare. Hennes Skrifter
är en fortsättning och auktoritär källa till sanning som förser kyrkan med tröst, ledning, instruk -
tioner, och tillrättavisning. De tydliggör också att Bibeln är det rättesnöre med vilken all undervis-
ning och upplevelser måste testas.” (Min översättning).

För att tona ner hennes roll har man ändrat sin trosbekännelse för att uppnå bekräftelse från kristna samfund.
För i evangelisk kristnas ögon har E.G. White alltid varit en falsk profet, men på senare tid har likgiltighet och slö-
het lett till en större acceptans av sådant som aldrig Jesus eller apostlarna skulle accepterat: att det sanna evangeli-
et förvandlats till ett avancerat religiöst system.

SDA FUNDAMENTAL TRO #18 PROFETIANS GÅVA 2015 ÅRS VERSION
”Bibeln vittnar om att profetia är en av den heliga Andens gåvor. Det är en gåva som känneteck -

nar församlingen i den sista tiden och vi tror att den visade sig i Ellen G. Whites tjänst.  Hennes
skrifter talar med profetisk styrka och ger församlingen tröst, ledning, undervisning och tillrätta-
visning.  Hennes skrifter klargör också att all undervisning och erfarenhet måste prövas med Bi-
beln.”

Så här förklarar den tidskriften Adventist Today ändringen: 

”Några ansåg att den tidigare versionen gav adventistkyrkans grundare Ellen G. White myndig-
het som var jämförbar med den i Bibeln. Ändringar gjordes för att ta bort denna potentiella tvety-
dighet. White själv betonar att hennes auktoritet är föremål för Skrifterna. Den nya formuleringen
av detta uttalande minskar inte på något sätt kyrkans förståelse för Bibelns auktoritet eller Whites
profetiska roll.”i3 (Adventist Today, 12 Juli, 2015)24.

"Titta på alla förändringar," sade han, "jag måste säga att det inte finns några som ger någon-
ting nytt för vår tro. Detta är vad vi alltid har trott. Kommissionen försökte bara uttrycka det bättre
och hjälpa till att undvika möjliga missförstånd." De 28 uttalandena är en kontinuerlig insats av
världskyrkan för att kortfattat beskriva de teologiska parametrarna för adventistisk tro. Världskyr-
kan antog 27 Fundamenten vid sin affärssession 1980. Det nuvarande grundläggande trosnumret 11
om växande i Kristus infördes 2005, vilket innebär att dagens totalsumma uppgår till 28.” (Dr. Art-
hur Stele, Chef för BRI – Biblical Research Institute).

Ja, men så bra att de har ändrat sin trosbekännelse, det visar att de är på rätt väg,  säger den okunnige. Allt
detta är bara en kosmetisk ändring och tar inte bort hennes vitala plats i SDA där hon lagt grunden för all under-
visning och fortfarande läses och beundras som den ”store profeten”. 

3 i In number 18, “The Gift of Prophecy,” some felt that the prior version gave Adventist Church cofounder Ellen G. White authority comparable
to that of the Bible. Changes were made to remove this potential ambiguity. White herself emphasizes that her authority is subject to the Scriptu -
res. The new wording of this statement does not in any way diminish the church’s understanding of the authority of the Bible or the prophetic
role of White. https://atoday.org/what-was-changed-in-the-fundamental-beliefs-document/ 

4 2 https://atoday.org/what-was-changed-in-the-fundamental-beliefs-document/ 
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I den här boken tar jag upp dessa tre grundpelare som för alltid kommer finnas inom SDA: E.G. White, Sabba-
ten, och Den Rättsliga Undersökningen. Och tas dessa bort faller hela kyrkan. Jag drivs inte av egna ambitioner i
mina avslöjanden av SDA och andra sekter, utan det är av kärlek till min Jesus och av kärlek till mina medmänni-
skor som sitter i fångenskap i ett intrikat system av villfarelser. 

Att Adventisterna är med i SKR – Sveriges Kristna Råd och samtidigt har bekännelsen att RKK är den stora
skökan gör adventisternas starka position emot RKK till ett skådespel, för de är kända för att avslöja och granska
just katolska kyrkan. Det finns gott om videor och bilder på Internet.5

5 https://www.google.se/search?hl=sv&tbm=isch&source=hp&biw=1680&bih=954&ei=HiB_W_iPDIfprgSMybbwCw&q=ellen+g.  
+white+burial+site+freemason&oq=ellen+white+burial&gs_l=img.3.1.0i8i30k1l2.3495.7593.0.9805.18.16.0.2.2.0.96.911.16.16.0....0...1ac.1.64.
img..0.18.927...0j0i30k1j0i19k1j0i30i19k1j0i8i30i19k1.0.RgXwNkJ1fo0#imgrc=zPqTvf9Lz0JuTM: 
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Del 2 E.G. White och hennes profetior

Som jag skrev i mitt förra inlägg så bygger SDA på 3 grundläggande saker: E.G. White, Sabbaten och Den
Rättsliga Undersökningen också kallad Den Himmelska Helgedomens rening, därför blir det naturligt att undersö-
ka dessa tre, för SDA, viktiga grunder. 

Jag börjar med Ellen G. White, hennes profetior och undervisning. 

Låt oss då titta på sju profetior som Ellen White gjorde under sin tjänst i sjundedags Adventistkyrkan. Dessa
måste prövas och mötas i ärlighet mot Guds ord. 

Källa: YouTube-kanalen Jesus Truth: https://youtu.be/zvvKpd_a0x4 

#1 JERUSALEMS FRAMTID.
I sin bok, Adventsbudskapet (Early Writings) säger hon:

Sedan visades jag några som befann sig i djup villfarelse och trodde sig ha en kallelse att åka till
gamla Jerusalem, i tron att de hade en uppgift där innan Herrens återkomst... Jag såg att Satan
hade bedragit några stort angående denna sak. Jag såg också att GAMLA JERUSALEM ALDRIG
KOMMER ATT ÅTERUPPBYGGAS; och att Satan gjorde sitt yttersta för att förleda sinnena på
Herrens barn i dessa skördetider. Adventsbudskapet (Early Writings, s. 75.)

Denna profetia har inte uppfyllts. Efter Israels återfödelse i 1948 så har ”Gamla Jerusalem” byggts upp.

#2 ENGLAND KOMMER ANGRIPA USA.
I 1862 profeterade hon:

När England förklarar krig [mot nord under inbördeskriget], kommer alla nationer se till sin
egen fördel, och så kommer det bli ett fullödigt krig, en allmän förvirring.” Resultatet blir att ”Den-
na nation [USA] kommer... trampas ner i dammet. Vittnesbörd för församlingen (Testimonies for
the Church, vol. 1. s, 259)
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Figur 3: Ellen G. White, hennes syner och profetior.

https://youtu.be/zvvKpd_a0x4


Den amerikanska historien visar att England inte ”förklarade krig” mot USA under Inbördeskriget, och USA
”trampades aldrig ner i dammet.” Så, återigen en falsk profetia från henne.

#3 INBÖRDESKRIGET ÄR ETT TECKEN PÅ JESU SNARA ÅTERKOMST.
Jag såg ännu större bedrövelser i landet än vad vi hittills bevittnat. Jag hörde jämmer och klago-

rop över svårigheterna,  och såg stora bataljoner i  aktiv strid. Jag hörde dundren från kanoner,
skräll från vapen, strid man-mot-man, och stön och de döendes böner...

Uppenbarligen menar hon det Amerikanska Inbördeskriget. Hon fortsätter sen 

...Guds folk  måste  ta  varning och urskilja  tidens tecken.  Tecknen på Kristi  återkomst är för
uppenbara att betvivlas, och med detta i åtanke borde alla som bekänner sig till sanningen bli en le -
vande predikant... Hela himlen är i rörelse. Jordens sista uppträdande STÄNGS SNART. Vi befinner
oss mitt i DE SISTA DAGARNAS fara. Vittnesbörd för församlingen (Testimonies for the Church,
vol. 1. s, 260).

#4 JESUS SKULLE ÅTERKOMMA ”INOM NÅGRA FÅ MÅNADER.”
I en syn den 27 juni, 1850, sa min ledsagande ängel, ”TIDEN ÄR SNART SLUT...” sa ängeln.

”Förbered er, förbered er, förbered er...” Jag såg att det fanns ett stort arbete kvar att göra men så
LITEN TID att göra det.... Sedan såg jag att DE SJU SISTA PLÅGORNA SNART SKULLE TÖM-
MAS UT över dem som inte hade något skydd... Adventsbudskapet (Early Writings, s. 64.)

Fru White fortsätter framföra sin syn och uppseendeväckande förutsägelse, att bara inom några få månader
kommer Herren tillbaka.

 Men NU ÄR TIDEN SNART SLUT och vad vi har lärt oss på några år, måste de lära sig på
NÅGRA MÅNADER. De har även mycket som de behöver glömma och mycket som behövs läras om.
Adventsbudskapet (Early Writings, s. 67.)

Detta sa hon i 1850. Det är nu 2015 (då videon gjordes), och det har gått 1 989 månader sen dess. Detta är inte
”några månader” istället är det ännu en felaktig profetia.

#5 ADVENTISTER SOM LEVDE I 1856 SKA LEVA OCH FÅ SE JESU 
ÅTERKOMST.

För över 159 år sedan, i maj 1856, gav Fru White ännu en fascinerande profetia under ett möte i Battle Creek,
Michigan. Hon sa:

Jag visades deltagarna närvarande vid konferensen. Ängeln sade ”Några är föda för maskar,
några ämnen för de sju sista plågorna, några SKA VARA VID LIV och finnas kvar på jorden för att
bli förvandlade vid Jesu återkomst.  Vittnesbörd för församlingen, (Testimonies for the Church,
vol. 1. pp, 131-132).

Alla sjundedagsadventister som levde och hörde detta är nu döda. Ingen blev förvandlade av Jesus. Ännu en
falsk profetia.

#6 KRISTI ÅTERKOMST SKULLE SKE INNAN SLAVERIET AVSKAFFADES.
Jag såg de religiösa slavarna resa sig i triumf och seger och skaka av sig kedjorna som bundit

dem, medan hans onda ägare var under förvirring utan att veta vad som bör göras; för den onde
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kommer inte förstå orden från Guds röst. Och straxt visade sig ett stort vitt moln.... på den satt Män -
niskosonen. Adventbudskapet (Early Writings, s. 35.)

#7 HON SÅG ENOK PÅ JUPITER ELLER SATURNUS.
Herren har givit mig en glimt av andra världar, jag fick vingar, och en ängel följde mig från sta-

den till en plats, ljus och strålande vacker. Gräset var så livligt grönt, och fåglarna kvittrade en ljuv-
lig sång. Invånarna där fanns i alla storlekar; De var ädla, majestätiska, och ljuvliga... Jag frågade
en av dem varför de var så mycket mer ljuvliga än invånarna på jorden... Sedan togs jag till en värld
som hade sju månar. Där så jag gamle gode Enok, som hade förvandlats. Adventbudskapet (Early
Writings, s. 39-40.)

Ellens man, James, bekräftade hennes texter när han skrev:

Vid vår konferens i Topsham, Maine, förra November, hade Ellen en vision av Guds händers
verk. Hon leddes till planeterna Jupiter och Saturnus, och jag tror det var en till. När hon kom ut ur
synen kunde hon återge en tydlig beskrivning av deras månar, etc. Det är välkänt att hon inte vet nå-
gonting om astronomi, och kunde inte svara på en enda fråga att göra med planeter, innan hon fick
denna synen. A word to the little Flock – James White. S. 22.

Ännu har inga högupplösta satellitbilder av Jupiter och Saturnus avslöjat någon form av liv där. 

Låt oss tala sanning!

• Ellen White säger att hon har ”Profetians Ande” som kom direkt från Gud. Sanningen är, det hade hon
inte!.

• Ellen White säger hon hade en ”Ledsagande ängel” som kom från Gud. Sanningen är, det hade hon inte!

• Sanningen är att Ellen White har byggt sjundedagsadventist kyrkan på lögner.

• Sanningen är att Ellen White är en falsk profet och det bästa du kan göra som en kristen är att rymma bort
så fort du kan från denna kyrka.

Sedan kan du leta upp en kristen församling som har Jesus Kristus som sin centrala punkt och som är grundat
på Bibeln sanningar!

Översättning Jon-Are Pedersen.

FALSKA PROFETER
SDAs har alltså en falsk profetissa, E. G. White. Hennes Skrifter anses av SDA vara en fortsättning och en

auktoritär källa till sanning, som ger tröst, ledning, instruktioner och tillrättavisning. Hon anses av SDA vara in -
spirerad av den Helige Ande på lik linje med Bibelns författare.

Hon säger själv om sina skrifter: Mina Skrifter är antingen av Guds Ande eller av djävulen. Testimonies for
the church, vol. 4 ,s. 230. Med tanke på alla hennes falska profetior vet vi att det inte är Guds Ande som inspire-
rat henne. Läs 5 Mos. 13 om vad som avgör en falsk profet.

Förutom det att adventisterna tror att ärkeängeln Mikael är vår Herre Jesus Kristus, så följer här några punkter
ur deras teologi som inte stämmer med Bibeln eller ortodox teologi.

SDA har sekteristiska doktriner! Nedan följer 9 (nio) punkter som tydligt avviker från bibliska läror (doktri-
ner).
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1. FÖRSONINGEN VAR INTE FULLKOMLIG!
Kristi blod löste den ångerfulla syndaren från lagens fördömelse, men upphävde inte synden. Det

(blodet) står kvar i helgedomen till den slutgiltiga försoningen.  Patriarchs and Prophets, s. 357.
(Min översättning).

Medan nu vår stora Överstepräst förbereder försoningen för oss, borde vi söka bli fullkomliga i
Kristus. The Great Controversy, s. 623. (Min översättning).

...istället för att återkomma till jorden vid slutet av de 2300 dagarna i 1844, gick Kristus in i det
allra heligaste i den himmelska helgedomen för att utföra det avslutande arbetet på försoningen i
förberedelse för Hans återkomst. The Great Controversy, s. 422. (Min översättning).

2. DEN GRANSKANDE DOMEN: DE TROENDE GÅR IN UNDER EN DOM AV DERAS 
GÄRNINGAR SOM ÄR AVGÖRANDE FÖR DERAS FRÄLSNING!

Vid den utsatta domen... Alla som någonsin har tagit Kristi namn på sig måste gå igenom en in -
gående granskning. Både de levande och de döda ska dömas utifrån de saker som är skrivet i böck-
erna, enligt deras gärningar. The Great Controversy, s. 486. (Min översättning).

Varje sak har betydelse för liv eller död. Medan Jesus har tjänat i helgedomen har domen pågått
för de som dött rättfärdiga, och sen kommer domen för de levande rättfärdiga.  Early Writings, s.
280. (Min översättning).

Vartefter som böckerna öppnas under domen kommer alla de som har trott på Jesus få ett omdö-
me inför och av Gud. Det börjar med dem som först levde på jorden... Varje namn blir nämnd, varje
sak granskas noga. Namn accepteras, namn förkastas. Den som har synder kvar i sina böcker, oom-
vända och oförlåtna, ska deras namn strykas ur Livets bok, och deras goda gärningar kommer rade -
ras från Guds minnesbok. The Great Controversy, s. 483 (Min översättning läs Joh. 5:24, Rom.
8:1).

3. GÄRNINGAR PLUS NÅD ÄR LIKA MED FRÄLSNING!
Domen ska börja, böckerna ska öppnas, och vi ska bli dömda enligt våra gärningar. Testimonies

for the Church, vol. 1, s. 100 (Min översättning)

Detta är enligt E. G. White en dom gällande frälsning och inte belöning.

Medan goda gärningar inte kan frälsa ens EN själ, så är det omöjligt för ens EN själ att bli frälst
UTAN goda gärningar. Selected Messages, bok. 1, s. 377 (Min översättning).

4. SATAN BÄR VÅRA SYNDER!
Man ansåg också att medan syndoffret pekade på Kristus som ett offer, och översteprästen repre-

senterade Kristus som medlare, så var syndofferbocken Satan, syndens upphovsman, på vilken syn-
derna för den uppriktigt ångerfulla, slutligen ska läggas på. The Great Controversy, s. 422 (Min
översättning).

Deras synder överförs till  syndens upphovsman.  Testimonies for the Church, vol. 5, s. 475.
(Min översättning).
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5. KRISTNA SKA FÅ STÅ INFÖR GUD UTAN KRISTI FÖRBÖNER!
De som lever på jorden när Kristi förbön upphör i helgedomen ovan ska stå inför en helig Gud

utan medlare. The Great Controversy, s. 425. (Min översättning).

När Jesus upphör att vädja för människan, ska varje sak för evigt avgöras. Detta är domens dag
för Hans tjänare. Testimonies for the Church, vol. 2, s. 191. (Min översättning)

Eftersom adventisterna måste stå inför Gud UTAN en medlare behöver Adventisterna bli fullkomliga innan Je-
sus kommer.

