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Indledning

I nogle dele af verden er der gang i en diskussion om treenigheden. Var vor 
kirkes første pionerere, heriblandt Ellen White, helt enige på dette punkt? Hvad 
var Ellen Whites rolle? Rettede hun som Guds budbringer de forkerte ideer som 
nogle af pionerne fremholdt og forsvarede, eller tilsluttede hun sig forkerte 
synspunkter? Eller var hendes gentagne vedtægter af evig sandheds oprindelige 
platform rigtige og menigheden var veget fra den platform siden da?

Nogle mennesker tror at Ellen White i hendes første år, ikke troede på 
treenigheden. De kom frem med udtalelser som, efter deres mening og deres 
fortolkning, klart genspejler halv-arianske aspekter, og deres vedholdenhed 
skaber ofte røre og gør mange gode troende i vor menighed forvirrede.

Skal man alligevel ikke altid kunne stole på Ellen White, som en sund lære?
Skal vi hellere betragte hendes første udtalelser, artikler og bøger som ikke helt 
pålidelige på alle punkter, og gør vi bedre i at kun læse hendes senere skrifter, 
hvor hun tænkte mere modent? 

Men er det muligt at en sand profet, kaldet af Gud, for en tid, kan skrive og 
forkynde et anderledes budskab? Hvordan kan vi så skelne en sand profet fra en 
falsk, når begge fremkommer med usunde budskaber?
Det er forståeligt at dette går mange oprigtigt troende rådvilde. Hvad er sandhed 
om dette spørgsmål? Er det virkelig sådan at Ellen White, i hendes første år, 
skrev mangelfulde budskaber? Hvordan kan vi være sikre på dette?

Hvis vi studerer de argumenter anklager Ellen White, med bønneligt sind og 
med et ærligt og åbent sind, kan vi visselig vide hvad sandhed er.
Idet vi studerer Guddommen, bør vi erkende at vi er begrænsede og syndige 
mennesker. Ellen White skrev: “Vi kan ikke male Gud eller Hans sandhed med 
vor begrænsede forståelse, eller ved vore forudindtagede meninger.” R&H, 8. 
okt., 1889, s. 625. 
Det bør da være klart at vi ikke kan forklare Gud med menneskelig 
ræsonnementer og logik. Engle tilslører deres ansigter under Guds 
tilstedeværelse. Med hvilken respekt og ærbødighed bør vi da ikke, som syndige
mennesker, nærme os ham?

Måtte Guds velsignelser være hos os, idet vi studerer de ting som Gud har 
fundet rigtigt at åbenbare os, med et helligt hjerte.
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Var Ellen White halv-arianer?

For at kunne betragte dette spørgsmål og afgøre det, vil det være godt at først se 
på hovedbegreberne som almindeligvis bruges til at reflektere over forskellig 
slags tro, såsom Guds, Kristi og Helligåndens natur.

ARIANERLÆREN er opkaldt efter Arius, en presbyterianer fra Alexandria, 
som i det fjerde århundrede, fornægtede at Kristus var af same substans som 
Faderen. Arius troede at Sønnen var en skabning, som eksisterede før verden. 
Det nikænske råd fordømte denne tro i 325.1

HALV-ARIANER, er mere et kompromis mellem den ortodokse og arianske 
tro på Kristi natur. Den lærer at Kristus ikke var skabt, ikke desto mindre er Han
ikke af samme natur som Gud. Han er underordnet, og ikke én substans sammen
med Faderen. Den formodede Arianske tro hævder at Kristus var af en 
anderledes natur/substans end Faderen; halv-arianerlæren fastholder at Kristus er
Faderens enbårne og har derved præcis samme natur gennem arven.

TREENIGHEDSLÆREN, er den ortodokse tro at der kun er en levende, sand 
Gud, eller Guddom, i en enhed af tre evige Guddommelige Personer: Faderen, 
Sønnen og Helligånden. Som er af een substans, magt, autoritet og herlighed. 
Sand ortodoks treenighedslære hævder tre homøostaser i eet væsen. En 
Treenighed.

Når vi overvejer spørgsmålet om Ellen White var halv-arianer, må vi se på de 
argumenter, der gives som bevis på et tydeligt svar, og se om dette kan stå 
prøven. 

Citat 1.

Dem som tror at Ellen White var en halv-arianer kommer med et citat fra hendes
budskaber med information og opmuntring, som kom tidligt til menigheden, 
gennem den profetiske gave.

 “Jeg har ofte set den elskelige Jesus, at han er en person, Jeg spurgte ham, om
hans fader var en person og havde en skikkelse ligesom ham selv. Jesus sagde:

1 Arius’ egentlige tro er usikker da hans skrifter ikke er bevaret (Alt blev udslettet af hans 
modstandere som kun giver forudindtagede efterretninger af hans lære.) I Benjamin George 
Wilkinsons bog "Truth Triumphant" (1944) citerer den hollandske teolog Philipp van 
Limborch (1633-1712) i 'Historia Inquisitionis' at han tvivlede på at Arius fremholdt tro at 
Kristus var et skabt væsen, men snarere enbåren fra Faderen i evighed. 
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"Jeg er det udtrykte billede af min faders person’” Budskaber til menigheden,
side 97. 

Dette fortolkes som et halv-ariansk syn fordi det viser Faderen og Sønnen som 
med et legeme og dele og er helt adskilte fra hinanden, deler ikke den same 
nature, og derved drags konklusionen at her Ellen White bringer et halv-ariansk 
syn om Faderen og Sønnen.
Er denne påstand rimelig og virkelig sand? Bringer Ellen White her virkeligt sit 
eget synspunkt? Bemærk at Ellen White fortæller her hvad hun så og hørte i 
synet. Kan vi da overhoved hævde at hun bragte sit eget syn når hun blot 
beskrev hvad hun så og hørte, under synet? Det er helt urimeligt og uberettiget. 
Men Hvem gav Ellen White disse syner? Hvis dette syn blev givet hende af 
Gud, som vi tror, er sandt, og hvis dette syn skal stemples som halv-ariansk, så 
anklager vi Gud for at være en halv-arianer.

Bemærk også at Ellen White slet ikke siger her at Faderen og Sønnen er helt 
adskilte, ikke deler den samme natur og substans. Der er ikke et ord om dette i 
dette citat. 
Så vi må konkludere at påstanden om at Ellen White er halv-arianer på basis af 
dette citat, er uberettiget, upålidelig og uden bevis. 

Det er altid godt, for en ordentlig forståelse, at være opmærksom på 
sammenhængen.
I Åndelige Gaver, bind., II, finder vi det same citat på side 74. Det er vigtigt at 
overveje foregående afsnit, fordi dette giver os en klarere antydning af hvorfor 
Ellen White fortæller at Jesus er en person og spurgte hvorvidt Hans Fader også 
var en person. Ellen White forklarer: “Forskellige vildfarelser påvirkede 
Adventfolket. Det åndelige syn på Kristi komme, at Satans store bedrag 
besnærede mange, og vi var ofte nød til, af en pligtsfølelse, at frembære et 
stærkt vidnesbyrd imod det.” s. 72. Intet under at Ellen White betonede Kristi og
Faderens personlighed. Mange blev besnæret til at tro at Kristi komme var 
åndeligt og ikke personligt. 

