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SPØRSMÅL

• Hvorfor tror mange syvendedags-adventister, at 
Ellen White var en profet?

• Hvordan skal vi forstå det hun skrev (bøker, artik-
ler, osv.)?

• Hva prøver Ellen White å fortelle oss?

• Hva sier Bibelen om tidsprofetier?

• Hvordan forholder vi oss til Ellen White som en 
autoritet uten å likestille henne med Bibelen?

BAKGRUNN

Ellen White ble født 26. november 1827 og døde 16. juli 
1915.

Hun skrev mer enn 5000 artikler og 40 bøker, og er en 
av de mest publiserte forfatterne i verden. 

Hun levde mesteparten av sitt liv i USA. Hun reiste 
også mye i Europa, og bodde i Australia i flere år.

Hun var gift med James White og mor til fire sønner.

Hun omtaler seg selv som ”et lite lys” i forhold til Bibe-
len som ”det store lyset”.

Hun var motvillig til å kalle seg selv profet, så hun kalte 
seg i stedet  ”en budbærer“.

TANKER

• Gud åpenbarer det han ønsker å gjøre gjennom 
sine profeter.

• Det er større forskjell på Ellen Whites tid og vår 
tid enn det folk ofte tar høyde for.

• Var Ellen White inspirert på samme måte som de 
andre profetene?

• Bibelens autoritet står øverst, Ellen Whites rolle er 
å lede oss til Bibelen

• Ellen White hadde en bekreftende rolle – ikke en 
normativ. Hun er ikke grunnlaget for våre tros-
punkter.

BIBELTEKSTER:

1. Mosebok 5-6; 11-24  
2. Mosebok 12,40-42  
Jeremia 29 
Daniel 8-9  
Amos 3,7 
Markus 1  
Johannes’  
åpenbaring 10
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DANIEL  2300 ÅR  ????

REFLEKSJON

Ellen White skrev mange bøker. Det beste argumentet 
for Ellen White er å lese det hun skrev, f.eks.:

• Veien til Kristus

• Slektenes håp

• Patriarker og profeter

• Mot historiens klimaks

• Helse og livsglede

”Nye” bøker av Ellen White utgis fortsatt. De er ofte si-
tatsamlinger som er publisert etter hennes død, og som 
gjerne tar opp bestemte temaer. Vi anbefaler at  du 
begynner med de bøkene hun skrev da hun selv levde. 

TATT I BETRAKTNING

Adventistkirken blir ofte kritisert for sin tro på Ellen 
White som profet, særlig fordi hun skrev om mange 
kontroversielle temaer. For mer informasjon og svar på 
disse spørsmålene, se f.eks.:

www.whiteestate.org eller www.egwwritings.org

KONKLUSJON

Patriarker og profeter begynner med ordene: ”Gud er 
kjærlighet.” Mot historiens klimaks avslutter med  
ordene: ”Gud er kjærlighet.” Dette rammer inn hele 
hennes budskap, og alt annet burde ses i lyset av det.

APPELL

Vil du prøve å lese en av Ellen Whites bøker? Hvilken 
vil du begynne med? 

HENOK/ METUSJALAH  969 ÅR  NOAH

TIDSPROFETIER I BIBELEN
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