6. VI KAN VARA SYNDFRIA!
Endast den som genom tro på Kristus lyder alla Guds befallningar kommer nå fram till samma

syndfria tillstånd som Adam hade innan sin överträdelse. Seventh-Day Adventist Bible Commen-
tary, vol. 6, s. 1118. (Min översättning).

Att vara friköpt betyder att upphöra synda. Review & Herald, September 25, 1900 (Min över-
sättning. Läs 1 Joh. 1:8, 10).

7. SABBATEN ÄR GUDS SIGILL OCH DE SOM TILLBER PÅ EN SÖNDAG KOMMER TA 
EMOT ANTIKRISTS MÄRKE!

Jag har lyssnat igenom en hel serie på över 30 avsnitt med Walter Veit där han undervisar om sabbaten som
Guds sigill och söndagen som djurets märke. Videorna finns utlagda på YouTube.

8. SOUL-SLEEP!
SDA, liksom Jehovas Vittnen, lär att när en troende dör ”sover” själen. En del tror att man fullständigt upphör

att existera.

9. ANNIHILATION - DE FÖRNEKAR DEN BIBLISKA LÄRAN OM HELVETET!
SDA, liksom Jehovas Vittnen lär inte ut den bibliska läran om Helvetet. Båda lär att de icke-troende förintas

(annihileras) och att Helvetet bara är tillfälligt.
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Del 3 En blandning av sanning och lögn!
Efter flertalet misslyckade profetior där E.G. White satte datum, år och dag på Jesu återkomst, TROTS Jesu

varning för detta i  Mark. 13:32, fortsätter hon försvara sin felaktiga eskatologi, något en normalt tänkande och
uppriktig kristen skulle skämmas över. Kanske skulle man dra sig undan och sluta profetera och undervisa, om
man inte också skulle stå fram och erkänna sitt misstag, vilket hennes inspiratör William Miller faktiskt gjorde.
Men inte E.G. White, hon fortsätter. 

Hon profeterade att världen skulle gå under 1843, 1844, 1845 och 1851: Nu är tiden snart slut, (1851) och vad vi
har lärt oss på 6 år måste de lära sig på några månader. (Adventsbudskapet, Early Writings, s. 58). Och det är
här Den Rättsliga Undersökningen (Investigative Judgment) uppstår. När det första datumet inte stämde, kommer
hon upp med en ny förklaring till varför. Allt för att bevara sig själv och inte förlora ansikte inför sina följare.

Det är en sorglig blandning av sanning och lögn som presenteras i hennes syner. Och oftast är det änglar hon
hänvisar till. I sin bok Vittnesbörd till församlingen skriver Ellen G. White om änglar 425 gånger, och det bara i
första volymen som är på 662 sidor. Nästan en gång per sida. Änglasyner och ledsagande änglar har en central roll
i E.G. Whites texter. Vi känner igen samma ”ängladyrkan” från mormonerna, islam, och andra sekter som t.ex. ro -
mersk-katolska kyrkan och Ignatius Loyola, grundaren av jesuitordern. 1

1 I religiös bemärkelse har esoteriska läror (se mystik) förekommit i de grekiska mysteriereligionerna och har i princip alltid existerat inom religi -
onerna (se sufism, kabbala, gnosticism, Johannes Eckhart, Jakob Böhme, Förborgade Ord, zen) när den allmänna formen av religionerna inte
fullt ut kunnat förklara verkligheten och olika skeenden eller räckt till i sökandet efter Det Absoluta. I vid bemärkelse används begreppet esote-
rism för  allt från frimureri, teosofi, ockultism och alkemi till parapsykologi, efemerider, rollspel, yoga och tarot,  och  är  dessutom ett  bärande
tema i fantasylitteraturen. Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Esoterism
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Figur 4: Ellen G. White predikar i församlingen

https://sv.wikipedia.org/wiki/Esoterism
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fantasy
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tarot
https://sv.wikipedia.org/wiki/Yoga
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rollspel
https://sv.wikipedia.org/wiki/Efemerid
https://sv.wikipedia.org/wiki/Parapsykologi
https://sv.wikipedia.org/wiki/Alkemi
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ockultism
https://sv.wikipedia.org/wiki/Teosofi
https://sv.wikipedia.org/wiki/Frimureri
https://sv.wikipedia.org/wiki/Zen
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rborgade_Ord
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jakob_B%C3%B6hme
https://sv.wikipedia.org/wiki/Johannes_Eckhart
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gnosticism
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kabbala
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sufism
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mystik


Änglar verkar vara viktiga även för dagens falska rörelser som t.ex. Nya Apostoliska Rörelsen med Bill John-
son och Todd Bentley i spetsen. Jag vill därför påminna om Paulus varning till galaterförsamlingen: Men även
om vi ELLER EN ÄNGEL från himlen predikar ett ANNAT evangelium för er, än det som vi har predikat för er, så
vare han förbannad! (Gal. 1:8). 

Detta med nya uppenbarelse från änglar har skadat Kristi kropp och medfört stora lidanden och stort mörker
för så oändligt många. Och adventisternas evangelium är i sanning ett annat evangelium.

Paulus profeterar och varnar för sådana som Ellen White i Kolosserbrevet och likheterna är slående:

Låt därför ingen döma er i fråga om MAT eller DRYCK, eller i fråga om HÖGTID eller NYMÅ-
NAD eller SABBAT, som är en skugga av det som skulle komma, Kristi kropp. Låt inte segerlönen
tas ifrån er av NÅGON som ger sig hän åt ÖDMJUKHET och TILLBEDJAN av ÄNGLAR, och som
FÖRDJUPAR sig i sådant som han inte har sett, och till ingen nytta är uppblåst i sitt köttsliga sinne,
och inte håller sig till huvudet, från vilken hela kroppen genom leder och senor får kraft och sam-
manhållning och växer med den tillväxt som Gud ger. Kol. 2:16-19

Ellen White har skrivit om allt detta: Mat och dryck, högtider, nymånad och sabbat, tillbedjan av änglar och
hon har fördjupat sig i sådant som ingen annan apostel eller profet i Bibeln har beskrivit eller sett. Detta är ett
tecken på ett köttsligt sinnelag, en falsk ödmjukhet och visar också att hon inte i sanning höll sig till Kristus, som
är huvudet för församlingen. ”Men vänta lite,” säger adventisten, ”vi tillber inte änglar.” Att tillbe har här betydel-
sen av att ”frukta” änglar, att ”inkludera änglar” i tillbedjan eller i sin religion. t.ex. RKK och deras skyddsänglar
som är så viktiga för deras helgondyrkande teologi. Att fördjupa sig i, har betydelsen att tränga sig in i sådant som
ingen av profeterna i Bibeln sett, i den här kontexten blir det vad som kallas esoterisk kunskap – gnosticism. Detta
sker därför man söker hävda sig genom kunskap och det föranleds av ett uppblåst köttsligt sinne!

FALSKA PROFETER OCH LÄRARE
Men vad driver en människa att profetera falskt? Paulus förklarar det i Galaterbrevet 5 när han skriver:

Men  köttets  gärningar  är  uppenbara.  De  är  hor,  otukt,  orenhet,  lösaktighet,  AVGUDERI,
TROLLDOM, hat, gräl, avund, vredesutbrott, stridslystnad, SPLITTRINGAR, VILLOLÄROR, miss-
unnsamhet, mord, fylleri, frosseri och annat sådant. Om sådant säger jag er i förväg, som jag också
tidigare har sagt, att de som gör sådant ska inte ärva Guds rike. Gal. 5:19-21

Det är köttets gärningar, och om man lever så är man inte ledd av Anden. Sabbaten har blivit  avguderi, där
frälsningen avgörs om du håller sabbaten helig eller inte. Här är Jesu verk på korset inte det centrala för frälsning-
en utan den avgörs om du ”håller Guds tio budord, där sabbaten är beviset på din trohet”. Splittringar uppstod
inom metodiströrelsen när Milleriterna framförde sitt budskap: Jesus kommer om två veckor. Splittringar är själv-
klart inte alltid av ondo, för det finns splittringar som den Helige Ande åstadkommer (Rom. 16:17) där Herren vill
att man drar sig undan sådana som har lämnat den smala vägen, sådana som åstadkommer splittringar och förfö-
relser I STRID MOT DEN LÄRA som vi har fått undervisning i av Guds ord. Ellen White och hennes samtida
spred villoläror som motsade Bibelns ord. Bibelkunskapen hos dessa adventister är mycket låg. Mitt folk går un-
der i brist på kunskap. Hos. 4:6 Vi ser detta i följande sammanställning:

 E.G. WHITE MOTSÄGER HERRENS ORD
(Översättning är på gång av flera av hennes motsägelser.)

Ellen G. White hävdade att hon fick till sig sina uppenbarelser från Gud genom visioner, drömmar och ängla-
besök. Hon anses av Adventisterna vara Herrens budbärare. SDA säger sig vara arvtagare och fullbordare av den
protestantiska reformationen. SDA kallar sig själva ”Bokens folk” för att visa att deras läror är grundade i Bibeln.
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Jämför nu Ellen G. White's läror med Bibelns.  

VAR ADAM TILLSAMMANS MED EVA NÄR HON FRESTADES I LUSTGÅRDEN?
ELLEN WHITE SÄGER NEJ!

Änglarna hade varnat Eva att akta sig från att avvika från hennes man medan de var upptagna
med sina dagliga sysslor i lustgården; tillsammans med honom skulle hon inte vara lika utsatt för
frestelser som om hon inte var med honom. Men uppslukad av sina glädjande sysslor vandrade hon
omedvetet bort från hans sida. När hon märkte att hon var ensam, kom det över henne en känsla av
fara, men hon slog undan den, genom att hon bestämde sig föra att hon hade tillräcklig visdom och
styrka för att urskilja det onda och stå emot den. Utan en tanke på änglarnas varningar, fann hon
sig själv stirrande med en blandning av nyfikenhet och beundran på det förbjudna trädet. (Patriar-
ker och Profeter, ss. 53-54 Min översättning).

BIBELN SÄGER JA!

Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom
man fick förstånd av det, och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin MAN SOM VAR MED
henne, och han åt. 1 Mos. 3:6 

BLEV ADAM BEDRAGEN AV SATAN?
ELLEN WHITE SÄGER JA!

Satan, som är lögnens fader, bedrog Adam på ett liknande sätt, genom att säga till honom att inte
lyda Gud, att han inte skulle dö om han överträdde lagen. (Evangelism, s. 598).

BIBELN SÄGER NEJ!

Och Adam blev inte bedragen, utan kvinnan blev bedragen och gjorde sig skyldig till överträdel-
se. 1 Tim. 2:14 

BYGGDES BABELS TORN FÖRE FLODEN?
ELLEN WHITE SÄGER JA!

Detta system var korrumperad INNAN syndafloden av dessa som drog sig undan de trofasta
Guds följeslagare, och började bygga på Babels torn. Andens gåvor, Vol. 3, s. 301 Min översätt-
ning.

BIBELN SÄGER NEJ!

Detta var Noas söners stammar efter deras släktled i deras folk.... 1 Mos. 10:32

Från dem har folken utbrett sig på jorden EFTER FLODEN. Och de sade: "Kom, så bygger vi
oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn, så att vi inte
sprids ut över hela jorden. 1 Mos. 11:4 

VAR MÄNNISKAN JESUS KRISTUS OCKSÅ SANN GUD?
ELLEN WHITE SÄGER NEJ!

Människan Kristus Jesus är inte Herren Gud Allsmäktig.  Brev 32, 1999, citerat i SDA Bibel
Kommentar, Vol. 5, s. 1129.

BIBELN SÄGER JA!
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Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är:
Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. Jes. 9:6

Därför har också Gud upphöjt honom och gett honom ett namn som är över alla namn. Fil 2:9

Se, han kommer med skyarna och varje öga ska se honom, också de som har genomborrat honom
och alla jordens stammar ska jämra sig över honom. Ja, amen. Jag är Alfa och Omega, begynnelsen
och änden, säger Herren, han som är och som var och som ska komma, den Allsmäktige. Upp. 1:7-8

BLEV FÖRSONINGEN FULLBORDAT PÅ KORSET?
ELLEN WHITE SÄGER NEJ!

Så gick Jesus år 1844, vid slutet av de 2,300 dygnen, som omtalas i Dan. 8:de kap., in i det allra-
heligaste i den himmelska helgedomen for att göra en slutlig försoning for alla, som kunde bli delak -
tiga av [319] hans medlaregärning. Adventsbudskapet, s. 208. Också känt som Daniel 8-profeti-
an.

BIBELN SÄGER JA!

Då nu Jesus hade tagit emot ättikan, sa han: Det är FULLBORDAT. Och han böjde ner huvudet
och gav upp andan. Joh. 19:30

Men Gud bevisade sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss, MEDAN VI ÄNNU VAR SYN-
DARE. Så mycket mer ska vi då, sedan vi ÄR rättfärdiggjorda i HANS BLOD, genom honom bli
FRÄLSTA FRÅN VREDEN. För om vi, medan vi var fiender, BLEV FÖRSONADE MED GUD GE-
NOM HANS SONS DÖD, ska vi sedan vi har blivit försonade så mycket mer bli frälsta genom hans
liv. Och inte bara det, utan vi gläder oss också i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken
vi NU HAR tagit emot försoningen. Rom. 5:8-11

RENAR JESU BLOD FRÅN SYNDEN?
ELLEN WHITE SÄGER NEJ!

Kristi blod löste den ångerfulla syndaren från lagens fördömelse, men upphävde inte synden...
Det (blodet) står kvar i helgedomen till den slutgiltiga försoningen. Patriarker och Profeter, s. 357

BIBELN SÄGER JA!

I honom har vi förlossning genom hans blod, syndernas förlåtelse, enligt hans nåds rikedom. Ef.
1:7

Men om vi vandrar i ljuset, såsom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu
Kristi, hans Sons blod, renar oss från all synd. 1 Joh. 1:7

Saliga är de vilkas överträdelser är förlåtna och vilkas synder är överskylda. Salig är den man
som Herren inte tillräknar synd. Rom. 4:7-8

VEM BÄR VÅRA SYNDER?
ELLEN WHITE SÄGER SATAN.

De förstod att syndoffret pekade fram till Kristus som ett offer och att översteprästen var en
framställning av Kristus såsom medlaren. De förstod också att bocken var en bild på Satan, syndens
upphovsman. Han måste till sist stå till ansvar for de synder som han har förfört de ångrande troen-
de att begå... så skall Kristus lagga alla dessa synder på Satan, som ar syndens upphovsman. Den
stora striden, s. 382, 439, 486
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BIBELN SÄGER JESUS!

Våra synder bar han själv i sin kropp upp på träet, för att vi, som har dött från synderna, skulle
leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit helade. 1 Petr. 2:24

...så ska Kristus, som en enda gång har offrats för att bära mångas synder, för andra gången,
utan synd bli synlig för dem som väntar honom till frälsning. Hebr. 9:28

KAN VI SÄGA ATT VI HÄR OCH NU ÄR FRÄLSTA GENOM KRISTI NÅD?
ELLEN WHITE SÄGER NEJ!

De som tar emot Frälsaren kan uppleva en omvändelse som ar äkta nog, men de ska aldrig un-
dervisas att säga eller ens känna att de ar räddade eftersom det ar missvisande.... De som tagit emot
Kristus och redan i början optimistiskt säger: Jag ar räddad, utsätter sig for faran att lita på sig
själva. Såningsmannen, s. 89

BIBELN SÄGER JA!

Sannerligen, sannerligen säger jag er: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt
mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet.  Joh.
5:24

Detta har jag skrivit till er som tror på Guds Sons namn, för att ni ska veta att ni har evigt liv,
och för att ni ska tro på Guds Sons namn. 1 Joh. 5:13

KAN OKUNNIGA SLAVAR BLI FRÄLSTA?
ELLEN WHITE SÄGER NEJ!

Gud kan ej upptaga till himmelen den slav, som hållits i okunnighet och förtryck, som ingen kun-
skap fått om Gud eller bibeln, som ingenting annat fruktat an sin Herres piska och som intagit en
lägre ståndpunkt an ett oskäligt djur. Adventsbudskapet, s. 228

BIBELN SÄGER JA!

Här är inte jude eller grek, här är inte slav eller fri, här är inte man och kvinna, för ni är alla ett
i Kristus Jesus. Gal. 3:28

Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor som kommer in i världen. Joh. 1:9 

KAN VI VERKLIGEN SÄGA ”JAG HAR SLUTAT SYNDA?”
ELLEN WHITE SÄGER JA!

Kristus dog för att möjliggöra för dig att sluta synda, och synd är överträdelse av lagen. Review
and Herald, vol. 71, No. 35, s.1, 28de Augusti, 1894

Att vara försonad betyder att upphöra att synda. Review and Herald, Vol. 77, No. 39, s. 1, 25te
September, 1900

BIBELN SÄGER NEJ!