Ellen White måtte begå sig med fanatikere, som endog åndeliggjorde hendes 
syner. Hun siger: “Jeg vidste at deres eneste formal var at ødelægge synerne, 
åndeliggøre dem så meget at de ikke havde bogstavelig betydning, og kaste en 
satanisk indflydelse på mig, og kalde det for Guds kraft.” s. 73. Således er det 
klart at denne åndeliggørende indflydelse var en virkelig trussel mod Ellen 
White og adventfolket.

Ellen White fortsætter: “Det var trængselsfyldte tider. Hvis vi ikke havde stået 
standhaftigt, kunne vi have gjort vor tros skibbrud. . . . . Dem som troede på 
Kristi åndelige komme, var så sleske, som en slange i haven, for at tilpasse 
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deres mål, ville de bekende en så mild og sagtmodig ånd, at vi måtte være på 
vagt, styrket på begge sider med bibelens vidnesbyrd om vor Frelsers 
bogstavelige og personlige tilsynekomst.” s. 74. Og herefter kommer citatet: 
“Jeg har ofte set den elskelige Jesus, at han er en person. …”

Hvis Jesus ikke var en person, ville han ikke kunne forventes tilbage som en 
person. Hans komme skulle da snarere skildres som værende åndeligt, ligesom 
de besnærede troende så ivrigt insisterede på. Det er klart at, med denne 
baggrund giver Ellen Whites syn om Kristi og Faderens personlig mening og vi 
bør forstå dette citat i denne sammenhæng. Hvis vi dog ignorerer denne 
baggrund og fastholder at dette citat genspejler en vis slags halv-arianisme, så 
mister vi pointet helt sikkert.
 
På Ellen Whites cirkulerede der forskellige syner rundt om Gud og de åndelige 
syner tog en mere fremtrædende plads. På de samme sider af dette citat i 
”Budskaber til Menigheden” skriver hun: ” Jeg er ofte med urette blevet 
beskyldt for at fremholde anskuelser, der er ejendommelige for spiritismen.” 
Hun forklarer derudover: ”Jeg har ofte set" at den spiritistiske anskuelse tog al 
herligheden i himlen bort, og at Davids trone og Jesu elskelige person i manges 
sind er blevet opbrændt i spiritismens ild.” - Budskaber til menigheden, s. 97-
98. 

I Særlige vidnesbyrd, Serie B, nr. 7, Ellen White beskriver nogle af de 
spiritistiske syner for os: “Faderen ligesom lyset usynligt: Sønnen er som lyset 
legemliggjort; Ånden er lyset der spredes. Faderen er som dug, usynlig damp; 
sønnen er som dub der samles i en skøn form; ånden er som duggen der falder 
på livets sæde. En anden fremstilling: Faderen er som usynlig damp; sønnen er 
som den tunge sky; ånden er regnen der falder og gør sin opfristkende kraft. 
Alle disse spiritualistiske fremstillinger er det rene tomhed. De er ufuldkomne 
og usande.” s. 62. Således var den slags åndelige syner som Ellen White måtte 
hamle op med.2 

I modsætning til disse “åndelige syner” gav Gud et klart syn der viste hende at 
Faderen og Sønnen ikke er mystiske ligesom dug og damp er. Nej, de er begge 

2 Det er som om Ellen White her citerer bogen "The Higher Christian Life" af 
treenighedstilhængeren William E. Boardman, Boston, 1858, s. 104. Er det korrekt, må vi 
notere os at Boardman på den samme side konkluderer at disse udtryk "illustrer sandheden at
al Hans fylde som udfylder alt i alle, dvæler ved hver enkelt person i den treenige Gud." 
Damp, sky, regn er mere for treenighedslærens illustration, som demonstrere tre faser af 
samme substans, og i dette tilfælde er det vand. Selvom disse beskrivelser er til for at 
illustrere treenighedslæren, er det klart at Ellen White ikke er lys i dem og betragter disse 
illustration som forvirrende. De kan opmuntre tanker som at Gud ikke er virkelig og at Kristi 
komme er åndeligt. . . 
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virkelige personer. Derved, har dette syn ingen sammenhæng med halv-
arianerlære men af falske ideer og syner.
Videre i særlige vidnesbyrd, forklarer Ellen White meget klart: Faderen kan 
ikke beskrives ved jorden ting. Faderen er hele guddommens fylde legemligt, og 
er usynlig for det menneskelige øje. Sønnen er hele Guddommens fylde 
manifesteret. Guds ord erklærer ham som Hans persons udtrykte billede.’” s. 
62. Det er hvad Ellen White skrev i 1905. Er der her en uoverensstemmelse med
hendes udtalelse i ”Budskaber til menigheden”? Ellen White siger jo heller ikke 
at Faderen og Sønnen er fuldstændig adskilte, der ikke deler den samme natur og
substans. Bemærk også at i 1890 siger hun ikke at Faderen og Sønnen har hver 
sin trone, men begge har den samme trone, medens den samme herlighed 
omgiver begge. (PP. 36), hvilket vidner om enhed og ligelighed.

Det er rigtigt og harmoni med Bibelen at Faderen er Guddommens fylde 
legemligt og at Jesus Kristus også er Guddommens fylde – Hans persons 
udtrykte billede. Og således er der fuldstændig ligestilling mellem Faderen og 
Kristus.

Således viser dette syn i “Budskaber til menigheden”, i klar harmoni med 
bibelen, at Faderen og Sønnen er adskilte guddommelige personer. Ellen White 
fremhæver i mange forbindelser Faderen og Sønnen som to adskilte 
enkeltpersoner. Her er nogle få klare udtalelser: “Skriften angiver tydeligt 
forholdet mellem Gud og Kristus og den viser lige så klart personligheden og 
individualiteten hos dem begge. … [Hebræerne 1,1-5 citeret] Gud er Kristi 
Fader. Kristus er Guds Søn. Kristus har fået en ophøjet stilling. Han er blevet 
ligestillet med Faderen." Vidnesbyrd bd. 8 s. 268, 1904. "Faderen og Sønnen. 
De var to, dog lige før de er identiske; to i individualitet, alligevel en i ånd, og 
hjerte og karakter." Ellen White, Ungdomsinstruktøren, 16. dec., 1897. "Der er 
en personlig Gud, Faderen, der er en personlig Kristus, Sønnen." R&H 8. nov, 
1898; 17. marts, 1904. “Selvom de er ét i hensigter, og ét i tankesind, er de to i 
personlighed.” R&H, 15. aug., 1907. "Herren Jesus Kristus, Faderens enbårne 
Søn, er sandelig Gud i uendelighed, men ikke i personlighed." MS 116, 19. dec., 
1905 i Upward Look s. 367.