Men om vi vandrar i ljuset, såsom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu
Kristi, hans Sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva
och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han
förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 1 Joh. 1:7-9 
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Ty av nåden är ni frälsta genom tron, och det inte av er själva, Guds gåva är det, inte av gär -
ningar, för att ingen ska berömma sig. Ef. 2:8-9

ÄR ATT LYDA BUDORDEN ENDA SÄTTET ATT FÖRTJÄNA GUDS FAVÖR?
ELLEN WHITE SÄGER JA!

Att lyda Guds budord är det enda sättet att erhålla (förtjäna) Hans favör. Vittnesbörd, Vol. 4, s.
28

BIBELN SÄGER NEJ!

Vi är alla orena, alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel. Vi kommer alla att
vissna som löv. Som löv förs bort av vinden kommer vi att föras bort av våra missgärningar.  Jes.
64:6

Men att ingen blir rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart, för den rättfärdige ska leva av
tro. Gal. 3:11

GICK JESUS IN I DET ALLRA HELIGASTE I DET HIMMELSKA TEMPLET INNAN OKTOBER 22, 1844?
ELLEN WHITE SÄGER NEJ!

Där blev jag visad, att Guds bud och Jesu Kristi vittnesbörd angående den stängda dörren icke
kunde skiljas åt samt att tiden, då Guds bud skulle framlysa i hela sin makt och då Guds folk skulle
prövas med avseende på sanningen angående himmelska helgedomen, där arken är, som innehåller
de tio buden. Denna dörr blev ej öppnad, förrän Jesu medlarekall var fullbordat i det heliga år
1844. Jesus stod då upp och stängde dörren till det heliga samt öppnade dörren till det allraheligas-
te och gick innanför förlåten, där han nu står vid arken. Adventsbudskapet, s. 37

BIBELN SÄGER JA!

Inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, gick han en gång för alla in i det allra
heligaste och vann en evig förlossning. Hebr. 9:12

EN GÅNG FÖR ALLA!. Texten skrevs innan år 60 e.Kr. och säger att Jesus redan tjänade i det allra heligast i
den himmelska helgedomen, över 1800 år innan 1844. Ellen White och hennes 1844 scenario motsäger helt enkelt
Bibelns tydliga undervisning.

KAN VI VETA EXAKT VILKEN DAG JESUS KOMMER?
ELLEN WHITE SÄGER JA!

Som Gud har visat mig i en helig syn... vi hörde Guds röst som liknade stora vatten, och gav oss
dag och timme för Jesu återkomst. Adventsbudskapet, ss. 15, 34, 285 Min översättning

BIBELN SÄGER NEJ!

Vaka därför, för ni vet varken dagen eller stunden, när Människosonen kommer. Matt. 25:13

Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte änglarna som är i himlen, inte heller So-
nen, utan bara Fadern. Var på er vakt, vaka och be, för ni vet inte när tiden är inne. Mark. 13:32-33

KRÄVER GUD ETT ÖVERTRÄDELSEOFFER INNAN HAN FÖRLÅTER OSS?
ELLEN WHITE SÄGER JA!
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Du kan aldrig gottgöra allt, eftersom några du har skadat har lagts i sin grav, och den saken
finns registrerat mot dig. I dessa fall är det enda du kan göra att framföra ett överträdelseoffer till
Herrens altare, och Han kommer ta emot och benåda dig. Vittnesbörd, Vol. 5, s. 339 Min översätt-
ning

BIBELN SÄGER NEJ!

Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och
renar oss från all orättfärdighet. 1 Joh. 1:9

KAN FÖRÄLDRARNAS TRO FRÄLSA DERAS BARN?
ELLEN WHITE SÄGER JA!

Några har frågat om de små barnen som har troende föräldrar blir frälsta, eftersom de aldrig
har genomgått ett karaktärstest och vi alla måste prövas och deras karaktärer avgörs genom pröv-
ningar. Frågan som ställts är, 'Hur kan små barn ta det testet och den prövningen?' Jag svarade att
de troende föräldrarna täcker barnen. Utvalda Budskap, Vol. 3, s. 313 Min översättning

BIBELN SÄGER NEJ!

Den som syndar skall dö. En son skall inte bära sin fars missgärning, och en far skall inte bära
sin sons missgärning.  Den rättfärdiges rättfärdighet  skall  vara hans egen,  och den ogudaktiges
ogudaktighet skall vara hans egen. Hes. 18:20

Ändå säger ni: Herrens väg är inte rätt. Men jag skall döma var och en av er efter hans vägar, ni
av Israels hus. Hes. 33:20

Ellen White har även sagt: 

Bibeln måste vara din rådgivare. Studera den och de Guds vittnesbörd som har getts; för de
kommer aldrig att motsäga Hans Ord. Selected Messages, Vol. 3, s. 32 

Utifrån vad du nu sett, anser du att Ellen Whites texter ”aldrig motsäger” Guds ord? Det visas tydligt att Ellen
Whites texter motsäger Skrifterna många, många gånger och hon är inte att lita på.

Villoläror
Det finns bara ett ord för detta och det är VILLOLÄROR! Hon har fört över 18 miljoner människor in i ett

mörker utan like. Och hennes texter som anses ha samma auktoritet som Bibelns profeter och apostlar, avslöjar
hennes själviska ambitioner. Hon har bundit människor till SIG SJÄLV och inte fört människor till Herren. För
Upp. 19:10 säger ”Jesu vittnesbörd ÄR PROFETIANS ANDE.” vilket betyder att allt vittnesbörd och all profetia
pekar mot EN person, Herren Jesus Kristus och ingen annan. Och hur försmädligt är det inte av adventisterna att
kalla hennes texter för ”profetians ande” och ”vittnesbörden”, när den hon pekar på är sig själv. Detta är köttets
gärningar, och däri inkluderas VILLOLÄROR som genomsyrar hela hennes och adventisternas budskap. Läror
som inte har sitt stöd i Bibelns ord, som går utöver Bibelns ord och Kristi sunda lära, ÄR och FÖRBLIR villolä -
ror. Vi har Bibelns vittnesbörd och undervisning, och genom den förstår vi att vi inte representerar Herren om vi
kommer med undervisning som inte har stöd i Skrifterna.

Men detta, bröder, har jag tillämpat på mig och Apollos för er skull, för att NI SKA LÄRA ER AV
OSS ATT INTE TÄNKA UTÖVER DET SOM ÄR SKRIVET, för att ni inte ska bli högmodiga mot
varandra, för den enes eller den andres skull. 1 Kor. 4:6

Var och en som ÖVERTRÄDER och inte förblir i Kristi lära, han har INTE Gud. den som förblir
i Kristi lära, han har både Fadern och Sonen. 2 Joh. 1:9
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För jag försäkrar var och en som hör profetians ord i denna bok: Om någon lägger något till
detta, så ska Gud på honom lägga de plågor som är skrivna i denna bok. Och om någon tar bort nå-
got från orden i denna profetias bok, ska Gud ta bort hans del från livets bok och från den heliga
staden och från det som är skrivet i denna bok. Upp. 22:18-19

En sådan enkel regel kan vara så svårt att hålla sig till om man inte har dött med Kristus på korset. För om köt-
tet får leva, så kommer köttets gärningar så småningom att uppenbara sig; antingen genom vrede, hat, bitterhet,
lögn, eller villoläror. Det går inte att undertrycka köttet genom ett behagligt och milt yttre. Köttet är som en mask -
ros som pressar sig genom den hårdaste betong. Köttet måste dagligen dö. Ett fint yttre, en behaglig ton, mild
framställning, leder inte rätt och kommer slutligen föra oss bort från sanningen. För köttet vill så gärna ha upp -
märksamhet, och är man inte död från sig själv kommer man söka ära från människor. Var på er vakt mot de falska
profeterna, för de kommer klädda (de ser fromma ut) som får, men i sitt inre är de som rovlystna vargar, de har
inte dött med Kristus utan lever i allra högsta grad!2

2 http://www.lifeassuranceministries.org/proclamation/2014/4/adventismsbelief.html  
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Del 4 Den Undersökande Domen!
Den Undersökande Domen är en unik Adventistdoktrin som lär att Guds dom av bekännande kristna påbörja-

des år 1844 och är en av pelarna i den adventistiska religionen. Denna läran bygger på Dan. 8:13 där adventister-
na först hade räknat ut att Jesu återkomst skulle ske 2300 dagar och nätter efter den synen Daniel såg och kommit
fram till år 1844. När Jesus inte kom tillbaka 1844, ändrades datumet till att gälla Guds undersökande dom mot de
bekännande kristna och som då påbörjades. 

Ur Boken Exposing Seventh-Day Adventism av Russell Kelly, Ph.D.

Svarar den UNDERSÖKANDE DOMEN (Investigative Judgment) på frågan i Daniel 8:13? 11

Det växte ända upp till himlens härskara och kastade några av denna härskara och av stjärnor-
na ner till jorden och trampade på dem. Till och med mot härskarans furste företog det sig stora ting
och tog bort ifrån honom det dagliga offret, och platsen där hans helgedom stod förstördes. Tillsam-
mans med det dagliga offret blev en härskara prisgiven för överträdelsens skull. Och hornet slog ner
sanningen till jorden och hade framgång i vad det företog sig. Sedan hörde jag en av de heliga tala,
och en annan helig frågade den som talade: "Hur lång tid avser synen rörande det dagliga offret
och det förödande avfallet som gör att både helgedom och härskara förtrampas?" Då svarade han
mig: "Tvåtusentrehundra kvällar och morgnar, sedan skall helgedomen renas och återställas.  Dan
8:10-14

En ängel ställer en fråga i Daniel 8:13, och Adventisterna försöker förklara det svar som ges i Dan. 8:14 så
här: I 1844 öppnade Jesus himlens böcker, vilka innehåller namn och gärningar på alla som bekänner sig tro, och
började döma, eller undersöka, enbart de bekännande troende. Denna rättsliga undersökning avgör vem som är
värdig att frälsas och återskapas från annihilationen genom soul-sleep.

FEM FELAKTIGHETER I ADVENTISTERNAS DOKTRIN
Det finns minst fem grammatiska och kontextuella felaktigheter i adventisternas doktriner som gör deras för-

klaring av Daniel 8:14 irrelevant och inkorrekt.

FÖRSTA FELET:
Istället för att svara på hur lång tid det skulle ta tills visionen i 8:8-12 FULLBORDADES, svarar Adventisterna

på NÄR Kristus skulle börja rensa den himmelska helgedomen och IGNORERAR frågan om synen.

1 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1039751556179214&set=a.220862051401506&type=3  
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ANDRA FELET: 
Istället för att svara på när det DAGLIGA OFFRET från 8:11 skulle ÅTERSTÄLLAS, svarar Adventisterna

med NÄR Kristi tjänst började sin avslutande fas i himlen (även om Han har fortsatt sin tjänst i himlen efter Sin
himmelsfärd). Adventisterna svarar inte på frågan om DET DAGLIGA OFFRET.

TREDJE FELET:
Istället för att svara på NÄR det lilla hornet i 8:10-12 kommer sluta förföljelsen av de heliga, svarar Adventis-

terna med NÄR Kristus börjar utplåna de heligas synder. Utöver det säger de att dessa synder har orsakat Förödel -
se i den himmelska helgedomen efter Adams första synd. Istället för att vara en DOM ÖVER DET LILLA HOR-
NET, så är den Rättsliga Undersökningen EN DOM ÖVER BEKÄNNANDE TROENDE.

FJÄRDE FELET:
Istället för att svara på NÄR helgedomen slutligen kommer vara renat från orenheten från de lilla hornet i 8:10-

12, svarar Adventisterna NÄR Kristus kommer gå från rum till rum i den himmelska helgedomen och slutligen re-
nar det Allra Heligaste. Igen, istället för att rena helgedomen från det LILLA HORNETS ORENHETER, så kräver
Adventismen RENING I HIMLEN FRÅN GUDS EGET FOLKS SYNDER.

FEMTE FELET:
Istället för att svara på NÄR förföljelsen av Guds folk från det lilla hornet kommer upphöra, ger Adventismen

Guds folk skulden för vanhelgande av den himmelska helgedomen genom de bekända synderna.

Därför, hur otroligt det än kan låta, måste man dra den slutsats att Adventismens förklaring av 8:14 på frågan
som ställdes i 8:13 har absolut ingenting med kontexten i 8:8-12 att göra!

Historiskt så är det svar dem flesta bibelkommentarerna ger på frågan som ställs i 8:13 väldigt enkel: Efter
2300 BOKSTAVLIGA offerdagar (eller offer) år 164 f.Kr. vann judarna inbördeskriget mot Antiokus IV, återställ -
de templet, och fick sin frihet för första gången sedan år 586 f.Kr. Vilken oerhört viktig historisk händelse! Det ju-
diska templet i Jerusalem blev renat, återställt, eller återinvigt för att återuppta det dagliga offret.

I dag firas fortfarande den judiska heliga dagen som kallas Hanukkah, som betyder Invigning. Detta var en helt
vanlig rening, och inte en någon Försoningsdags-typ rening.

Översättning Jon-Are Pedersen

MINA TANKAR

HAR JESUS INTE FULLBORDAT SITT VERK I HELGEDOMEN?
Att Jesus inte har avslutat sitt verk och sin rening av den himmelska helgedomen, som om Hans offer behövs

upprepas och inte var fullbordat, är grovt felaktigt, då Ordet säger: 

Inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, gick han EN GÅNG FÖR ALLA in i
det ALLRA HELIGASTE och vann en EVIG FÖRLOSSNING. Hebr 9:12

En gång för alla (inte två, inte tio eller hundra gånger) har Jesus gått in i det allra heligaste, och en gång för
alla renade Jesus den himmelska helgedomen, och det hände när han vann seger på korset och trädde fram inför
Fadern. Han vann evig förlossning genom sitt blod på korset. Det behövs inga dagliga offer längre, ingen pågåen-
de offertjänst, där Jesus offrar sitt blod på det himmelska altaret var dag, för att ständigt vara som en sorts himlens
städare, som Ellen White lär att: ”Jesus går från rum till rum och renar slutligen det Allra Heligaste.”
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Efter att ha vunnit evig seger för oss har Han satt sig på Faderns högra sida och väntar tills alla fiender är Ho-
nom underlagda, som Hebr. 1:13 säger: Men till vilken av änglarna har han någonsin sagt: SÄTT dig på min hög-
ra sida, till dess jag har lagt dina fiender som en fotpall för dina fötter?

Men huvudsumman av det vi talar är detta: Vi har en sådan överstepräst som SITTER på högra
sidan av Majestätets tron i himlarna och tjänar i helgedomen och i det sanna tabernaklet, som Her-
ren har rest och inte någon människa. Hebr. 8:1

Men sedan han har burit fram ETT ENDA OFFER FÖR SYNDERNA, som gäller för ALLTID,
SITTER han på Guds högra sida, och därefter väntar han på att hans fiender ska läggas till en fot-
pall för hans fötter. För MED ETT ENDA OFFER HAR HAN FÖR ALLTID FULLKOMNAT DEM
SOM BLIR HELGADE. Hebr. 10:12-14

Fråga dig själv, när satte sig Jesus på Faderns högra sida? Markus evangeliet är det äldsta av de fyra evangeli -
erna, och i Mark. 16:19 skriver han:

Därefter, sedan Herren hade talat till dem, togs han upp till himlen och SATTE sig på Guds hög-
ra sida. Mark. 16:19

Detta hände direkt vid Jesu himmelsfärd, för han hade redan vunnit seger på korset, vilket Paulus förklarar i

 ...och UTPLÅNADE den handskrift som genom sina stadgar vittnade emot oss, och han tog bort
den genom att spika fast den PÅ KORSET. Han HAR avväpnat furstendömena och makterna och lå-
tit dem bli till skam inför alla, genom att han ÖPPET TRIUMFERADE ÖVER DEM genom honom.
Kol. 2:14-15

Det var därför Jesus kunde säga: DET ÄR FULLBORDAT! Han vann segern på korset, och friköpte Adventis-
terna från synderna, lika mycket som mig. INGEN RÄTTSLIG GRANSKNING ÄR LÄNGRE NÖDVÄNDIGT.
Det E.G.White kallar ”rättslig granskning” pågick under lagens tid, där människorna alltid misslyckades nå upp
till Guds standard, och därigenom kunde komma till insikt om sin synd och sitt behov av nåd.

HERRENS HIMMELSKA TJÄNST!
Men vad för tjänst har Sonen nu inför Fadern? Hans tjänst är nu att vara i förbön för oss heliga.

Vem är den som vill fördöma? Kristus är den som har dött, ja, än mer, som också har uppstått,
och som sitter på Guds högra sida och som GÅR I FÖRBÖN FÖR OSS. Rom. 8:34

SUMMERING
För det första, så HAR han renat den himmelska helgedomen, för det andra så SITTER Han på Fadern högra

sida, för det tredje så är han nu i FÖRBÖNSTJÄNST FÖR DE HELIGA. Han ber inte för världen, utan för dem
som har kommit till tro på honom (Joh. 17:9 Jag ber för dem. För världen ber jag inte, utan för dem som du har
gett mig, för de är dina.)

VAD HÄNDE NÄR JESUS TRÄDDE FRAM INFÖR FADERN?
I min syn om natten såg jag, och se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar, och

han närmade sig den Gamle och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike,
och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte skall
ta slut, och hans rike skall inte förstöras. Dan. 7:13-14

Daniels syn förklarar att när Jesus avslutat sin jordiska tjänst och togs upp till himlen i en molnsky (Apg. 1:9
Och när han hade sagt detta, såg de hur han lyftes upp, och en molnsky tog honom ur deras åsyn .), trädde han
fram inför Fadern – den gamle av dagar, och åt honom gavs makt ära och rike och alla folk och stammar och språk
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måste tjäna Honom. Detta är vad vi ser ske i  Upp. 5:6-10, där Johannes får en detaljerad syn, och Herren visar
vad som INTE uppenbarades i Daniel 7:13-14.

Och jag såg, och se, mitt för tronen och de fyra varelserna och mitt ibland de äldste stod ett
Lamm, som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon, vilka är Guds sju andar, ut-
sända över hela jorden. Och han kom och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tro-
nen. Och när han tog bokrullen, föll de fyra varelserna och de tjugofyra äldste ner inför Lammet.
Var och en hade harpor och skålar av guld, fulla med rökelse, som är de heligas böner. Och de sjöng
en ny sång och sa: DU ÄR VÄRDIG ATT TA BOKRULLEN OCH ÖPPNA DESS SIGILL, FÖR DU
BLEV SLAKTAD OCH HAR FRIKÖPT OSS ÅT GUD MED DITT BLOD FRÅN ALLA STAMMAR
OCH SPRÅK OCH ALLA FOLK OCH FOLKSLAG, OCH HAR GJORT OSS TILL KUNGAR OCH
PRÄSTER ÅT GUD OCH VI SKA REGERA PÅ JORDEN. Upp. 5:6-9

SLUTSATS
Den Rättsliga Granskningen (Investigative judgment) hindrar Adventisterna att med frimodighet komma fram

nådens tron, spärrar den smala vägen, döljer rättfärdigheten i Kristus och tar bort frälsningsvissheten! Friden får
inte komma till Adventisternas sinnen och hjärtan, fastän Guds rike BESTÅR i glädje och frid (Rom. 14:17).

Precis som med alla andra religioner hålls de i fångenskap i väntan på domen, och deras gärningar avgör deras
slutgiltiga öde, där sabbaten felaktigt används som bevis på deras rätta tro. De anklagas fortfarande inför Gud, in -
direkt av Satan, genom sina egna doktriner, för synder som de kan ha begått, som kanske inte är förlåtna och som
kanske en dag kommer leda till evig fördömelse. För om de inte uppnår syndfrihet här och nu, är det kört för dem.
Och där försöker de trösta sig med en annan farlig doktrin – annihilation! ”Om jag inte når ända fram, så blir jag
åtminstone annihilerad och slipper undan något straff.” En farlig tröst!

Detta är en allvarlig villolära, för genom blodet har vi tillträde till nådens tron varje dag. Det är DETTA Jesus
betalade ett så högt pris för, och INGEN har rätt att hålla dig bakom förlåten när Gud själv har öppnat upp vägen
till sin tron. Men Gud har utplånat våra synder, och försonat världen med sig själv. Därför vill jag predika frid och
frihet för Adventisterna, och frid för andra av mina läsare. Frid genom Jesu Kristi dyra blod!
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Del 5 Den Tredje Ängelns Budskap

En annan central del i adventisternas teologi är Den Tredje Ängelns Budskap som vi läser om i Upp. 14:9-12

Och en tredje ängel följde efter dem och sa med hög röst: Om någon tillber vilddjuret och dess
bild och tar dess tecken på sin panna eller sin hand, så ska också han få dricka av Guds vredes vin,
som är hällt oblandat i hans vredes bägare. Och han ska bli plågad med eld och svavel inför de heli-
ga änglarna och inför Lammet. Och röken av deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter, och de
har ingen ro varken dag eller natt, de som tillber vilddjuret och dess bild och var och en som tar
emot märket med dess namn. Här är de heligas uthållighet. Här är de som håller Guds bud och Jesu
tro. Upp. 14:9-12

Ellen White och hennes eskatologi byggde starkt på sabbaten som Guds sigill och vilddjurets märke, som
hon identifierade som söndagssabbaten påven hade infört. Den Tredje Ängelns Budskap används för att förstärka
denna felaktiga lära, och det genom skrämselpropaganda. Ett sådant allvarligt falskt budskap ger fruktan och bin -
der människor till Adventisterna.

Men vi kristna ska frimodigt förkunna glädjens budskap för de ödmjuka, förbinda dem som har ett förkrossat
hjärta, ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna och predika ett nådens år från HERREN, ända fram
till den dagen då Herren Jesus Kristus lyfter upp sin församling i skyn, då han ska hämnas för att ge tröst till alla
sörjande (Jes. 61:1-2).

Ur hennes bok Adventsbudskapet läser vi:

I en syn, som jag hade den 27 juni 1850, sade min ledsagande ängel: ”Tiden lider mot sitt slut.
Lyser Jesu älskliga avbild hos eder, såsom den borde göra? Min uppmärksamhet blev då riktad mot
jorden, och jag såg, att en beredelse måste äga rum bland dem, som på senare tiden antagit den
tredje ängelns budskap. Ängeln sade: ”Gören eder redo, gören eder redo, gören eder redo! I måsten
dö från världen i en större grad, än som nu är förhållandet med eder.” Jag såg, att ett stort verk
måste utföras för dem, men endast en kort tid återstod att utföra det på. Adventsbudskapet, s. 58

Ängeln sade: ”De skola få en hård kamp med vilddjuret och dess bild. Deras enda hopp om evigt
liv beror på, om de äro ståndaktiga. Även om deras liv står på spel, måste de hålla fast vid sanning -
en.” Den tredje ängeln avslutar sitt budskap sålunda: ”Har galler det for de heliga att hava stånd-
aktighet, for dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus.” Då han upprepade dessa ord, pe-
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kade han mot den himmelska helgedomen. Och alla de, som anamma detta budskap, få sin uppmärk-
samhet riktad till det allraheligaste, dar Jesus står framför arken och utför den slutliga medlare -
tjänsten for alla dem, for vilka det ännu finnes nåd och for dem, som ovetande brutit Guds lag. Den-
na försoning göres for såväl de rättfärdiga döda som for de rättfärdiga levande. Den innefattar alla,
som dött i tron på Kristus, men ej erhållit ljus angående Guds bud och som därför syndat i okunnig-
het genom att överträda dem. Adventsbudskapet, s. 209

Den tredje ängeln talar alltså om sabbatsbudet enligt E.G. White. Och sabbaten är frälsningsavgörande, och
det budskapet vill Adventisterna få ut till alla människor. Och söndagssabbaten är djurets märke som påvekyrkan
har infört. E.G. White förklarar det så här:

Då insåg jag såsom aldrig förr nödvändigheten av att noggrant rannsaka Guds ord för att få
veta, huru man skulle undgå de plågor, som enligt Herrens ord skola komma över alla de ogudakti -
ga, vilka tillbedja vilddjuret och dess bild och taga dess märke på sin panna eller på sin hand. Att
någon kunde överträda Guds lag och nedtrampa hans heliga sabbat i trots av dessa fruktansvärda
hotelser och domar, förundrade mig storligen. Påven har förändrat vilodagen från den sjunde till
den första dagen i veckan. Han har satt sig i sinnet att förändrat budet, som blev givet för att männi-
skorna skulle komma ihåg sin Skapare. Han har satt sig i sinnet att förändra det största budet i de
tio budordens lag och sålunda göra sig lik Gud eller till och med upphöja sig över Gud. Herren för -
ändras aldrig, och därför är hans lag oföränderlig; men påven har upphöjt sig över Gud, i det han
sökt förändra Guds oföränderliga regler rörande helighet, rättfärdighet och godhet. Den dag, som
Gud har helgat, har påven trampat under fötterna och egenmäktigt satt in en av de sex arbetsdagar-
na i dess ställe. Hela folk har följt efter vilddjuret, och varje vecka berövar man Gud hans heliga tid.
Påven har gjort en rämna i Guds heliga lag; men jag såg, att tiden redan är kommen, då denna
rämna skall igenmuras och de öde platserna uppbyggas av Guds folk. Adventsbudskapet, s. 57-58

Den Helige Ande ska påminna oss om allt, vilket inkluderar vår Skapare, det är inte sabbaten som har den upp-
giften! Läs Joh. 14:26 Men hjälparen, den Helige Ande, som Fadern ska sända i mitt namn, HAN ska lära er allt
och PÅMINNA ER OM ALLT det jag har sagt er.

Vad som kallas esoterisk kunskap uppenbaras häri att hon går utanför Guds ord i sina förklaringar av vad äng-
eln gör när hon säger:  Då han upprepade dessa ord, PEKADE han mot den himmelska helgedomen. Esoterisk
kunskap avslöjas i hennes skrifter. Med en märklig envishet framhåller hon sabbaten som det  HÖGSTA budet,
som står över avgudadyrkan, lögn, begär, äktenskapsbrott och mord. Det visar att hon inte varken står i sanningen
eller förstår Guds ord.

E.G. White skriver:

Då Jesus  öppnat dörren  till  det  allraheligaste,  uppenbarades  ljuset  angående sabbaten,  och
Guds folk prövades liksom Israels barn fordom for att det skulle visa sig, om de ville hålla Guds lag
eller ej. Adventsbudskapet, s. 209

Jag såg den tredje ängeln peka uppåt och visa de missräknade vägen till det allraheligaste i den
himmelska helgedomen. Då de i tro gå in i det allraheligaste, finna de Jesus, och hoppet och glädjen
väckas upp på nytt. Jag såg dem skåda tillbaka och göra en överblick över den flydda tiden från för-
kunnandet av Kristi andra ankomst och ned genom sina erfarenheter, till dess tiden gick förbi år
1844. De sågo förklaringen på sin missräkning och fylldes åter med glädje och visshet. Den tredje
ängeln hade kastat ljus över det flydda, över den närvarande tiden och över framtiden, och de visste,
att Gud i sin underbara försyn i sanning hade lett dem. Det blev framställt for mig, att kvarlevan av
Guds folk följde Jesus in i det allraheligaste, där de sågo arken och nådastolen och grepos av be-
undran över dessas härlighet. Jesus upplyfte därpå arkens lock, och se, dar ligga stentavlorna, på
vilka de tio buden äro skrivna. De läsa de levande orden, men vika bävande tillbaka när de bland de
heliga tio buden se det fjärde lysa med ett klarare ljus an de övriga nio, helt omgivet även strålande
gloria. De finna intet där, som säger dem, att sabbaten blivit avskaffad eller förändrad till den första
dagen i veckan. Budet har samma ordalydelse, som då Gud högtidligt talade det på Sinai berg, un-
der det ljungelden flammade och åskan dundrade; det lyder just såsom då han skrev det med sitt
eget finger på stentavlorna: ”Sex dagar skall du arbeta och förrätta alla dina sysslor; men den sjun-
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de dagen ar Herrens, din Guds, sabbat.” De förvånas, då de se, huru omsorgsfullt de tio buden be-
varats. De se dem anbragta nära Jehova, överskuggade och beskyddade av hans härlighet. De se,
att de ha trampat det fjärde budet i lagen under sina fötter och att de i stallet for den dag, som Jeho-
va helgat, hava hållit en dag, som är en kvarleva från hedendomen och påvekyrkan. De ödmjuka sig
inför Gud och begråta sina begångna överträdelser. Adventsbudskapet, s. 209-210

SABBATEN SOM GUDS SIGILL?
Till oss liksom till Israel har sabbaten getts ”till ett evigt förbund”. For dem som helgar hans he-

liga lag är sabbaten ett tecken på att Gud erkänner dem som sitt utvalda folk. Den ar en pant på
att han skall uppfylla sitt förbund på dem. Var och en som tar emot tecknet på Guds regering, ställer
sig under det gudomliga, eviga förbundet. Han länkar sig själv till den gyllene kedjan av lydnad, dar
varje länk är ett löfte. Det fjärde budet är det enda av alla de tio buden som innehåller den store
Laggivarens sigill, Skaparen av himmelen och jorden. De som lyder detta bud antar själva hans
namn, och alla de välsignelser det inbegriper blir deras. ”Herren talade till Moses och sade: Tala
till Aron och hans söner och säg: När I välsignen Israels barn, skolen I saga sa till dem: Herren väl-
signe dig och bevare dig. Herren late sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vande sitt
ansikte till dig och give dig frid. Sa skola de lagga mitt namn på Israels barn, och jag skall då väl-
signa dem.” (4 Mos. 6:22-27.). Vittnesbörd för Församlingen, Vol. 3. s. 15

Sabbaten är en av grundpelarna i den adventistiska religionen, och sabbaten är Guds sigill på hans tjänare, och
ett bevis på att man håller Guds lag och Jesu vittnesbörd. Med det menas Guds tio budord och där ställs det fjärde
budordet ÖVER de nio andra. Att tillbe en avgud, mörda och ljuga, är inte en lika allvarlig synd som att bryta sab -
batsbudet. 

Ellen White beskriver en syn hon hade: 

Jesus öppnade dem (arken) och jag såg de tio buden, som vara skrivna därpå med Guds finger.
På den ena stentavlan vara fyra bud skrivna och på den andra sex. De fyra på den första tavlan sken
klarare än de övriga sex; men det fjärde, sabbatsbudet, överglänste dem alla, ty sabbaten blev be-
stämd att hållas till Guds namns ära. Den heliga sabbaten var härlig att betrakta – den omstrålades
av en härlig glans. Jag såg, att sabbatsbudet icke blev fastnaglat vid korset. Hade det blivit fastnag-
lat vid korset (sabbatsbudet), skulle också de andra buden ha blivit det, och vi hade då frihet att
överträda dem alla, likaväl som att överträda det fjärde. Adventsbudskapet, s. 31

Bibelns vittnesbörd säger att Guds lag nu är skriven i våra hjärtan genom den Helige Ande och Jesu vittnes-
börd är evangeliet om honom såsom korsfäst, död och uppstånden, och att han kommer tillbaka för att döma le-
vande och döda. Bibeln vittnar på flera ställen att Anden är sigillet, INTE sabbaten:

Han har även satt sitt SIGILL på oss och gett oss Andens pant i våra hjärtan. 2 Kor. 1:22

I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning, i honom har ock-
så ni, när ni kom till tro, fått den utlovade Helige Ande som ett SIGILL. Ef. 1:13 

Och bedröva inte Guds Helige Ande, som ni har fått som ett SIGILL till förlossningens dag. Ef.
4:30

Men Guds fasta grund består och har detta SIGILL: Herren känner de sina, och: Var och en som
åkallar Kristi namn ska hålla sig borta från orättfärdigheten. 2 Tim. 2:19

SABBATEN, DET STORA LOJALITETSPROVET OCH GUDS INSEGEL. 
Därpå fick jag se en skara, som ropade i ångest. På deras kläder stod skrivet med stora bokstä-

ver. ”Du är vägd på en våg och befunnen för lätt.” Jag frågade, vem denna skara var. Ängeln svara-
de: Dessa äro de, som en gång hållit sabbaten, men som har uppgivit den.” Jag hörde dem ropa
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med hög röst: ”Vi har trott på din ankomst och förkunnat den med kraft!” Och medan de talade, föll
deras blick på deras kläder, där de sågo skriften, och de jämrade sig högt. Jag såg, att de hade
druckit av de djupa vattnen och besudlat det övriga med sina fötter – trampat sabbaten under fötter -
na – och detta vara orsaken till, att de befunnits för lätt då de vägts i vågskålen. Adventistbudska-
pet, s. 31-32

Bibelns sabbat kommer att bli det stora lojalitetsprovet, eftersom det just är denna sanning stri -
den gäller. När människor satts på det avgörande provet dras en skiljelinje mellan dem som tjänar
Gud och dem som inte tjänar honom. Medan firandet av den falska sabbaten i överensstämmelse
med landets lagar, i strid mot det fjärde budet, är ett tecken på lojalitet mot den makt som står i op-
position mot Gud, kommer helighållandet av den sanna vilodagen i lydnad mot Guds bud att bli ett
bevis på lojalitet mot Skaparen. Under det att den ena gruppen godtar tecknet på underdånighet mot
jordiska makter och därvid tar vilddjurets  märke,  väljer  den andra gruppen lojalitetstecknet  på
Guds auktoritet och får därmed Guds insegel. Den Stora Striden, s. 544-545

Ellen White byter ut Guds Son och Hans blod mot den ”heliga” sabbaten? I Ellen G. Whites värld är det sabba -
ten som förtrampas under fötterna och förkastelse av den som leder till evig fördömelse, och inte som följande
verser från Bibeln säger: 

För de som en gång har blivit upplysta, och som har smakat den himmelska gåvan och har fått
del av den Helige Ande, och som har smakat Guds goda ord och den kommande världens krafter,
men sedan har avfallit, för dem är det omöjligt att på nytt bli förnyade till omvändelse, då de själva
på nytt korsfäster Guds Son och öppet hånar honom. Hebr. 6:4-6

Hur mycket strängare straff tror ni då inte att den förtjänar som har trampat Guds Son under föt -
terna och ansett förbundets blod för orent, det som har helgat honom, och som har smädat nådens
Ande? Hebr. 10:29

Hur har man mage att ersätta blodet med sabbaten? Jag kan inte se någonstans i det nya förbundet att sabbaten
är något som leder till fördömelse! Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer, och det gör man ge -
nom att förhärda sig, och det även efter att ha smakat den himmelska gåvan och har fått del i den Helige Ande,
smakat Guds goda ord och den kommande världens krafter. Det sker därför att man då anser förbundets blod för
orent, och man trampar Guds Sons offer under fötterna. DETTA och inte sabbaten, leder till evig fördömelse. 