I begge er Guddommens fylde legemlig. Og Kristus som er det udtrykte billede 
af Faderens person (Hebr. 1:3), betegner en klar ligestilling og enhed mellem 
dem, for hvordan kan Kristus virkelig vær Faderens udtrykte billede når Han er 
af en anden natur og substans?
Andre oversættelser siger således: 
“netop billedet af hans substans” ASV. 
“en præcis fremstilling af hans væsen” Rhm. 
“fejlfri udtryk for Guds natur.” Phi. 
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Citat 2.
Den næste udtalelse fremstilles er som var det et bevis for Ellen Whites halv-
arianisme er dette citat:

“Jeg så en trone, og på den sad Faderen og Sønnen. Jeg betragtede Jesu åsyn
og beundrede hans yndige skikkelse. Faderens skikkelse kunne jeg ikke se, fordi
en  herlig  lyssky  skjulte  ham.  Jeg  spurgte  Jesus,  om  hans  Fader  havde  en
skikkelse ligesom han selv. Han sagde, at det havde han, men jeg kunne ikke
beskue  den;  "for,"  sagde  han,  "dersom  du  engang  beskuede  hans  herlige
skikkelse, ville du ophøre at være til.’” Budskaber til menigheden, side 68.

På grund af dette citat hævdes det igen at Ellen White beskrev Jesus og Faderen 
som helt adskilte enkeltpersoner, ikke som et, og dette ses som vildledende for 
de er een Gud der eksisterer i en enkel substans. Og således konkluderes det at 
Ellen White var halv-arianer i sine første år, endnu længere væk fra at være 
treenighedstilhænger.

Ellen White kunne blot se og beundre Jesus, men ikke Faderen, fordi Han var 
dækket af en sky af herlighedslys og når hun skulle se Faderen, så ville hun 
ophøre med at eksistere. Betyder det så at der faktisk er en egentlig forskel 
mellem Kristi og Faderens natur? Kan vi virkelig fortolke dette syn som 
værende halv-ariansk – og anklage Ellen White for dette?

For at forstå dette citats rigtige mening, bør vi se sammenhængen. Undlader vi 
dette, kan vi falde for urimelige og forkerte konklusioner.

Foran tronen var der to grupper af mennesker, de interesserede og de ligegyldige
og så læste vi: “De som bøjede sig foran tronen ville sende deres bønner op og 
se på Jesus; så ville Han se hen til Sin Fader, og lod til at bede sammen med 
Ham. . . . Jeg så Faderen rejse sig fra Sin trone og tage med en ildvogn ind i det
allerhelligste inden for sløret, og sætte sig ned.” s 54, 55. 

Spørgsmålet er så: Er dette syn før verden blev gjort – før jordens grundvold 
blev lagt? Nej, absolut ikke! Og derfor skildres Kristus ikke her i Sin evige 
herlighed, ligestillet med Faderen. I dette syn fremstilles Kristus og Sin Fader 
som siddende på tronen i den himmelske helligdom. Var der før skabelsen og 
jordens grundvold en helligdom i himlen, hvor Kristus gjorde tjeneste? Nej, 
dengang var der ikke behov for en helligdom. Kun efter menneskets fald blev 
der indført en helligdom. Dette syn viser et bedende folk, der ser op til Jesus, 
som går i forbøn for deres skyld hos Faderen. Således her vi her et klart billede 
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af at frelsesplanen stadig er i gang sammen med Kristus som mellemmand, 
mellem den faldne menneskehed og Faderen.3 

Så længe at Kristus tjener i den himmelske helligdom, vil frelsen stadig være 
mulig. Bibelen lærer os at Kristus, inden for frelsesplanen, stadig har funktion 
som Mellemmand. 

Kristus har endnu ikke bortlagt Sin mellemmandsrolle og iklædt Sig med 
herlighed. Dette vil Han gøre når Han forlader helligdommen og kommer tilbage
til denne jord for at modtage Sine trofaste efterfølgere og fore dem til det Ny 
Jerusalem.

Inden for frelsesplanen, viser Kristus sig altid for os i Sin ydmyge tilstand. 
Således er der ikke noget egentligt problem med dette syn. Naturligvis er 
Faderen, i frelsesplanen, mere end Sønnen. Faderen påtog Sig ikke rollen som 
Mellemmand. Der er kun et navn hvorved vi skal Frelses.

Lad det atter være klart at Ellen White fortæller her hvad hun så i synet; hvad 
hun spurgte om hvilket svar hun fik. Her forklarer hun ikke hvad hun troede om 
Treenigheden eller Guddommen, og det er ikke rimeligt at gribe hende her og 
hævde at hun, i hendes tidligere år var halv-arianer.

Citat 3.

I denne udtalelse mener nogle at det er bevis på Ellen Whites halv-arianisme, 
når hun siger dette: 

3 For at kunne skildre dette syn mere præcis må vi bemærke at det beskriver de ting der skete 
ved den Store Skuffelse da Kristus ikke kom til denne jord men til sin Fader, den Gamle af 
Dage, som det vises i Daniel 7,13. Den Store Strid kapitel 28 identificerer den Gamle af Dage 
som ”er kilden til alt liv og ophavet til al lov.” " s. 342 (i version 2012). I det Nye Testamente
beskrives dette sceneri af Paulus i 1Kor 15,24-28. Gud er Faderen som lægger alle ting under 
Sin Søns myndighed (under fødderne) indtil “enden kommer” og ”da skal sønnen også være 
underlagt” under sin Fader. Alle tre beretninger skildrer Gud og Kristus som to forskellige 
størrelser. Fordi Kristus er Guds øn arver han alt fra sin Fader, inkluderet hans navn. "Jehova 
er navnet Kristus har fået." Signs of the Times, 3. maj, 1899. Paulus henviser til dette i Fil. 2,9
"Derfor har også Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne." I Budskaber
til menigheden, med synet på side 68-69 bevæger Gud, Faderen, sig fra det hellige til det 
allerhelligste på den modbilledlige forsoningsdag i 1844 og Jesus, Sønnen, går til Ham for at 
modtage Hans rige og herredømme. De omtales også i Åbenbaringen 11,15 når denne verdens
riger bliver “vor Herres og hans Salvedes” og ved alle tings ende vil der kun være "Guds og 
Lammets trone " Åb. 22,1. 3.

9



“Jeg så dem se hen til tronen og bede: "Fader, giv os din ånd!" Satan åndede 
da en vanhellig indflydelse på dem; i den var der lys og megen kraft" men ingen
liflig kærlighed, glæde og fred.” Budskaber til menigheden, side 70. 
Helligånden modtages når Jesus ånder på folk og dette betragtes også som 
værende halv-arianisme, og bruges som bevis for at Ellen White klart viste anti-
treenigheds aspekter i hendes tidligere liv.