Men Ellen White vill ha det till något helt annat, och visar med sina ”syner” hur vilsen hon var i sina ”profeti -
or”. Har man fel teologi, då blir profetiorna fel. Läs 2 Petr. 2:1 som visar hur det sker: Men det fanns också falska
profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare, som smyger in förödande falska läror.
De till och med förnekar Herren, som har köpt dem, och drar över sig själva plötsligt fördärv. Petrus jämställer i
sitt brev falska profeter med falska lärare därför att sann förståelse av Skrifterna är avgörande för sann profetia.

I GT läser vi om profeterna som var väl grundade i Guds ord, eftersom de fruktade Herren vandrade de i ge-
menskap med honom, och han öppnade Skrifterna för dem.

HERREN är god och rättfärdig, därför undervisar han syndare om vägen. Han leder de ödmjuka
rätt, han lär de ödmjuka sin väg. Alla HERRENS vägar är nåd och sanning för dem som håller hans
förbund och vittnesbörd. För ditt namns skull, HERRE, förlåt min missgärning, ty den är stor. Den
som fruktar HERREN får undervisning av honom om den väg han skall välja. Hans själ skall bo i
det goda, och hans efterkommande skall ärva landet. HERREN umgås förtroligt med dem som fruk-
tar honom, sitt förbund gör han känt för dem. Ps. 25:8-14

Och vi är alla kallade till gemenskap med Herren! (1 Kor. 1:9). Det är då Han öppnar sitt ord för oss.
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Del 6 Sabbaten och Några problem

SABBATEN DEL 11

Man ser ofta en diskussion på FB om sabbaten och lördagen som den ”heliga” dagen. Den som firar på sönda-
gen har alltså tagit djurets märke!

Vi får höra att det var påven som ändrade sabbaten till söndag och att lördag alltid var sabbatsdagen ända från
världens skapelse, med början i 1 Mos. 2:2 På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk. Han vilade på
sjunde dagen från hela det verk som han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den, ty på den
dagen vilade han från allt sitt verk som han hade skapat och gjort.

Här läser vi orsaken till sabbaterianernas stränga sabbatslag:  Gud välsignade den sjunde dagen och helgade
den, ty på den dagen vilade han från allt sitt verk som han hade skapat och gjort . Detta var innan Abraham, och
innan Mose. Detta var inte den judiska sabbaten.

Sabbaterianerna använder en mix av  1 Mos. 2:2 och  2 Mos. 20:11 vilket säger:  Men den sjunde dagen är
HERRENS, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, inte heller din son eller din dotter, din tjänare
eller tjänarinna eller din boskap, och inte heller främlingen som bor hos dig inom dina portar. Ty på sex dagar
gjorde HERREN himlen och jorden och havet och allt som är i dem, men på sjunde dagen vilade han. Därför har
HERREN välsignat sabbatsdagen och helgat den.

Och som extra kraft i sitt argument kommer de med 5 Mos. 5:12-15 som säger: Håll sabbatsdagen så att du
helgar den, så som HERREN, din Gud, har befallt dig. Sex dagar skall du arbeta och uträtta alla dina sysslor.
Men den sjunde dagen är HERRENS, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, inte heller din son
eller din dotter, din tjänare eller tjänarinna, din oxe eller åsna eller något av dina dragdjur, inte heller främlingen
som bor hos dig inom dina portar, för att din tjänare och din tjänarinna skall få vila liksom du. Kom ihåg att du
var en slav i Egyptens land, och att HERREN, din Gud, har fört dig ut därifrån med stark hand och uträckt arm.
Därför har HERREN, din Gud, befallt dig att hålla sabbatsdagen.

SAMMANFATTNING
För att sammanfatta hur sabbaterianerna resonerar, så är den sjunde dagen fast fixerad och ej justerbart, och

den som bryter mot sabbatsbudet bryter mot lagen, för som de säger: den som håller hela lagen men bryter mot
detta ena bud är skyldig till allt, och kan därför inte vara frälst. Därför är LÖRDAGEN den dag vi ska fira sabbat
på.

Några Problem
Vi har ett problem med detta. Den judiska kalendern tog Israel med sig från Egypten, den Antika egyptiska ka-

lendern22 och den har 303 dagar per månad, utan undantag. Och 30 x 12 = 360 dagar på ett år. För att jämna ut den
judiska kalender läggs det därför till 5 dagar på slutet av året, så sammanlagt blir det alltså 365 dagar per år.

Om vi nu säger att vi första året firar sabbat på en lördag, vilket är den sjunde dagen, så kommer det alltså att
förskjutas med en dag för varje år. År två skulle sabbaten infalla på en söndag. År tre skulle sabbaten infalla på
en måndag, år fyra skulle sabbaten infalla på en tisdag, och så fortsätter sabbaten förskjutas till det sjunde året.
Det åttonde året kommer sabbaten återigen infalla på en lördag.

1 https://www.facebook.com/jonare.pedersen/posts/1031106817043688?__tn__=-R   
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_calendar   
3 https://en.wikisource.org/wiki/Page:Encyclop%C3%A6dia_Britannica,_Ninth_Edition,_v._4.djvu/737   
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Sabbaten infaller alltså på alla veckans sju dagar under en period på sju år, och först på det åttonde året infaller
sabbaten återigen på en lördag. Nedan kommer till sju bilder som illustrerar detta. En för varje judiskt kalenderår.
Bilderna börjar med år ett och en måndag.

Ett annat problem vi har med detta är att när Gud skapade världen helgades den sjunde dagen därför att Gud
vilade på den sjunde dagen. Men när Mose ger lagen till Israel i 5 Mos. 5:12-15 ges den med en helt annan befall-
ning. Vi läser igen: Kom ihåg att du var en slav i Egyptens land, och att HERREN, din Gud, har fört dig ut däri-
från med stark hand och uträckt arm. Därför har HERREN, din Gud, befallt dig att hålla sabbatsdagen.

Här säger Gud genom Mose att de ska hålla sabbaten för att de ska komma ihåg att de också varit slavar och
behövde vila. Här är det inte längre orsaken att den sjunde dagen ska vara vilodag, som 1 Mos. 2:2 säger, därför
att Gud vilade från sina verk, utan därför att de ska komma ihåg att de varit slavar i Egyptens land. Två helt skilda
orsaker att hålla sabbaten med andra ord.

SUMMERING
1. Som jag visade er med den judiska kalendern på 30 dagar, så infaller alltså sabbaten på var sjunde dag, på

samma veckodag, under hela det första året. Sabbaten förflyttas alltså fram en dag för varje år, och på det
åttonde året börjar det om. Den judiska kalendern ändrades dock efter år 704 e.Kr.

2. Första gången vi läser om sabbaten, den sjunde dagen, var när Gud skapade världen. Andra gången vi lä -
ser om sabbaten är när det judiska folket får Mose lag. Och de skulle hålla sabbaten av en helt annan or -
sak.

3. Den egyptiska veckan började på en lördag (Illustration 1: Egyptiska Kalendern på 30 dagar).

4. Ur Encyclopædia Britannica: ”Historikern Dio Cassius, berättar, 'Vid deras flykt från Egypten gjorde ju-
darna lördagen till den sista dagen i veckan, på grund av deras hat mot de egyptiska förtryckarna.55'”

5. När Jesus Kristus dog och uppstod ändrades detta, vilket ska jag ta upp senare.

7 BILDER
Jag bifogar 7 bilder, en för varje kalenderår enligt den beräkning vi har i GT. 

4  https://sv.wikipedia.org/wiki/Judiska_kalendern 
5 https://books.google.se/books?id=BFlBAAAAcAAJ&pg=PA3&lpg=PA3&dq=dio+cassius+On+their+flight+from+Egypt,  

+the+Jews+made+Saturday+the+last+day+of+the+week&source=bl&ots=yC-
HV7bcdZ&sig=eoYgunvxjndqfKn42OOmrYdE0UM&hl=sv&sa=X&ved=2ahUKEwiczpqz49PcAhXHApoKHePrCIEQ6AEwAXoECAkQAQ
#v=onepage&q=dio%20cassius%20On%20their%20flight%20from%20Egypt%2C%20the%20Jews%20made%20Saturday%20the%20last
%20day%20of%20the%20week&f=false 
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Del 7 Den nya Sabbaten!

SABBATEN DEL 21

I mitt förra inlägg har jag visat att sabbaten inte var en fixerad dag – lördag – som sabbaterianerna hävdar, utan
Bibeln säger helt enkelt att DEN SJUNDE DAGEN skulle vara vilodag.

Sabbaterianerna utgår från att lördagen ÄR den sjunde dagen, och hänvisar till att judarna håller sabbaten på
lördag.

Jag har visat att kalendern har ändrats, inte så som Adventisterna och Hebreiskarötterrörelsen påstår, genom
påvens hand eller genom Konstantins lag, utan det hände efter år 70 e.Kr. vid templets förstörelse. Detta hände
flera hundra år innan påven och Konstantin.

Jag har visat att den judiska kalendern började med Nisan som den första månaden på året, och att den femton-
de Nisan var fastställd sabbat. Och utifrån det har jag räknat ut alla följande sabbater fram till nästa år den femton-
de.

Jag har visat på det visat det omöjliga i att påstå att sabbaten är på en lördag eftersom sabbaten försköts med en
dag per år under sju år, för att återigen infalla på en lördag det åttonde året. För att räkna fram vilken dag sabbaten
skulle ligga på sa Gud att den femtonde var första sabbatsdagen.

Snart vill jag visa på vilken dag de första kristna firade sin sabbat, men först vill jag förtydliga att lagen och
stadgarna är fastspikade på korset, och vad Guds lag är.

I Hosea 2:11 är det förutsagt att Gud ska avskaffa de judiska högtiderna, inklusive sabbaten helt och hållet Jag
skall göra slut på all hennes fröjd, på hennes fester, nymånader och sabbater och på alla hennes högtider.

Kol. 2:14 säger att Kristus utplånade den handskrift som genom sina stadgar vittnade emot oss, och han tog
bort den genom att spika fast den på korset. och dessa stadgar inkluderade sabbaten.

Hebreerbrevet 8:8-12 citerar hela Jeremias profetia från Jer. 31:31-34 och i vers 13 säger Hebreerbrevets för-
fattare: När han säger: ett nytt förbund, har han förklarat det första föråldrat. Men det som är föråldrat och gam-
malt är nära att försvinna.

Detta uppfylldes bokstavligen år 70 e.Kr. då tempeltjänsten, släktkrönikorna och kalendern förstördes.

Ef. 2:15 visar på exakt samma: då han i sitt kött tog bort fiendskapen, NÄMLIGEN LAGEN med dess bud och
föreskrifter.

1 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1036837129803990&set=a.220862051401506&type=3&permPage=1  
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Och 5 Moseboken är föreskrifternas bok som Paulus skriver om, och i 5 Mos. 5:12-15 har vi det fjärde bud-
ordet. Därför är det FJÄRDE budordet också avskaffat.

Rom. 10:4 visar oss att Kristus är LAGENS ÄNDE, till rättfärdighet för var och en som tror.

Här säger Grekiskan telos gar nomous Christos. Ordet telos betyder det uppnådda målet, slutförandet eller full-
bordandet av något. Det betyder att Kristus därför, enligt Paulus, fullständigt fullbordade lagen och satte stopp för
den.

Jag läste den här berättelsen från den Babyloniska-Talmud som beskriver händelser i templet 40 år innan temp-
let förstördes. Rabbinerna berättar:

Fyrtio år innan templet förstördes, föll lotten aldrig i högra handen, den röda ullen blev aldrig
vit, den västra lampan brann inte, och templets portar öppnades av sig själv, tills den dag då R. Jo -
hanan b. Zakkai tillrättavisade dem när han sa: ”Tempel, Tempel, varför oroar du oss? Vi vet att du
är bestämt till förstörelse. För detta har blivit profeterat av Sakarja, son av Iddo [Sak. 11:1]: ”Öpp-
na dina dörrar, Libanon, så att eld kan förtära dina cedrar.” Babylonian-Talmud, s. 60 Min över-
sättning.

Prästerna rapporterade om övernaturliga händelser i templet, och det är en fortsättning på det Matteus beskri -
ver i sitt evangelium: Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan. Och se, förlåten i templet
brast i två delar, uppifrån och ända ner, och jorden skakade, och klipporna rämnade. Matt. 27:50-51.

Gud visade tydligt att Mose lag nu var ogiltig och att ingen längre kunde offra för sina synder. Det fullkomliga
offret var redan gjort!

Om nu dödens tjänst, som med bokstäver var inristat på stenar (lagen), hade en sådan härlighet
att Israels barn inte kunde se på Moses ansikte för hans ansiktes härlighets skull, men som snart för-
svann, hur mycket större härlighet ska då inte Andens tjänst ha? För om det som försvinner (lagen)
hade härlighet, hur mycket större härlighet har då inte det som består. 2 Kor. 3:7-11

Läs:

Så har också ni, mina bröder, genom Kristi kropp dödats från lagen, för att ni ska tillhöra en an-
nan, honom som är uppstånden från de döda, för att vi ska bära frukt åt Gud. Men nu är vi befriade
från lagen, döda från det som höll oss fångna. (här menas lagen) Rom. 7:4, 6

Läs igen:

Låt därför ingen döma er i fråga om mat eller dryck, eller i fråga om högtid eller nymånad eller
sabbat, som är en skugga av det som skulle komma, Kristi kropp. Kol. 2:16

Se på detta uttrycket Låt därför ingen döma er i fråga om SABBAT. 

Vad är det Paulus har i tankarna när han skriver i Rom. 7:7 Vad ska vi då säga? Är lagen synd? Nej, inte alls!
Men synden skulle jag inte ha känt till, om inte genom lagen. För jag hade inte vetat vad begäret var om inte la -
gen hade sagt: Du ska inte ha begär.

HAN SYFTAR TILL GUDS TIO BUDORD! I vers 6 i samma kapitel säger han: Men nu ÄR VI BEFRIADE
FRÅN LAGEN, döda från det som höll oss fångna, så att vi tjänar på ett nytt sätt i anden, och INTE på ett gam -
malt sätt efter bokstaven. Rom. 7:6

Vi håller nu lagen genom att vandra i Anden, för Kristus har fördömt synden i köttet, och vi är inte skyldiga
köttet nåt. Gal. 5:22-25 undervisar oss om Andens frukter, och Paulus säger i vers 24-25 Men de som tillhör Kris-
tus har korsfäst sitt kött med dess lustar och begär. Om vi lever i Anden, så låt oss också vandra i Anden.

Läs igen:
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Låt därför ingen döma er i fråga om mat eller dryck, eller i fråga om högtid eller nymånad eller
sabbat, som är en skugga av det som skulle komma, Kristi kropp. Kol. 2:16 

Låt inte döma er i fråga om …. sabbat?! Ja. Precis. Sabbaten också. Det verkar ha varit ett hett diskussionsäm-
ne redan då.

DEN NYA SABBATEN
Mot slutet av sabbaten, i gryningen på första dagen i veckan, kom Maria Magdalena...  Matt.

28:1

Mot slutet på sabbaten, i gryningen på första sabbaten! Grek. Eis mian (emeran) sabbaton - bokstavligen På
första sabbatsdagen. Här säger Matteus alltså att Maria Magdalena gick till graven i gryningen på FÖRSTA SAB-
BATSDAGEN.

Och mycket tidigt på första dagen i veckan.... Mark. 16:2

“Te mia emera ton sabbaton” - på den förste av sabbatsdagarna.