Dette er også en del af hvad Ellen White så et syn. Men husk, et lignende billede
gives i bibelen: ”… åndede ham på dem og siger til dem: Modtag 
Helligånden!” Joh. 20,22. Når vi påstår at Ellen White er halv-arianer i denne 
sammenhæng, vil også påstå at bibelen er halv-ariansk. Det er klart at dem som 
fremkommer med så upålidelige anklager er ganske forvirrede i deres 
tankemåde og slutninger, og drister sig endog til at anklage Bibelen.
Men skal vi ikke forstå at Kristi ånde som symbolsk og skal vi ikke 
sammenligne det med Skabelsen, da Gud åndede det ind livsånden ind i 
menneskets næsespor, hvorved han blev en levende sjæl? 1. Mos 2,7. Således 
blev Helligånden udåndet over disciplene som en ledende, genskabende 
livskilde og også som en kraft guddommelig autoritet. Dette syn har slet intet 
med halv-arianisme at gøre.4

Citat 4.

En anden passage hvor det menes at Ellen Whites halvarianisme menes at kunne
se ser i nedenstående udtalelse, hvor det hævdes at Kristus igen vises som meget
anderledes end Faderen og helt adskilt fra Ham. Al kraft og myndighed er i 
Faderens hænder, som den eneste der er indhyllet i herlighed. Han er den Store 
Gud og Jesus ses som værende af mindre betydning:

“Jeg så den elskelige Jesus og lagde mærke til et udtryk af medlidenhed og sorg
i hans ansigt. Snart så jeg ham nærme sig det overvældende klare lys, der 
indhyllede faderen. Min ledsagende engel sagde: Han er i fortrolig samtale med
sin fader. Der syntes at råde stor ængstelse blandt englene, medens Jesus talte 
med sin fader. Tre gange blev han omhyllet af det herlige lys omkring faderen, 
og den tredje gang han kom fra faderen, kunne hans skikkelse ses. Hans åsyn 
var roligt, blottet for ethvert spor af bekymring og tvivl og strålede af en velvilje
og en ynde, som ord ikke kan beskrive. Han meddelte da engleskaren, at en 
udvej til redning for det fortabte menneske var fundet. Han meddelte dem, at 
han havde talt med sin fader og havde tilbudt at give sit liv som løsepenge, til at 

4 Bemærk at der også er flere detaljer i dette syn. Nederst på side 68 står der: " Et lys udgik fra
Faderen til sønnen og fra sønnen til den bedende skare." Sådan står rækkefølgen ligeså 
beskrevet i Skriften: "Sandhedens Ånd som udgår fra Faderen " "Jeg skal sende jer fra 
Faderen" Joh. 15,26 for "Har Gud i jeres hjerter sendt sin Søns Ånd" Gal 4,6.
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påtage sig dødsdommen.” Supplement to the Christian Experience and Views of
Ellen G. White, side 47f., 1854. jf., Åndelige gaver, Vol., I, s. 23. 1858; 
Budskaber til menigheden, s. 179. 

Her Ellen White også kun hvad hun så og hørte i synet. Det er ikke en 
bekendelse af hendes personlige tro og forståelse om treenigheden. Og det er 
også umuligt og urimeligt at beskylde hende for dette i denne sammenhæng, 
fordi hun kun pålideligt fortæller om det hun så og hørte, uden et ord om hendes 
egen opfattelse eller fortolkning. Det må også påpeges at hvis dette syn skal 
stemples som halv-ariansk, så kan Ellen White ikke beskyldes for dette, for hun 
var ikke dette syns kilde og oprindelse, men Gud og således er det Gud der skal 
beskyldes.

Hvorfor viser dette syn så, så stor forskel mellem Kristus og Faderen? Er dette 
så på grund af en form for halv-arianisme?

Genløsningsplanen indbefatter klart og ubestridelig Kristi ydmygelse, når 
mennesker skal falde i synd. Kristus kunne kun bede for faldne mennesker som 
Mellemmand på grundlag af Sit blod og ydmygede tilstand. Kunne Kristus da 
have nærmet sig Sin Fader, i Hans evige herlighed, medens han bad for faldne 
menneskers skyld? Ville hans forbøn havet fået succes? Det er helt klart at 
menneskene på det tidspunkt at synet kom, var faldet i synd og kun Kristus 
kunne redde faldne mennesker i menneskelig form, kombineret med Hans 
guddommelighed. Det ville kun give resultater at bede for syndige mennesker, 
skønt Han tog vort sted og Faderen ville se os gennem Kristi ydmyghelse, død 
og retfærdighed. Som var den eneste vej faldne mennesker kunne frelses ved, og
dette var med i Guds genløsningsplan.

Således blev frelsesplanen, lige så snart at mennesker faldt i synd, sat i gang på 
dette øjeblik og Jesu trådte, som det slagtede lam, ind som Mellemmand, påtager
sig lige nu positionen som faldne menneskehed og Jesus bliver faldne 
menneskers syndbærere. Sådan gjorde han på forhånd, og i kraft af hans død på 
Golgatas kors. Forud for hans inkarnation viste Han sig i de 
gammeltestamentlige tider i menneskelig form 1 Mos; 18; 32,24-30. Intet under 
at Ellen White så Kristus i dette syn i Sin ydmygede skikkelse, medens han gik i
forbøn for Faderen. Siden da var Kristus det slagtede Lam fra før denne verdens 
grundlæggelse, Han gjorde embedsarbejde på den fortjeneste, før Sin 
inkarnation, som en sand og trofast mellemmand.

Beslutningen at Jesus ville dø i vort sted, var allerede fastlagt på forhånd – før 
jordens grundlæggelse. Og når frelsesplanen virkelig sættes i gang, ses Kristus i 
”tæt samtale” med Sin Fader. Kristus nærmede sig Faderen tre gange og 
kundgjorde da at en udvej var dannet og at Han har fået Faderens samtykke til at
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give Sit liv. Nogle folk argumenterer at dette ikke kan være sandt, fordi dette 
allerede var besluttet før verden var dannet. Men dette syn kan måske i sin 
sammenhæng, bedst betragtes som et anden ”genvedtagelse” af det oprindelige 
Fredsråd (Zak. 6,13) af hensyn til de engle der ser på.

Englenes iver lader til at være intens ved menneskenes fald. De blev dybt 
bevæget og undrede sig ikke at du nu var involveret som vidner til dette sceneri, 
når frelsesplanen blev sat i gang. Engle fik megen bryderi med at deres elskede 
Leder skulle lyde og de ofrede deres liv, men det var umuligt. Et skabt væsen 
kunne ikke betale gælden for at frelse den faldne menneskehed SR 43. Englene 
stod lige ansigt til ansigt med denne dramatiske begivenhed og eftersom de ikke 
havde være til stede ved det himmelske rådsmøde, da man blev enige om 
frelsesplanen, var Faderens samtykke også for deres skyld, da det blev 
bekendtgjort, hvornår frelsesplanen blev sat i gang.