I Lukas 24:1, kallas söndagen, eller den första dagen för sabbat Men på första dagen i veckan... Prote emera
sabbaton, vilket bokstavligt betyder på den första dagen av sabbaterna.

Men på den första dagen i veckan kom Maria Magdalena... Johannes 20:1

Samma ord här  te mia (emera) ton sabbaton.  Men på den första dagen i sabbaterna/sabbatsdagarna kom
Maria Magdalena....

Vi hittar sabbatsdagen återigen i Apg. 13:14 och 16:13.

Evangelierna och breven skriver alltså om en Ny Sabbatsdag. Vi kan se detta genom hela NT. Vi bör läsa tex-
ten så här:  Mot slutet av (den gamla) sabbaten, i gryningen på första sabbatsdagen (den nya sabbaten), kom
Maria Magdalena... Om du säger att lördagen var den gamla sabbatsdagen, så var söndagen den nya sabbatsdagen
i den nya skapelsen. Och sabbat betyder ju vila, frid, ro, den nya vilan i Kristus.

När nu ett löfte finns kvar om att få komma in i hans vila (sabbat), så låt oss därför med fruktan
se till att ingen av er visar sig ha blivit efter på vägen. För evangeliet har ju blivit förkunnat för oss
liksom för dem (Israel). Men Ordet som de hörde blev inte till någon nytta, eftersom det inte blev
förenat med tron i dem som hörde det. För vi som har kommit till tro går in i vilan (sabbaten), som
han sa: Så svor jag i min vrede: De ska inte komma in i min vila (min sabbat). Ändå har hans verk
stått färdiga sedan världens grund blev lagd. För på ett ställe har han sagt om DEN SJUNDE DA-
GEN på följande sätt: Och Gud vilade på sjunde dagen från alla sina verk. Och på det här stället
igen: De ska inte komma in i min vila. Eftersom det alltså står kvar att några ska få komma in i den,
och de som först fick höra evangeliet inte kom in på grund av olydnad, så bestämmer han på nytt en
viss dag och säger genom David efter så lång tid: I dag, såsom det är sagt. I dag, om ni hör hans
röst, så förhärda inte era hjärtan. För om Josua hade fört dem in i vilan, så skulle han sedan inte ha
talat om en annan dag. Därför återstår en sabbatsvila för Guds folk. För den som har kommit in i
Hans vila, han har också fått vila från sina verk, såsom Gud från sina. Låt oss därför ivrigt sträva
efter att komma in i den vilan, så att ingen faller i samma slags olydnad. Hebr. 4:1-16

För nu har Gud fullbordat allt vad han sagt Han ska göra; Han har försonat synden, Han har ordnat det nya
förbundet Han lovade genom Jeremia och har avskaffat det gamla som Hosea profeterade, och Han är uppstån-
den!

Också vårt nya liv börjar vid uppståndelsen, men hur kan vi uppstå om vi inte har dött? Men den som är i Kris-
tus, är en ny skapelse (2 Kor. 5:17), precis som alla andra verser som ger samma vittnesbörd, och är det gamla
förgånget (vilket inkluderar den gamla förordningen).
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Vi lever i en Ny Sabbat. Den gamla är borta, se, den nya har kommit. Vi har fått en evig sabbatsvila från våra
egna gärningar, genom ett fullkomligt offer för våra synder, och Gud har tagit bort våra synder. Vi är nu försonade.
Och Kristus ÄR VÅR SABBAT!
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Del 8 Sabbaten - Vittnesbörd från den tidiga kristna 
församlingen om Herrens Dag!

De tidiga kristna firade sin heliga dag den första dagen i veckan – på Herrens Dag:1

(a) Eusebius skrev i sin History of the Early church, från 135 e.Kr. Kap.23, s. 251.

Församlingarna runtom i världen upprätthåller den praxis som har överlevt från apostlarnas
traditioner fram till i dag, så det är inte rätt att bryta fastan på någon annan dag än vår Frälsares
uppståndelsedag. Därför hölls kyrkomöten och biskopssamlingar för att dryfta denna frågan, och
alla sammanställde enhälligt ett församlingsdekret som de skickade till alla församlingar överallt –
att mysteriet med Herrens uppståndelse inte borde firas på någon annan dag än på Herrens Dag.
(Min översättning).

(b) Peter, biskop i Alexandria 300 e.Kr. skriver:

Vi firar Herrens Dag som en glädjedag för på den dagen uppstod Han. Ante-Nicene Fathers
Vol.6 Kanon 15. (Min översättning).

(c) Cyprian, biskop i Karthago, 253 e.Kr. skriver:

Herrens Dag är både den 1e och den 8de. (Min översättning).

(d) Tertullian, från Karthago, 200 e.Kr. (121 år innan Konstantins sabbatslag, och 240 år innan det fanns nå-
gon påve) skriver (om ”soldyrkarna”)

Även om vi delar söndagen med dem, är vi inte oroliga ifall vi ser ut att vara hedningar.  (Min
översättning).

(e) Clemens av Alexandria, 194 e.Kr. (127 år innan Konstantins sabbatslag och 246 år innan det fanns någon 
påve) skriver:

Den gamla sabbatsdagen har blivit en helt vanlig arbetsdag. (Min översättning).

(f) Irenaeus, biskop i Lyon, 178 e.Kr. skriver:

Mysteriet med Herrens uppståndelse bör inte firas på någon annan dag än på Herrens Dag. (Min
översättning).

(g) Bardesanes, en lärd heretiker från Edessa, 160 e.Kr. skriver till kejsare Marcus Aurelius Antonius och skri-
ver:

1 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1039751556179214&set=a.220862051401506&type=3  
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Överallt där vi finns kallas vi kristna efter vår Messias, och på samma dag, vilken är den första
dagen i veckan, samlas vi och på den förutbestämda dagen avstår vi från mat. (Min översättning).

(h) Justin Martyren, 135 e.Kr. (186 år innan Konstantins sabbatslag och 300 år innan det fanns någon påve) 
skriver:

Söndag är den dag där vi alla firar nattvärden, därför att det är den första dagen, genom vilken
Gud har hamrat en förändring i mörker och materia, skapade världen, och Jesus Kristus, vår Fräl-
sare, uppstod från de döda på den dagen, och på den dag som kallas söndag kommer alla som bor i
städerna eller på landet tillsammans på ett ställe och läser apostlarnas memoarer eller profeternas
Skrifter så länge tiden tillåter det. (Min översättning).

I sin ”Apology” till kejsare Antonius Pius, skriver Justin Martyren:

På Herrens Dag samlas alla kristna från städerna eller landet för det är vår Herres uppståndel-
sedag, och vi läser från apostlarna och profeterna. När det är gjort, håller ledaren ett tal till för -
samlingen där han uppmanar folket att efterfölja och praktisera de saker vi har fått höra, och sedan
samlas vi till bön, och efter det firar vi Herrens nattvard. (Min översättning).

(i) Ignatius, biskop av Antiokia, 110 e.Kr. skriver i sitt brev ”Ad Magnesios” Kap. 9

Om nu de som följde de urgamla övningarna uppnådde förnyat hopp, inte längre uppmärksam-
made sabbaterna (i betydelsen av olika dagar som jag har visat er), inordnade sina liv efter Herrens
Dag, där också vi uppstod till liv genom Honom, för att vi må befinnas vara Jesu Kristi lärjungar,
vår enda lärare. (Min översättning).

(j) Barnabas, en av de apostoliska fäderna, skriven i 70 e.Kr. skriver:

Till slut säger Han: 'Era nuvarande sabbater är inte godtagbara för mig. Jag ska göra en ny bör-
jan på den åttonde dagen, som är en början på en ny värld,' varför också vi håller Herrens Dag med
glädje, den dagen som också Jesus uppstod från de döda. (Min översättning).

(k) Sedan har vi Didache of the Apostles kap. 14:1, 70 e.Kr. (250 år innan det fanns någon officiell påve) som 
skriver:

På Herrens egen Dag ska ni samlas och bryta bröd och ge tacksägelse. (Min översättning).

Här kan vi tydligt se att de tidiga kristna samlades på Herrens dag, den första dagen i veckan. De följde Bi-
belns lära om den Första Dagen som den nya sabbaten. Vi kan också se att Konstantin och påven inte kunde ha på-
verkat vilken dag som var den förste dagen. Våra Adventistvänner lär oss att lördagen var den erkända sabbatsda-
gen fram till att kejsare Konstantin genom lag ändrade det år 321 e.Kr.. Några andra av dem säger att påven änd-
rade den. Men den första biskopen i Rom som tog titeln Påve (pope - papa - fader) var Siricius (384-398 e.Kr.), 
även om Leo den Store (440 e.Kr.) var den förste påven som OFFICIELLT tog titeln. Detta stämmer då alltså inte.

Men nu till något ännu roligare (om du nu är som jag som älskar Herren oavsett). Tyvärr så hade redan den ju-
lianska kalendern kommit in och efter några år så stämde inte den första dagen längre. När vi läser kyrkofädernas 
vittnesbörd om vilken dag som var Herrens Dag förstår vi hur snabbt vi människor vänder oss till traditioner och 
fastnar i religiösa mönster.

Om sjunde dagen var en rörlig dag så var den första dagen också det. Och eftersom den judiska kalendern, som
visade oss den SJUNDE DAGEN, var borta, så har det också medfört att vi inte heller vet vilken dag som är den 
FÖRSTA DAGEN. Guds vägar är outrannsakliga. Han har raderat allas orsaker till tjafs och rensat bort grunden 
för allt bråk om vilken dag som är rätt, på en och samma gång år 70 e.Kr., för juden först, sen greken. Kristus är 
vår frid och Han har rivit ner skiljemuren mellan oss! Ingen av oss kan på något sätt bevisa vilken dag som är den 
rätta. För att göra saken ännu svårare så infördes den gregorianska kalendern år 1753. Man behöver vara en skick-
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lig kronolog för att räkna tillbaka till rätt veckodag genom den snårskog av kalendrar och ändringar som gjorts sen
templets förstörelse.

- Men varför har du då tjatat om lördag och söndag nu i flera dagar om det nu ändå inte var så viktigt?

- Jag hade hoppats du skulle bevisa en gång för alla att söndagen var den heliga dagen.

Vad jag jag upplever Gud vill göra är att skaka den SJÄLVSÄKRA, SJÄLVKLARA, CEMENTERADE före-
ställningen om att vissa dagar är viktigare än andra. Och då särskilt för att få fram söndagsfolkets och sabbateria-
nernas felaktiga förutsättning för frälsning - ”Vi är de sanna kristna, för vi firar på rätt dag”. Och allt som kan ska-
kas ska skakas, för att det som INTE kan skakas ska stå kvar (Hebr. 12:26-27). Vi lever i en sådan tid där var och 
en behöver skalas av ALLT som inte är av Gud. Vi lever i en sådan tid där vi MÅSTE söka oss närmare vinstock-
en – Kristus. Vi lever i en tid där vi behöver LÅTA oss fostras av Fadern (Hebr. 12:5-11), så vi kan bestå inför 
Människosonen när han kommer i sin Faders härlighet (Luk. 21:36).

Vi behöver låta Kristus vara centrum för ALLT; för vår frälsning, för vår framtid, för vårt liv, även för vår vila, 
och låta Kristus vara orsaken varför vi kallar oss kristna. Vi kan inte låta en veckodag avgöra vem som tillhör Her-
ren och vem som inte gör det. 

Däremot blir det laggärningar att PÅTVINGA någon hålla sabbatsdagen på en fast dag, och den som lever ef-
ter lagen ska fördömas efter lagen (Rom. 2:12). Och då får det plötsligt en helt annan dimension och vikt att inte 
vara i Kristi vila, eller hur? Det är därför Hebreerbrevets författare säger Låt oss därför ivrigt sträva efter att kom-
ma in i den vilan (komma in i Hans sabbat), så att ingen faller i samma slags olydnad. (Hebr. 4:11).

Litar du på att dina gärningar kan frälsa dig? Är du viss om att du gör allt rätt i Guds ögon, enligt ditt samfunds
lära? Är ditt samfunds lära fullständigt biblisk? Har du ifrågasatt om dina egna tankar om vad som är rätt och fel 
verkligen stämmer med skriftens ord? Om Nej. Hur kan du då vara säker i din frälsning? 

Och Gud som känner hjärtat, gav dem sitt vittnesbörd genom att han gav den Helige Ande åt
dem, på samma sätt som åt oss. Och han gjorde inte någon skillnad mellan oss och dem, sedan han
genom tron hade RENAT DERAS HJÄRTAN. Varför frestar ni då Gud, genom att på lärjungarnas
hals lägga ett ok, som varken våra fäder eller vi har kunnat bära? Apg. 15:8-11

Det enda som ger säkerhet är tron på Kristi offer, och att du därigenom lever med ett rent samvete. Lever du 
inför Gud utan att samvetet anklagar dig, då har du frid med Gud genom blodet. Syndar du, omvänder du dig och 
Gud återupprättar friden, men du kan inte leva i synd, för synd är brott mot lagen, säger 1 Johannes 3:4, och la-
gen är till för att fördöma synden. Och Paulus styrker det med att säga:

För syftet med förmaningen är kärlek av ett rent hjärta och av ett gott samvete och av en upprik -
tig tro, varifrån somliga har kommit vilse och vänt sig till tomt prat. De vill vara lärare i lagen men
förstår varken vad de säger, eller vad de med sådan säkerhet uttalar sig om. Men vi vet att LAGEN
ÄR GOD, om man brukar den rätt, och vet att lagen INTE ÄR TILL för den rättfärdige utan för lag-
lösa och olydiga, för ogudaktiga och syndare, för oheliga och oandliga människor, fadermördare
och modermördare, dråpare, otuktiga, homosexuella, slavhandlare, lögnare, menedare och vad helst
annat som strider emot den sunda läran, enligt den salige Gudens härliga evangelium som har an-
förtrotts åt mig. 1 Tim. 1:5-11 

Och vi vet att när både Jesus och Paulus talar om lagen, talar de om Guds tio budord, skrivna på stentavlor, 
som avslöjar människans synder, brister och tillkortakommanden inför Honom. Vi ser också i NT när den rike 
unge mannen frågade Jesus vad han skulle göra för att få evigt liv, svarade Jesus: Håll buden så ska du leva. 
(Matt 19:17, Mark 10:19, Luk 18:20). Men det var omöjligt för människorna att hålla buden. Synden grep till-
fälle och dödade oss när budordet kom (Rom 7:8-11) även om budordet är heligt, rätt och gott (Rom 7:12).

Paulus undervisar också om budorden i Romarbrevet 13.

Stå inte i skuld till någon utom i kärlek till varandra. Ty den som älskar sin nästa har uppfyllt la -
gen. DESSA BUD: Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte mörda, Du skall inte stjäla, Du
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skall inte ha begär, och alla andra bud sammanfattas i detta ord: Du skall älska din nästa som dig
själv. Kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse. Rom 13:8-10

Så, Guds tio budord är lagen/Torah i komprimerad form och beskriver Guds vilja för oss, och samtidigt beskri-
ver de Guds karaktär och avslöjar oss som syndare. 

Men vad säger då Paulus om detta med vilken dag vi håller för helig?

Den ene gör skillnad mellan dag och dag. Den andre anser att alla dagar är lika. Låt var och en
vara fullt övertygad i sitt eget sinne. Rom. 14:5

- Och varför ska vi då behöva mötas som församling?

Vi möts därför att vi vill prisa och upphöja Herren, vi vill umgås med syskonen och ta del av Andens välsignel-
ser och nådegåvorna som är tänkt att flöda genom kroppen. Vi möts för att få undervisning, bekräftelse av Anden, 
stöd av syskonen, tillrättavisning, bestraffning (om det behövs), upprättelse och för att vara en hjälp för vår näste. 
DETTA är Guds vilja med oss: Älska din nästa som dig själv, för då uppfyller du lagens krav. 

Att söndagen har blivit vår sabbat var för att Jesus uppstod på just den första dagen, och just det året Jesus gav 
sitt liv på korset inföll FÖRBEREDELSEDAGEN på fredag den fjortonde, och VILODAGEN på lördag den fem-
tonde, och FÖRSTA DAGEN på söndag den sextonde Nisan. Söndagen har sen blivit de kristnas dag eftersom vi 
nu inte längre med säkerhet kan veta vilken den första dagen verkligen är. Se vår frihet här. Man kan samlas alla 
dagar, vilken dag som helst, men hur underbart är det inte att avsätta en särskilt dag där alla kan komma tillsam-
mans.

Så, jag är inte emot vår söndag, inte heller emot lördag, men jag är emot LAGISKHET som BINDER männi-
skor i traditioner och fruktan för att göra nåt ont genom att fira på fel dag. Jag vill rycka undan lögnens fötter, ta 
Guds folk ut i frihet.