Tre gange nærmede Kristus sig Faderen. Da englehæren så intens til, blev det 
tilkendegivet at menneskenes genløsning var betydningsfuld og fuld 
opmærksomhed og enighed værd. Kristus gik i forbøn med Faderen for Sit 
samtykke. Her ser vi enighed og samarbejde mellem Faderen og Sønnen, og der 
var ikke plads til at engle skulle betvivle at frelsesplanens udførelse på ingen 
måder var i fuld enighed. Der var nu vidner til at Faderen havde nedladt og 
tilsluttet sig deres elskede Leders ydmygende rolle. De var nu overbevist om at 
der ikke var disharmoni, men fuldkommen overensstemmelse mellem Jesus og 
Faderen og at dette var den eneste måde at frelse faldne den menneskehed på. 

I forbindelse med Guds frelsesplan, er Kristus faktisk, på grund af Hans 
ydmygelse, mindre end Faderen, men ikke i Sin guddommelige natur. Der er 
ingen forskel mellem Sønnens og Faderens guddommelige nature. Det 
selveksisterende, evige og livgivende liv som er i Faderen Selv, er også i 
Sønnen. Fordi Faderen gav det til ham (Joh. 5, 26) og gjorde Han søn til en 
oplivende Ånd ligesom Ham selv (1. Kor 15,45).

Faktisk løber Guds frelsesplan som en gylden kæde gennem hele bibelen og vi 
møder flere steder, såsom Johannes 14,28, hvor Kristus fremstilles som mindre 
end Faderen. I Guds frelsesplan havde Faderen og Sønnen forskellige roller. Vi 
kan måske sige at Faderen påtog sig bestyrens ledende rolle, medens Kristus tog 
den effektuerende rolle, og visselig havde Helligånden også en rolle, som falder 
sammen i skyggen af det arbejde Kristus udførte. “Guddommen blev oprørt af 
medynk for slægten, og Faderen, Sønnen og Helligånden gav Sig selv hen for at 
gennemføre genløsningsplanen.” CH 222.
Dette korte uddrag viser at Guddommen indbefatter Faderen, Sønnen og 
Helligånden og at disse tre blev oprørt af medynk for menneskeslægten. 
Udtalelsen før citerer Joh. 3,16 og identificerer at det var Gud, Faderen, som 
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blev oprørt af medynk og at det var ved Hans kærlighed til verden at Han gav 
Sin enbårne søn. Planen blev kun udformet, tilrettelagt og vedtaget ved tæt 
samfund mellem Fader og Søn. Men nu, efter menneskenes fald, gav Gud Sig 
selv, Sin Søn, og Hans Ånd til at udvirke, og gennemføre, den plan Han allerede
havde gjort med Sin Søn.

At Kristus ses i dette syn, i en ulige position og herlighed med Faderen, skyldes 
ikke forskel mellem dem, der medgiver halv-arianisme. Nej i Guds 
genløsningsplan ser vi Kristus, og ikke Faderen, som ham der ydmyges. Det var 
ikke mærkeligt at Ellen White så Kristus, men kunne ikke se Faderen, fordi 
Hans herlighed var indhyllet, medens Han udstrålede al kraft og myndighed.

Kristi Kors er center for menneskers frelse og vi beskuer Ham i hans ydmygede 
position, som forklarer Faderens overhøjhed og Kristi underdanighed. Når 
frelsesplanen afslutter, vil alle mennesker se Kristus i fuld herlighed, ved den 
endelige kroning. Da skal Faderen ophøje Sin Søn og ethvert knæ skal bøje sig 
og enhver tunge " bekende til Gud Faders ære: Jesus Kristus er Herre! " Fil 
2,11.

Frelse med Kristi ydmygelse er for at redde mennesker og ikke engle, og således
blev Kristus ved sin himmelfart, op ophøjet og forherliget midt blandt englene: 
“Da det store offer var blevet bragt, for Kristus til himlen, hvor han nægtede at 
tage imod englenes tilbedelse, før han var fremkommet med denne bøn: "Fader!
Jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig." Med 
usigelig kærlighed og kraft var svaret fra Faderens trone: "Alle Guds engle skal
tilbede ham." Jesus var pletfri. Nu var hans ydmygelser forbi og hans offer 
fuldbragt, og han fik et navn, der står over alle navne.” DSS-12 358. Men her 
sluttede hans rolle for menneskenes skyld ikke. Ved afslutningen af de tusinde 
år, når frelsesplanen afslutter, vil hele menneskeheden ikke desto mindre være 
med til at ophøje og forherlige Kristus. 

Da Kristus var steget op til himlen, var han på, “tronen blandt tilbedende 
englene” og Han blev forherliget “med den herlighed som Han havde sammen 
med Faderen fra al evighed” AA 38, 39. Prisen for at redde menneskene var 
betalt, Satan var besejret og døden overvundet, men frelsesplanen afsluttede ikke
ved dette øjeblik. Vi lever stadig på denne syndige jord og den store strid 
mellem god tog ondt raser stadig og dem som døde i troen er stadig døde. 

De hellige er endnu ikke samlet i Guds rige, og Kristus gør stadig tjeneste for 
menneskenes skyld i den himmelske helligdom. Så længe Han har 
mellemmandrollen, ser vi Ham i Hans ydmygede position. I hebræerne 2,17 står 
der: “Derfor i måtte han i ét og alt blive som sine brødre for over for Gud at 
blive en barmhjertig og trofast ypperstepræst, der kunne sone folkets synder.” 
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Således gør Kristi ydmygede tilstand, ´Idet tog alt med sine brødre,´ Ham til en 
nådig og trofast ypperstepræst og som sådan ser vi at Han går i forbøn sammen 
med Faderen.

Ved frelsesplanens afslutning, ved slutning af de tusinde år, når de onde er ved 
at dommes og udslettes, vil Kristus være fuldt forherliget og indhyllet med den 
højeste majestæt og magt og så vil han indtage Sin retmæssige position:

“I nærværelse af alle jordens og himlens beboere foregår den endelige kroning 
af Guds Søn. Og Kongernes Konge, som er tildelt den højeste rang og magt, 
forkynder nu dommen over dem, der har gjort oprør mod hans styre, og lader 
retfærdigheden ske fyldest over for dem, der har overtrådt hans lov og 
underkuet hans folk.” dss-12 466. Og ved afslutningen, “Nu er tiden inde til, at 
Kristus indtager sin retmæssige stilling og ophøjes over alle fyrster og magter 
og navne.” dss-12 470. Således vil Kristi ydmygelse inden for Guds 
genløsningsplan afsluttes og det vil være som det var før synden kom ind i 
verden.

I foregående sætning på side 470 står der: Universet har nu fået en klar 
forståelse af det store offer, som Faderen og Sønnen bragte for menneskenes 
skyld." Sådan som det var før synden, så er det efter synden. Faderen og sønnen 
indtog Fredsrådet som var "mellem dem begge" (Zak 6,13). Faderen og Sønnen 
har til sidst den højeste regering. Jesu løfte til ham som vinder sejr er at ”give 
sæde hos mig på min trone, ligesom jeg har sejret og har taget sæde hos min 
fader på hans trone." Åb 3, 21. Således konkluderer Ellen White den Store Strid
ved at citere Åbenbaringen 21,22 "Herren, Gud den Almægtige, er dens tempel,
og Lammet." Og kommenterer "Guds og Lammets herlighed herlighed 
gennemstrømmer staden " GC 676.3. To sider senere skriver hun: " Efterhånden
som evighedens år henrinder, bringer de endnu rigere og herligere 
åbenbaringer om Gud og Kristus." om " Ham, som sidder på tronen, og 
Lammet." Åb 5,13; Dss.12 476.

Således vil Kristus, ved frelsesplanens afslutning, blive fuldt ud genoprettet til 
Sin fulde ligelighed og enhed med Faderen og alle ting vil vende tilbage til det 
det var før synden kom ind i verden. Hvilken forunderlig og salig afslutning af 
Guds genløsningsplan.

Vi må konkludere at Kristi timelige ydmygelse, så længe frelsesplanen varer, er 
et nødvendigt træk eller en nødvendig vinkel for at kunne genløse den faldne 
menneskehed. Kristi midlertidige position som det er vist i Ellen Whites syn, 
kan ikke fortolkes som halv-arianske begreber, for gør vi dette, mister vi helt 
pointet.
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Ellen Whites syn er ikke modstridende eller ubibelsk. Forstås det i sin rette 
sammenhæng, er disse tidlige syner visselig et stort og værdifuldt bidrag om at 
få indsigt i Guds frelsesplan.

Citat 5.

I lyset af hendes første syner, argumenteres det at Ellen White, med sin umodne 
opfattelse, ikke ville tillade at Jesus delte Faderens herlighed og det antydes at 
på grund af hendes halv-arianisme, åbenbarer hun Jesus uden herlighed. Så 
hævdes det at Ellen White, op til omkring 1890, forlod halv-arianismen og kom 
med udtalelser som viser at hun bevægede sig mod en treenighedslære. Det 
menes at hendes ændringer belyses når hun kommer med denne udtalelse i 1890:

“Guds Søn delte Faderens trone, og den herlighed, der udstråler fra den evige,
selveksisterende Skaber, omgav dem begge.” Patriarker og Profeter, side 12. 

Belyser denne udtalelse virkelig at Ellen White, omkring 1890, fraskriver sig 
hendes halv-arianske synspunkter og blev en treenighedstilhænger? Viser 
sammenhængen af denne udtalelse virkelig dette?

Hvis vi ser den forbindelse som Ellen White skrev denne sætning i, finder vi en 
fuldstændig harmoni og en klar bekræftelse hvor præcis og sand hun var i sit 
begreb om Faderen og Sønnen. Denne udtalelse bringes et kapitel med synden: 
”Hvorfor blev synden tilladt?” beskriver Satans oprør i himlen, før mennesket 
blev skabt.

Således var der ikke gang i nogen frelsesplan endnu og derfor ingen virkelig 
ydmygelse af Kristus, og således skildres Kristus, ikke så underligt, som Ham 
der deler Faderens trone og har lige ære og autoritet.

Hvis vi ser på sammenhængen i dette citat ser vi Kristi position klart skildret. 
Sammenhængen begynder på side 11 hvor ”Universets hersker var ikke alene 
om at udføre sine velgerninger. Han havde en medarbejder, der som ligemand 
kunne værdsætte hans planer . . . .” Denne ligemand kunne påskønne disse mål, 
men disse er Herskerens mål. Efterfølgende sætning citeres Johannes 1,1 og 
identificerer universets Hersker som Gud og Hans ligemand som det Ord, der 
var hos Gud. Her tydeliggører Ellen White at “Kristus, Ordet, Guds enbårne 
søn, var eet med den evige Fader.” Hvem var den ene? Hun fortsætter: “Een i 
nature, i karakter og i mål.” Så beskrives Kristus som ”den eneste som kunne 
gå ind i Guds råd og målhensigter. Hun citerer Esajas og Mika, som de to 
navnes der gives for Guds inkarnerede Søn, der skildrer hans evige 
guddommelighed: ’Man skal kalde ham Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, 
Evigheds Fader, Freds Fyrste.’ Esajas 9,6. Han er den evige Søn for altid: 
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‘Hans udspring er i fortiden, i ældgamle dage.’ Mika 5,2. Her er der ingen tegn 
på uoverensstemmelse.

Men i forbindelse med skabelsen, - jordens grundlæggelse, da den forud 
tilrettelagte genløsningsplan blev sat op, sagde Ellen White: ”Guds søn erklærer
om sig selv: ”Som begyndelsen på sine handlinger skabte Herren mig, som det 
første af sine værker dengang. (evighed af) . . . .. . da han lagde jordens 
grundvolde fast” (Ordsp. 8,22-30). 5

Ellen White fortsætter på side. 11"Sønnen salvet af Gud" dette hentyder til 
Salme 2,2; 45,7; Hebr 1,9. At Faderen salvede sønnen er i overensstemmelse 
med side 12 "den herlighed, som den evige Fader havde givet sin Søn." Ellen 
White er igen enig med Bibelen: "Faderen elsker Sønnen, og alt har han lagt i 
hans hånd." Joh. 3,35; Matt 11,27; Hebr. 1,2.

Således bekræfter dette citat 5 klart at Kristus og Faderen var helt ligestillet før 
denne verdens skabelse, delte den same trone og herlighed. Dette har intet at 
gøre med at Ellen White fraviger hendes formodede halv-arianisme, men med 
sund bibelsk forståelse, for vi lærer i bibelen at Kristus ydmygede sig selv inden 
for frelsesplanens rammer. Fil. 2,5-8.

Guds genløsningsplan blev ikke sat i gang ved Kristi inkarnation. Kristus på tog 
Sig sin ydmygelse ved menneskenes fald. Der var fuldstændig enighed før denne
verdens grundlæggelse, men Kristus påtog sig faktisk den mellemmandsrolle og 
ydmygede sin position, da mennesket faldt i synd.

Citat 6.