Det är bundenheten jag vill åt och det RENA SAMVETET jag vill ha fram.
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Del 9 SDA “Down the rabbit-hole”
Som grund för mina studier har jag använt mig av det här dokumentet som jag har sammanställt med enormt

mycket information. Det är på 268 sidor och finns här.

Jag har personligen verifierat varje citat av E.G. White och även lagt till citat av andra adventistledare och letat
upp citat från ockulta källor, som H.P. Blavatsky, Albert Pike m.fl.

Ju mer jag gräver, ju mörkare blir det. Det är inte bara när jag undersöker och jämför hennes undervisning med
Bibeln som jag märker av villfarelsen. Det går djupare än så, SDA har ett mörkt ursprung, i onda andars lära,
BOKSTAVLIGEN onda andars lära. En hel del av det Ellen White undervisat låter bra, men så är det ju alltid rik -
tig ost i råttfällan. Jag sökte och fann det här dokumentet1 som en textfil och jag har gått igenom hela och formate-
rat det till ett läsbart dokument. Ellen Whites böcker som hänvisas till har fått en egen rubrik, och de ord som tas
upp i boken har jag markerat med fet stil. Huvudrubriken visar fru Whites användning av ockulta och frimurarter -
mer.

ELLEN WHITE OCH FRIMURARNA
Ellen White och Adventisterna uppstod under en tid där frimurarna var bannlysta och gick under jorden. Det

verkar inte vara någon tillfällighet att adventisterna, Jehovas Vittnen och mormonerna uppstod samtidigt. Ellen
White var samtida med Albert Pike22, Joseph Smith, Charles T. Russel och även Madam Blavatsky, ledaren för det
teosofiska sällskapet. Det verkar inte heller vara någon tillfällighet att det språkbruk Ellen White använder i sina
böcker liknar det Albert Pike, frimurare av 33de graden, använde. William Miller33 var en känd frimurare och
Deist44. Han grundade Adventisterna och var den som satte igång alla spekulationer kring Jesu snara återkomst.
Och vi vet från Skriften att sådant kommer från den onde. En felaktig eskatologi har alltså såtts in i protestantiska
kyrkor för att vilseleda och förvirra, och var en del av mot-reformationen.

FRIMURARNA OCH JESUITORDEN
Spårar vi tillbaka frimurarnas ursprung visar det sig att de kommer från jesuitordern, en lyckad infiltration av

den protestantiska kyrkan. Och detta stämmer mycket bra med deras mot-reformation, där de genom infiltration
av den protestantiska kyrkan försöker ta tillbaka ”de förlorade fåren”. Här kan du läsa jesuit orderns ed och du får
se en bild av en jesuit som är verksam inom adventistkyrkan. Ellen Whites upplevelser i sina syner visar på en ut -
om-kroppslig upplevelse (OBE), och på kundalini andar. Du kommer ges ingående beskrivningar från Ellen White
som jämförs med ockultisternas upplevelser.

1 https://ia802700.us.archive.org/14/items/EllenG.WhiteUsesMasonicWords/EllenG.WhiteUsesMasonicWords.pdf  
2 http://freemasonry.bcy.ca/biography/pike_a/pike_a.html  
3 http://freemasonry.bcy.ca/biography/miller_w/miller_w.html   
4 https://sv.wikipedia.org/wiki/Deism   

53

https://sv.wikipedia.org/wiki/Deism
http://freemasonry.bcy.ca/biography/miller_w/miller_w.html
http://freemasonry.bcy.ca/biography/pike_a/pike_a.html
https://ia802700.us.archive.org/14/items/EllenG.WhiteUsesMasonicWords/EllenG.WhiteUsesMasonicWords.pdf
https://theholyremnant.files.wordpress.com/2021/12/compilation-of-my-documentation-on-ellen-g.-white-and-sda.pdf


Figur 5: Männen som sitter från vänster: Arthur Hickox, N.C. McClure, John Norton Loughborough, L.A. Scott, Derrick. I mitten
sitter Ellen G. White med sin Bibel i handen.

På bilden sitter Ellen G. White tillsammans med kända frimurare, som också visar sin hälsning utan att skäm -
mas. Vi kristna har varit för godtrogna, för naiva som inte tagit detta på allvar. Det ironiska i detta är att SDA är
det samfund som profilerat sig som anti-katolskt och menar att påven är antikrist, söndagen är antikrists märke,
och samtidigt är uppbyggt av en jesuitorder. Men när du läser Jesuit Eden kommer du förstå hur detta har kunnat
ske.

IGNATIUS LOYOLA, JV, MORMONER, SDA, WOF OCH NAR
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Jerry Boykin and Rick Joyner in their ”Knights of Malta” uniforms – Carolinas USA Investiture of the Knights
of Malta Fort Mill. SC May 20-22, 2010

När Ignatius Loyola svor att stoppa reformationen sände han sina tränade spioner ut för att infiltrera den prote-
stantiska kyrkan. Tyvärr har han lyckats väldigt väl med sin infiltration. Inte nog med att vi ser svenska kyrkans
präster öppet erkänna sig vara frimurare, så visar det sig att de även lyckats ta sig in i ledande positioner inom den
karismatiska och pentekostala kyrkan också. I mina undersökningar har jag funnit att Prosperity-läran har stora
likheter med den katolska läran. Det är en katolsk lära i evangeliska kläder, som står på samma fundament som
RKK med små-gudar-läran, övertagande av världen för ”Kristus”, det stora fokuset på pengar och rikedom, lyx
och dominans. Det är väldigt stora likheter mellan RKK och Prosperity-läran och Word Of Faith rörelsen. Steget
från trosrörelsen till RKK var inte så stort för Ulf Ekman, och samma år såg vi hur Kenneth Copeland ledde hela
sin predikantkår in i  gemenskap med påve Francis. NAR har inte heller sluppit undan jesuiternas infiltration.
Bland dem har Rick Joyner stått fram och öppet erkänt och berättat om Knights of Malta.5 På hans organisations
hemsida finns hans berättelse om varför han gick med i Knights of Malta.6

Att SDA skulle vara den enda församling som står utanför, och har bevarats från mot-reformationen har visat
sig vara önsketänk. SDA, Jehovas Vittnen och Mormonkyrkan, i tillägg till NAR och WoF har alla katolska rötter,
byggt på katolsk villfarelse och maktövertagande, exklusivitet och köttslighet. Kenneth Copeland har proklamerat
att protesten är över, och vi har sett vallfärder från de karismatiska, pentekostala och evangelikala kyrkorna mot
Rom. Ignatius Loyola har tränat sina hejdukar väl. Vi känner trädet på frukten. Läran har varit förödande för kris-
ten tro och har gett rutten frukt. Mängder med människor sitter i dessa falska lärosystem och försvarar var och en
sin profet med näbb och klor.

5 https://youtu.be/eVO1rpc9RWE?t=344    Rick Joyner Admits He's A Knight's of Malta.
6 https://www.morningstarministries.org/knights-malta-rick-joyner   
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MODERSKÖKAN
RKK kallas moderskökan med all rätt. Den har spridit sina tentakler in i varje samfund och påverkat lärorna

genom ledarskap och undervisning. Vågar du ta reda på fakta eller stoppar du huvudet i sanden och hoppas på det
bästa? Angående RKK har jag skrivit mycket som inte får plats i detta dokument då jag fokuserar på Ellen G.
White och SDA här.

Text under bild 1: Pastor Giovanni Leonardi, a SDA minister born in Italy and a graduate of Andrews Univer-
sity dressed as a member of the Sovereign Military Order of the Knights of Malta during the 2005 Parade of Na -
tions at the GC Sessions in St. Louis. Net to him stands an unidentified young girl dressed in red carrying the flag
of Malta. 

Text under bild 2:  Roman Catholic Archbishop Gabriel Montalvo presides over a swearing-in ceremony of
the Knights of Malta, at the Cathedral of st. Matthew, in Washington DC. 

Text under bild 1: Pastor Giovanni Leonardi, en SDA-minister född i Italien och examen från Andrews Uni-
versity klädd som medlem av Sovereign Military Order of the Knights of Malta under 2005 Parade of Nations vid
GC Sessions i St. Louis. Nät till honom står en oidentifierad ung flicka klädd i rött och bär Maltas flagga.

Text under bild 2: Den romersk-katolske ärkebiskopen Gabriel Montalvo presiderar över en edsceremoni för
riddarna av Malta, vid katedralen St. Matthew, i Washington DC.

Jag har satt mig in i E.G. Whites liv och lära, lyssnat på videos och grävt i hennes och andra SDA företrädares
böcker, och hämtat information från olika källor på internet, för att verkligen sätta mig in i vad SDA är för organi-
sation. I tillägg har jag läst avhopparnas berättelser och samlat deras argument, vilket jag finner vara byggt på san-
ningens ord, tunga argument och ren undervisning ur Guds ord. Jag vill inte på något sätt stå på osäker mark och
falskeligen anklaga mina bröder och systrar. Vad jag har sett i mina undersökningar är ett mörker utan like och or -
den från Upp. 18:4 ringer i mina öron: Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte blir delaktiga i hennes synder, och
för att ni inte ska få del av hennes plågor. Det ironiska i allt detta är att SDA's starka anti-katolska undervisning
bygger på fakta, men att de själva inte ser att de går i ledband med just RKK. Hur otroligt skickligt mot-reforma -
tionen har bedragit människor!
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JUD LAKE

Jud Lake57, en Adventistpredikant, är en ivrig försvarare68 av Ellen G. Whites obskyra läror och i min under-
sökning hittade jag tre videor där han försvarade vad jag tagit upp. Hans försvar är väldigt bra och jag håller med
honom när det gäller dolda-handen hälsningen som antas vara en frimurar-hälsning, att det endast var så mannen
visade renhet och auktoritet på den tidens fotografier. Men tillsammans med Ellen Whites läror om helgedomen;
sabbaten; annihilation; soul-sleep; och mängder med citat som avslöjar hennes brist på kunskap; på hennes an-
vändning av ord  och uttryck som ”All-Seing Eye”,  ”Mystical  Body”,  ”Holy Watcher”,  ”Great  Architect”,
”Channels”, Lesser Light and Greater Light” mm. blir det svårt att ta honom allvarligt. Vad jag ser är en despe-
rat Adventist som försöker försvara en kyrka i sönderfall, och därför försvarar och förklarar varje uttalande gjort
av Ellen White, för att inspirera kyrkan att hålla fast vid hennes falska undervisning, kosta vad det kosta vill.

Tankar medan jag lyssnar på vad Jud Lake säger i sin video79 ”Ellen White Summit, November 2005, Part 3 of
8”. Han försvarar Ellen White som vi skulle försvara Kristus. Det är en person-kult jämförbar med Moon-sekten,
fast där var herr och fru Moon ”Kristus” och ”den Helige Ande” inkarnerade, Ellen G. White var bara en ”profet”.
Jud Lakes uttalande om D.M. Canright810 – ”Former SDA preacher turned heretic”, visar vilken stark tilltro han
har till Ellen G. White. Wow säger jag bara. I sin videopresentation tar han upp anti-adventister som sprider ”pro -
paganda” om hans älskade profet. Senare visar han upp vilka böcker som nyligen kommit ut till försvar för E.G.
White och hennes ”profetiska” röst. Jag blir förvånad att det behövs så många böcker till hennes försvar. Räcker
det inte att Gud står vid hennes sida och bekräftar hennes ord? Nej, eftersom Gud inte har rest upp henne står Han
inte vid hennes sida och deras försvar för henne visar hur viktig hon är för deras samfund. SDA skulle inte bestå
om inte de hade Ellen White.

Jag är den som gör lögnprofeternas tecken om intet och gör spåmännen till dårar, den som låter
de visa komma till korta och gör deras kunskap till dårskap, men som bekräftar sin tjänares ord och
fullbordar sina sändebuds råd.... Jes 44:25-26

Jag tror inte det finns något annat samfund som så ivrigt har försvarat sin ”profet” som SDA gjort. Det finns
alltså mängder med böcker, och de flesta av dem är på mellan 500-1000 sidor. Allt till försvar för E.G. White. Jag
läser om hur vetenskapen bevisat hennes dietregler vara rätt, och ofta har jag hört  hur kunde hon veta detta i
1883? De använder hennes kostråd som bevis på hennes profetiska kall, och glömmer bort att det är Gud som av-
gör vem som är en sann profet, och det har han redan skrivit i Sitt ord. Hur visste t.ex. Satan att frukten i lustgår -
den skulle ge ”förstånd” och att vi därigenom skulle ”lära känna gott och ont”? Var djävulen då i Guds tjänst när

7 http://www.ellenwhiteanswers.org/answers/mischarges/were-the-founders-of-seventh-day-adventistism-free-masons/  
8 http://www.ellenwhiteanswers.org/critics/open-letter-to-ratzlaff/  
9 https://youtu.be/vtDoM2bx0Ws  
10 https://en.wikipedia.org/wiki/D._M._Canright   
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han gav Eva sina övertygande argument för fruktens ”hälsomässiga” fördelar? Att någon får information om mat
och diet, och att det senare visar sig vara rätt, är inte avgörande ifall någon är från Herren eller inte.

Jag tror E.G. White var profet, men en falsk sådan. Hur avgör jag det? Är det för att hon profeterat fel om Jesu
återkomst tre-fyra gånger? Eller att hon har haft många syner av änglar och Jesus som inte stämmer? Nej, jag har
förstått det genom hennes falska undervisning som avviker fundamentalt från Guds ord. För vad säger Petrus i sitt
andra brev när han i en och samma vers jämför falska profeter och falska lärare? För det är väl inte ett och det
samma? Jo, en profet ska kunna Skrifterna, och ska undervisa rätt lära.

Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lä-
rare, som smyger in förödande falska läror. De till och med förnekar Herren, som har friköpt dem,
och drar över sig själv plötsligt fördärv. 2 Petr. 2:1

Om någon har fel lära kommer den personen också profetera fel. Har någon en falsk lära kommer den profete-
ra falskt. Varför då? De profeterar efter sina egna hjärtans tankar och syner (Jer. 14:14), och inte utifrån Guds ord,
därför att de inte känner Herren. De känner inte Hans ord, och Han har inte öppnat sitt förbund med dem (Ps.
25:13). De förstår inte vad de så självsäkert uttalar sig om (1 Tim. 1:7), och därför blir det bara oförnuftigt prat på
dem. Om någon talar så ska han tala i enlighet med Guds ord (1 Petr. 4:11), och om någon profeterar ska han pro-
fetera i överensstämmelse med tron (Rom. 12:6). Här tror många att det menas i överensstämmelse med ”hjärtas
tro”. Men nej, det handlar om att profetera i överensstämmelse med den kristna tron, i enlighet med Ordet, i enlig-
het med Guds ord. Inte utöver det, inte lägga till, inte hitta på, utan ha Guds ord i hjärtat och att man känner Her-
ren genom Guds ord, och därigenom profeterar i enlighet med ”tron”.

Dale Ratzlaff är ex-Adventist och driver Life Assurance Ministries vilket avslöjar mycket av SDA's falska lära.

Jag har läst ett öppet brev från Dale Ratzlaff911 skriven till Jud Lake angående hans hätska försvar för en bevi-
sat falsk profetissa, och har översatt delar av det till svenska så fler kan läsa.

Så här skriver Dale Ratzlaff:  

DALE RATZLAFFS SVAR PÅ JUD LAKES VIDEO

11 http://www.lifeassuranceministries.com/pdf%20files/Proclamation2006_NovDec.pdf  
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Korrekt förståelse av Bibeln är inte förenligt med läsning av Ellen Whites Skrifter.

När jag var en Adventist skulle jag ha reagerat våldsamt på detta påståendet, som kanske några läsare gör
just nu! Men tanken blir lättare att förstå om vi applicerar det på en annan grupp. Ingen Mormon kan förstå Bi -
beln korrekt samtidigt som man fortsätter läsa Joseph Smiths skrifter. Inget Jehovas Vittnen kan förstå Bibeln kor-
rekt samtidigt som man fortsätter läsa Vakttornet. Båda grupperna skulle argumentera häftigt att de minsann tol-
kade Bibeln korrekt. Faktiskt skulle de säga att deras tolkning var den enda rätta tolkningen och att andra kyr-
kors var fel. Hur kommer det sig? Därför att båda grupperna skulle läsa Skriften genom sin moderna profets slöja
eller sin organisations officiella lära. Det är min fasta slutsats att det samma är gällande inom Adventismen. Den
andra tunga slutsatsen jag kommit fram till är denna:

Där Bibeln är tydlig kan vi vara säkra. Där Bibeln är otydlig eller helt enkelt öppen för flera uttolkningar be -
höver vi vara försiktiga.