At Faderen alene er det Højeste Gud og at Jesus har langt mindre status, mener 
man også at kunne se i denne udtalelse, som man således også mener afspejler 
halv-arianisme:

 “Den almægtige skaber forsamlede den himmelske hær for at hædre sin søn 
med særdeles ære i alle englenes nærværelse... Da kundgjorde faderen at han 
havde selv besluttet at Kristus, hans søn, skulle være lige med ham; så at hvor 
som helst hans Søn var nærværende, var det som om han selv var nærværende. 
Sønnens ord skulle adlydes lige så villigt som faderens ord. Han havde givet sin 
søn autoritet til at befale over den himmelske hær. I særdeleshed skulle sønnen 
virke i forening med ham selv i den forud bestemte skabelse af jorden og enhver 
levende ting som skulle eksistere på jorden. Sønnen skulle udføre hans vilje og 

5 Sønnen anfører at "Herren" (i denne sammenhæng: universets hersker, Gud, den evige 
Fader) havde Ham i besiddelse (Hebræisk qanah; bruges første gang i 1. Mos 4,2 "taget af" 
hvoraf navnet Kain kommer).
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hans fortsætter, men skulle ikke gøre noget af sig selv alene.” Profetiens Ånd, 
Bind., 1, ss., 17, 18, 1870.

Skal vi virkelig læse og forstå denne passage som halv-arianske begreber eller er
der andre hensigter i denne udtalelse?

Dette citat er en del af et syn. Når vi læser dette citat i dets sammenhæng, vil vi 
vide hvordan denne passage skal forstås og grunden til, hvorfor den himmelske 
hær var samlet for at vise Sønnen særlig ære. Det var i virkeligheden, som det 
hævdes, i Faderens sammenhæng at være den Højeste Gud og når Sønnen var 
langt mindre og således ikke ét med Faderen? Ellen White skrev på samme side:
“…Jesus, Guds dyrebare Søn, havde forrang over hele englehæren. Han var ét 
med Faderen før englene blev skabt.” samme, s. 17. Således havde Kristus, før 
denne himmelske hær fandt sted, forrang over englene og Han var allerede fra 
evigheden af ét med Faderen. Så Faderens og Sønnens ligelighed og enhed 
begyndte ikke her, men blev bekræftet af Faderen.
Ellen White skrev: “Satan var skinsyg på Kristus, og påtog sig gradvist den 
befalingsrang som alene tilfaldt Kristus.” Samme. Denne situation var helt 
forvirrende for englene. De kendte Kristus som “deres ophøjede og elskede 
befalingsmand” (7BC s. 973). Men Lucifer bekæmpede Kristi position og 
englene blev påvirket til at træffe et valg. Hvem er deres egentlige sande 
befalingsmand? Er det Kristus eller er det Lucifer? For at afgøre dette 
spørgsmål, samlede Faderen den himmelske hær for at klarlægge sagen og give 
sin Søn den særlige ære. Således blev det bekræftet at Kristus var den rette 
befalingsmand.6

Ellen White skriver på efterfølgende side: “Men Kristus anerkendt himlens 
herredømme, hans kraft og myndighed er det same som Gud selv har.” 
Profetiens Ånd, bind., 1, s. 18. Hvis Kristus er ét med Faderen og hvis Han deler
lige magt og myndighed, er der ingen grund til at antyde halv-arianerisme i 
denne sammenhæng.

Bemærk at Ellen Whites ord ellers blev skrevet i denne samme sammenhæng: 
”Der var ikke sket nogen forandring i Kristi stilling eller myndighed. Lucifers 
misundelse og falske fremstilling og hans krav om ligestilling med Kristus havde

6Nogle få korte citater gør det klart at Kristus er næst efter Gud og Lucifer er næst efter 
Kristus. Mikael (Kristus) ærkeenglen (1SP 342.2; 1SG 43.1), som stod lige ved Guds højre 
hånd. "Han som var næst efter Gud i de himmelske hære." Brev 48, 1902 i Notebogsbladene 
fra Elmshave-biblioteket bind. 1 s. 114. Selvom Kristus havde skabt hele den himmelske hær, 
delte han de højeste ærespositioner sammen med Lucifer næst efter Gud. "…han, [Lucifer] 
som, næst efter Kristus, var blevet æret af Gud," GC s. 493. Gabriel er nu den engel som står 
næst i rang efter Guds søn. Han sagde til Daniel: “Ikke en hjælper mig imod dem undtagen 
Mikael, eders fyrste." DSM s. 58.
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nødvendiggjort en erklæring om Guds Søns sande stilling; men den havde været
den samme fra begyndelsen. Og dog blev mange af englene forblindet af 
Lucifers bedrag.” Patriarker og Profeter, s. 13. Dette senere citat fra 1890 er i 
klar harmoni med Ellen Whites citat af 1870, ovenfor med henblik på: “Han var
ét med Faderen før englene blev skabt.” Er det således, er der faktisk ingen 
ændring i Kristi position og myndighed, nej, det har været det samme fra 
begyndelsen, og således afspejles der ingen egentlig halv-arianisme.

Nogle kan konkludere at englene ikke vidste eller erkendte at Kristus var lige 
med Faderen og at det tog et særligt rådsmøde, hvori de var samlede, for at 
informere dem om denne sandhed. Men denne konklusion er der ikke noget i. 
Det var ikke på grund af deres uvidenhed om Kristi ligelighed med Faderen, 
men på grund af Satans misundelse og jalousi over Kristus, som gjorde englene 
usikre og tvivlsomme om Kristi sande position og således opstod der kampe om 
hans autoritet. Mange engle var forblindede af Lucifers bedrag, og dette er 
grunden til at en udtalelse om Guds Søns sande position var nødvendig. 
Faderen samlede den himmelske hær for at give Sønnen ære under deres 
tilstedeværelse, og bekendtgøre at Kristus og ikke Lucifer var lige med ham 
selv. Således at ingen engle havde undskyldning for at følge Satans bedrageriske
fejlagtige fremstillinger.

Derudover argumenterer nogle at Kristus ikke er lige med faderen i natur, men 
kun fordi Faderen har forordnet det således, og det hævdes at dette var Ellen 
Whites forståelse i hendes første år.

Det er nemt at sige at det var Ellen Whites forståelse, men hvordan kan vi vide 
det? Hvor finder vi klare og solide beviser for en sådan påstand? Vage og 
fantasifulde fortolkning og antydninger kan ikke bruges til noget. Men der er 
ikke brug for tvivl. Som det allerede nævnes, hvis vi ser det i sammenhængen, 
læser vi at Ellen White skrev på samme side at Kristus var ét med Faderen, før 
englen blev skabt. Hvordan kan Kristus egentlig være et med Faderen, hvis Han 
ikke deler Faderens natur? Hvordan kan Han være vore Genløser når Han ikke 
er helt guddommelig? Hvordan vil Ellen White da kunne have troet at Kristus 
ikke var lige med Faderen af natur? Hvordan kunne hun acceptere at Faderen 
skulle have forordnet at Kristus hellere skulle være lige med ham selv ved en 
forordning?