Ett recept för en kultisk lära är att hitta någon dunkel passage, definiera vad den passagen betyder och sedan
göra den till normativ för andra. Till exempel, Mormonerna hittar en raffinerad teologi för dopet för de döda i 1
Kor. 15:29. De anstränger sig för att spåra sina förfäder så lång tillbaka som möjligt och passar sedan på att
döpa sig för dem. Men, andra bibellärare kan inte finna en sådan teologi i den texten. Varför är det bara mormo-
nerna som ser den? Därför att mormonerna läser in sin moderna profets tolkning av den texten i Bibeln. Samma
kan sägas om Jehovas Vittnen. De använder samma profetior som de tidiga Adventisterna använde, de har kom -
mit fram till att Jesu återkomst var osynlig och skedde i 1914. Här finner vi vad jag kommit fram till vara den
grundläggande misstaget för Adventismen. Tidiga adventistisk teologi hade byggts på dunkla apokalyptiska pas-
sager, som oftast helt togs ur sitt sammanhang. Ellen White sa att Daniel 8:14 är den ”centrala pelaren inom Ad-
ventismen.” Vare sig man vill det eller inte, så är detta en av grundpelarna inom den adventistiska läran. Adven-
tismens 1844 helgedomsteologi liknar en bläckfisk med sina tentakler runt och under varenda unika lära inom
Adventismen, som även Adventismens lärare medger. Denna benägenhet att leta läromässiga ”sanningar” i dunk-
la apokalyptiska passager fortsätter än i dag inom Adventismen, som vi också ser i alla ”Uppenbarelse Seminari-
er”, och ”Amazing Facts Seminarier” osv.

De flesta före-detta adventistpastorer – åtminstone de jag vet om – har förstått att så snart de tog Bibeln som
sin enda källa till sanning, så fann de att ett stort antal unika adventistiska läror föll då de inte kunde stödjas av
en kontextuell Bibel studie. Med andra ord menar vi att Adventismen står eller faller med om man godkänner El-
len Whites Skrifter. Det är min personliga slutsats att detta är fallet, och det är orsaken varför Adventistkyrkan nu
marknadsför hennes Skrifter med sådan kraft. Utan hennes Skrifter skulle kyrkan upplösas därför att den inte i
sanning har sin teologiska grund i Bibeln.

Min studie  leder mig att  omfamna och försvara några grundläggande,  Kristus-centrerade sanningar som
framkommer genom tydlig, kontextuell, härledande studier i evangelierna och breven och sedan lämna det öppet
för privata tolkningar för de sanningar av mindre betydelse. Det är min bestämda konklusion att den evangeliska
sanning som jag i dag lär ut är den samma evangeliska sanning som Kristi apostlar lärde, såsom den är skrivet i
Nya Testamentet. Att lägga till eller ta bort från nya testamentes evangelium är att förflytta sig bort från sanning-
en så som den en gång för alla har överlämnats åt de heliga.  

Tror du, som Ellen White undervisade, att en Guds ängel ledde William Miller i sina studier av det profetiska?

Tror du, som Ellen White undervisade, att William Miller upptäckte en ”fullkomlig kedja av sanning”?

Tror du, som Ellen White undervisade, att Millers 1843 diagram med sina femton rader med profetior som pe-
kade mot 1843, var lett av Gud, och att inget fick ändras då numren var precis där Gud ville ha dem?

Tror du, som Ellen White fick uppenbarad i en vision att Gud höll sin hand över Millers felaktigheter i sitt dia-
gram och tidpunkten i hans bedömning?

Tror du, som Ellen White undervisade, att pastorerna inom de kristna kyrkorna som förkastade Millers 1843-
budskap ”hade själarnas blod på sig” och att Jesus ”vände sitt ansikte bort” från dessa kyrkor? Dessa pastorer

59



hade inga problem att predika Kristi andra ankomst men förkastade Millers tidpunkter helt i harmoni med Jesu
undervisning.

Tror du, som Ellen White undervisade, att Millers 1843 budskap var ett ”frälsande budskap”?

Tror du, som Ellen White lärde and som hon visades i hennes första vision, att de som hade tagit emot Millers
budskap och sedan förkastad det efter 1844, ”lämnades... i fullkomligt mörker,” och att det ”var omöjligt för dem
att komma tillbaka på vägen mot himlen?

Tror du, som Ellen White lärde, att de kristnas böner, som hade förkastat 1844 helgedoms budskapet var ”me-
ningslösa”?

Tror du, som Ellen White lärde, att ”ingen helgad tunga” kan säga ”Jag är frälst”? (Jag lade märke till i din
presentation att du uttalade att du var frälst. Har ditt namn redan kommit upp i den Rättsliga Prövningen?)

Tror du, som Ellen White lärde, att Jesu död på korset inte fullständigt rentvådde Guds karaktär, kärlek och
rättvisa, inför hela universum?

Tror du att Ellen Whites Skrifter fortfarande borde vara en auktoritär källa för sanning?

Dale Ratzlaff (Min översättning)

Vad jag vet har det inte kommit svar på Dale Ratzlaffs frågor. Hans frågor är relevanta för varenda Sjundedags-
Adventist.
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Del 10 SDA och Jesuiternas Ed

Figur 8: Ignatius Loyola, grundare av Jesuit ordern.

Ignatius Loyola
Jesuit orden grundades år 1534 av Ignatius Loyola. Jesuiternas rykte vitvaskas mer och mer, allt för att dölja

den mörka historia som har följt dem under 500 år. Men så sker det också med RKK's övriga illgärningar under
motreformationen och ännu tidigare.

Jesuit orden anses vara en mycket farlig orden inom RKK, trogna påven intill döden, tränade i att agera spion,
hycklare, infiltratör och även lönnmördare. Loyola själv fick sina "uppenbarelser" från ett möte med en ängel i en
grotta, och av det jag har läst verkade han inte vara vid sina sinnens fulla bruk, mer besatt av onda andar än en
gudsman. Jag kommer ta upp RKK, dess läror och historia vid annat tillfälle.

Jag har översatt Jesuit-eden till Svenska. Jag måste säga att när jag läste den blev jag illamående. Den främjar
allt ont man kan tänka sig. Det är min övertygelse att Ignatius Loyola verkligen lyckats med sitt uppdrag att infil -
trera och förföra Guds alla församlingar. Och i dag är det tydligare än någonsin i och med församlingarnas väg
mot Rom och kända predikanters konvertering till den Romersk-Katolska Kyrkan. 

Min son.

Du har lärt dig att agera hycklare; bland de romerska katolikerna för att vara romersk katolik, och att vara en
spion även bland din egen bröder; att inte tro någon man, att inte lita på någon man; bland reformatorerna, att
vara en reformator, bland hugenotterna, för att vara en hugenott; kalvinisterna, att vara en kalvinist; bland prote-
stanterna, i allmänhet att vara protestant; och få deras förtroende för att försöka få tala från deras predikstolar
och fördöma med hela din kraft vår heliga religion och påven; och till och med att sänka sig så lågt som att bli en
jude bland judarna, att du kanske skulle kunna samla all information till förmån för din order som påvens trogna
soldat.

Du har blivit undervisad i att försåtligt plantera frö av avundsjuka och hat mellan stater som har fred och
uppmuntra dem till blodsgärningar, dra in dem i krig med varandra och skapa revolutioner och inbördeskrig i
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samhällen och provinser och länder som är oberoende och framgångsrikt odlar konsten och vetenskapen och nju -
ter av fredens välsignelser att välja sida med de stridande och att agera i hemlighet i samförstånd med din jesuit -
bror, som kanske är involverad på andra sidan men öppet motsätter det som du kan vara kopplad till, bara så kyr-
kan kan bli vinnare i slutändan, under de villkor som fastställs i fördragen för fred, och medlen som i slutändan
motiverar ändamålet.

Du har fått lära dig dina uppgifter som en spion, att samla all statistik, fakta och information från varje källa;
att visa dig själv inställsam till förtroendet från protestantfamiljer och kättare av varje klass och karaktär, såväl
som handelshandlaren, bankiren, advokaten, mellan skolorna och universiteten, i parlamentet och lagstiftarna,
och i domstolarna och statens rådgivare, och att vara "allt för alla män" för påvens skull, vars tjänare vi är till
döden.

Du har fått alla dina instruktioner hittills som nybörjare, en ”neophyte” och har tjänat som en medhjälpare,
biktfader och präst, men du har ännu inte invigts i allt som behövs för att vara ledare i Loyolas armé i påvens
tjänst. Du måste tjäna den tillbörliga tiden som instrument och bödel, lett av dina överordnade; för ingen kan
kommendera hos oss som inte med kättarnas blod har invigts i sitt arbete; för "utan att blod utgjuts ges ingen för -
låtelse". Därför, för att förbereda dig för ditt arbete och säkra din egen frälsning, kommer du utöver din tidigare
lydnads ed till din order och trohet mot påven, upprepa efter mig ...

Jag lovar och förklarar att jag, när möjlighet ges, kommer - skapa och utföra obevekligt krig, i hemlighet eller
öppet, mot alla protestanter och liberaler som jag blir befalld att göra ... Att eliminera och utrota dem från hela
jordens yta, och att jag inte kommer att spara någon på grund av ålder, kön eller tillstånd, och att jag kommer att
hänga, bränna, slakta, koka, flaga, krossa och begrava de här ökända kättarna, riva upp deras kvinnors magar
och livmoder och krossa deras spädbarns huvud mot väggarna för att för evigt förinta detta avskyvärda släkte,
när detsamma kan inte göras öppet kommer jag i hemlighet att använda den förgiftade koppen, strängkabeln, dol -
kens stål eller blykulan, oavsett personens eller människans heder, rang, värdighet eller auktoritet, oavsett vilket
tillstånd deras liv befinns vara i, vare sig offentligt eller privat, som jag när som helst kan bli instruerad att göra
av någon påvens av agenter eller en överordnad i den heliga trons broderskap, Jesu samfund "- Jesuit Eden.

(Min översättning).

Samuele Bacchiocchi
Här har vi ett exempel på en jesuit-präst som infiltrerat SDA – Sjundedags Adventisterna. Jag skulle inte lita på

en person som Samuele Bacchiocchi11, som för det första är SDA och tydligen också är en Jesuit-präst22. Bilden
är hämtat från SDAapostasy.org och handlar om avfallet, eller rättare sagt frukten av Ellen Whites arbete som bör-
jar ruttna.

1 https://en.wikipedia.org/wiki/Samuele_Bacchiocchi   
2 http://www.sdaapostasy.org/   
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Som jag visade i mitt förra inlägg har detta pågått länge och i dem flesta samfund. Rick Joyner t.ex. skäms inte
för att värva medlemmar till en Romersk-Katolsk orden och står frimodigt fram som en Knight of Malta. Oskyl-
digt? Knappast. Det hör till Joyners Kingdom Now teologi.
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Del 11 E.G. White tar råd av de döda!

I 1990 publicerade Arthur White, Ellen's barnbarn, en samling ”klipp med tankar som har plockats från hennes
brev, manuskript, böcker och månatliga artiklar, många av dem skrevs efter att hon fyllt 65 – de 23 åren från
1892-1915” (Märkligt nog så är hennes bok ”The Retirement Years” tillfälligt slut hos  Adventist Book Centers
websida. Några lokala bokhandlare kan ha den. Var snäll och ring dem. Boken har faktiskt varit tillfälligt slut de
senaste sju månaderna.)

Jes. 8:19 När de säger till er: "Fråga andebesvärjare och spåmän, dem som viskar och mumlar",
så svara: "Skall inte ett folk fråga sin Gud? Skall man fråga de döda till råds för de levande?"

Ellen White kände till de bibliska förbuden mot spiritism, nekromanti och häxkraft. Hon visste att Bibeln för -
bjuder rådfrågning av de döda. I kapitlet ”Uråldrig och Modern Spiritism/Andlighet” i boken ”Patriarker och
Profeter”, den förkortade versionen, tar Ellen upp berättelsen om Saul och häxan från Endor. Hon skriver, "Mo-
dern andlighet och uråldrig häxkraft – som båda har gemenskap med de döda som en grundläggande princip – är
baserad på den första lögnen, med vilken Satan bedrog Eva: "Ni skall visst inte dö! Men Gud vet att den dag ni
äter av den skall era ögon öppnas, så att ni blir som Gud." 1 Mos. 3:4,5. Båda som är baserade på bedrägeri,
kommer från lögnens fader.”

Gud sa: ”De som lever vet att de måste dö, men de döda vet ingenting och de får ingen lön mer, ty minnet av
dem är glömt.” Pred. 9:5,6

Ellen rådfrågar James
Boken innehåller delar av ett brev Ellen skrev till sin son Willie fem veckor efter att hennes man James dött.

Hon skrev:

”För några dagar sedan vädjade jag till Herren om ljus rörande min plikt. På natten drömde jag att jag satt i
vagnen, jag körde, jag satt på högra sidan. Far satt också i vagnen, han satt på min vänstra sida. Han var väldigt
blek, men lugn och samlad. ”Varför Far,” utbröt jag, ”Jag är så glad att ha dig vid min sida ännu en gång! Jag
har känt som om halva mig var borta. Far, jag såg dig dö; Jag såg dig begravd. Har Herren visat mig misskund
och låtit dig komma tillbaka till mig, så vi kan arbeta tillsammans som vi brukade göra?”
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”Han såg sorgsen ut. Han sa, ”Herren vet vad som är bäst för dig och mig. Mitt arbete var mig väldigt kärt.
Vi har gjort ett misstag. Vi har tackat ja till brådskande inbjudningar från våra bröder att närvara vid viktiga mö-
ten. Vi kunde inte säga nej. Dessa möten har nött ut oss mer än vi har förstått. Våra goda bröder blev tillfreds,
men de insåg inte att av dessa möten lade på oss större bördor än vad vi i vår ålder kunde bära. De kommer ald -
rig kunna förstå effekten på oss av denna ihärdiga påfrestning. Gud ville att de skulle bära de bördor vi har burit
under så många år. Våra nerver har ständigt blivit utsatt för påfrestningar, och så har våra bröder misstolkat
våra motiv och inte insett att våra bördor har försvagat våra hjärtans handlingar. Jag gjort misstag, det största är
att där jag tillät mina sympatier för Guds folk ledde mig att ta på mig ett arbete som andra borde ha burit.”

”Lyssna Ellen, kallelser kommer komma som de har gjort, där de begär att du närvarar vid viktiga möten, som
det alltid har varit. Men lägg saken inför Gud och svara inte även på de mest uppriktiga kallelser. Ditt liv hänge i
en tråd. Du behöver lugn och vila, slippa alla upphetsande och otrevliga domäner. Vi har möjligen gjort en hel
del med hjälp av våra pennor under åren, om ämnen som människor behöver att vi fått ljus över så vi kan ge vida-
re till dem, som andra inte haft. Således kan du fortsätta arbeta när din kraft är återställt, som den kommer bli,
och du kan göra långt mer med din penna än med din röst.”

”Han såg på mig vädjande och sa, ”Du kommer väl inte ignorera mina varningar, Ellen? Vårt folk kommer
inte förstå med vilken svaghet vi har arbetat för att betjäna dem genom att våra liv har varit så nära sammanflä -
tad med framåtskridandet av vårt arbete, men Gud känner till allt. Jag ångrar att jag har känt så djupt och arbe -
tat så oförståndigt vid nödsituationer, utan hänsyn till livets och hälsans lagar. Herren begärde inte av oss att
bära så tunga bördor medan våra bröder bar så få. Vi borde ha åkt till Stilla Havet tidigare, och ha engagerat vår
tid och energi åt skrivandet. Kommer du göra det nu? Kommer du, när du återhämtat krafterna, ta din penna och
skriva ner allt detta vi så länge har hoppats på, och skynda långsamt? Det finns viktiga ämnen folket behöver.
Prioritera detta. Du kommer behöva tala till folket, men undvik ansvaret som har tärt så på oss.”

”Nåväl,” sa jag, ”James, nu ska du för alltid stanna kvar hos mig så kommer vi arbeta tillsammans.” Han
svarade ”Jag har bott för länge i Battle Creek. Jag gjort ett misstag. Ditt hjärta är ömt. Du kommer göra samma
misstag jag gjort. Ditt liv ska vara till nytta för Guds verk. Åh, dessa dyrbara ämnen Herren skulle gett mig att
framföra för folket, dessa värdefulla ljusets juveler!”

”Jag vaknade. Men den drömmen var så verklig. Nu kanske du förstår varför jag inte känner någon förpliktel -
se att framträda på generalkonferenserna. Herren har förbjudit mig. Det är tillräckligt.” - Brev 17, 1881.7

Brevet visar att, även om hon visste att hon såg James i en dröm, tog Ellen hans ord som Guds eget svar på
hennes bön om ledning. ”Herren har förbjudit mig,” är hennes slutsats när hon tillkännagav sitt beslut att vägra
komma till Battle Creek och generalkonferensens plikter.

http://www.lifeassuranceministries.org/proclamation/2015/3/ellenwhiteandher.html 

Skriven av James Valentine.

Översatt av Jon-Are Pedersen.
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