Hvad får man ud af at beskylde Ellen White for ting som ikke på en klar og sund
måde understøttes af sammenhængen? Skal vi forskanse os bag 
usammenhængene udsagn der er konstrueret for at det passer vore egne 
ufuldkomne antagelser? Opløfter vi ikke sandhedens fjende hvis vi gør sådan? 
Lucifer satte tvivl om Kristi ligelighed med Faderen, for han ønskede at være 
lige med Gud, indprente englene med et falsk syn om Kristus og således 
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dekreterede Faderen at ikke Lucifer men Kristus er lige med ham selv. Lucifer, 
som kaldes Djævelen og Satan, blev kastet ned på jorden sammen med hans 
bedragede engle og nu prøver han at implementere et fejlagtigt syn på Kristus i 
menneskesindet, for han hader stadig Guds Søn.

Det forkerte syn som Satan særlig søger at implementere er at Kristus ikke rigtig
er Guds enbårne søn: "Faktummet at [faldne] engle vil tilsløre, at Kristus var 
Guds enbårne Søn." Brev 42, 29. april, 1910 til Pastor D. A. Parsons i bogen 
This Day With God, s. 128. Således diskuterede Satan Kristi sande guddomme 
nature og ligelighed med Gud.

Ellen White skrev: “Hans Søn ville gennemføre Hans vilje og Hans mål, men 
ville selv gøre noget.” Derved betones der enhed og fuldstændig harmoni 
mellem Kristus og Faderen. Således behøver englene ikke at betvivle og tro 
Lucifers beskyldninger, da han prøvede at tilrane sig Kristi position. Dette er 
dette som er på spil og hvorfor Faderen erklærede og forsikrede at Kristus er ét 
med Ham. Således kan spørgsmålet: Erklæres Kristi ligestilling med Faderen 
kun ved dekret eller ved natur? Besvares med et eftertrykkeligt nej, idet vi ser 
det nøje i sammenhængen.

Kun Kristi virkelighed som Guds søn, affødt af Faderen i evighed, garant for 
Kristi guddommelighed af natur; en lære som kræver tro på en absolut 
uafhængig og selveksisterende med-evig anden person i en fuldkommen enhed 
med Guddommen.

Hvad angår Citat 6, bør det igen fremhæves at Ellen White ikke bringer sine 
egne synspunkter. Hun opfinder eller udtænker ikke disse ting, hun beskrev. 
Nej, hun fik vist disse ting af Gud og vejledt af Helligånden. Hvis vi, alligevel 
vedholder at have vore egne særlige synspunkter og forståelse og tilskriver 
hendes beskrivelse halv-arianisme, så misbruger vi hendes skrifter og vi 
anklager Gud, for Han er kildeudspring til de ting hun beskrev.
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Ellen White og Helligånden

Det er blevet påstået at da Ellen White i 1873 beskrev Kristi døb, i Jordanfloden,
genkendte hun dog ikke Helligånden som en Person og det argumenteres endog 
at Helligånden aldrig er nævnt. Det argumenteres også at den duelignende 
skikkelse, antyder Ellen White er et sindbillede på Kristi sagtmodighed og 
venlighed, er en forkert fremstilling her, fordi den dueligende skikkelse 
repræsenterer Helligånden.

Citat 1.

Denne påstand baserer sig på denne passage: 

“Himlene blev åbnet, og herlighedens stråler hvilede på Guds Søn og påtog sig 
en for som en due, og så ud som brændende guld. Den duelignende form var 
sindbillede på Kristi sagtmodighed og venlighed.” Review and Herald, 21. 
januar, 1873.

I dette citat nævnes Helligånden ikke og det argumenteres at dette er en 
besynderlig kommentar. Det virker som om det er en forsætlig undgåelse af 
Helligånden. Helligånden hvilede på Jesus i form af en due, men Ellen White 
giver et andet billede, der taler om ”herlighedens glans” og ikke om 
Helligånden. Således konkluderes det at hun på det tidspunkt stadig ikke troede 
på Åndens personlighed.

Det er nogle gange forbavsende for forskelligt folk kan læse visse passager. Er 
det i virkeligheden en så besynderlig kommentar? Hvis Ellen White ville sige at 
det ikke var Helligånden som steg ned i form af en due på Jesus, så ville det 
blive sagt på dette sted, ville det bestemt være i konflikt med bibelen. Men Ellen
White siger det slet ikke. Hun forklarer at himlene blev åbnet og herlighedens 
stråler hvilede på Sønnen, der tager en form af en due, der ser ud som 
brændende guld. Bibelen fortæller os at Gud er lys, og sådan er Helligånden; der
er intet mørke i Ham. Således var denne begivenhed bestemt ikke en 
manifestation af mørke, men som Ellen White siger: ”herlighedens stråler 
hvilede på Guds søn. . . .”

Det er rigtigt at Ellen White ikke nævner den due-lignende form som værende 
Helligånden i præcis dette citat, men betyder det virkelig at hun ikke tror at det 
var Helligånden og er det rigtigt at hun bevidst undgår Helligånden og også at 
Helligånden aldrig fortjener at blive nævnt?

Hvordan kan vi vide at disse kraftige påstande er sande? Det er altid godt og 
anbefalelsesværdigt at læse et citat i sin sammenhæng og hvis vi gør dette, 
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opdager vi at Ellen White, citerer Johannes 1,32.33 længere fremme i hendes 
artikel: ” Og Johannes vidnede: »Jeg så Ånden-dale ned fra himlen som en due, 
og den blev over ham. Jeg kendte ham ikke, men han, som har sendt mig for at 
døbe med vand, han sagde til mig: Det er ham, du ser Ånden dale ned over og 
blive over, der døber med Helligånden.”

Ville Ellen White nogensinde have citeret dette klare skriftsted hvis hun bevidst 
ville undgå Helligånden? Ville hun gør dette, hvis hun ikke var enig eller 
støttede hvad der siges om Helligånden? Er det virkelig overbevisende at kunne 
sige ja citerer hun dette skriftsted, men tror hun det ikke, fordi hun har andre 
tanker om det? Hvor fantasifuldt er det at hævde mærkelige ting.

Hun skriver også længere nede i artiklen: “Kristus siger i virkeligheden, På 
Jordans bred åbnes himlene for mig, og Ånden steg ned som en due over mig. ” 
Således er det uden tvivl at Ellen White anerkendte den duelignende form som 
værende Helligånden, ellers ville hun slet ikke have skrevet dette.

Var den duelignende skikkelse ikke symbolsk for Kristi sagtmodighed og 
venlighed? Flere kilder understøtter denne symbolik eller billedform som duer. 
Bibelen taler om duers enfoldighed Mat. 10,16. Andre oversætter burger ord 
som: uskyldighed, ulastelig og uden svig. Når Helligånden steg ned på Kristus 
som en due, symbolet på sagtmodighed og venlighed, så bevidner det en 
harmoni og enhed med Kristus, skønt den duelignende form også siges at være 
symbolsk for Kristi sagtmodighed og venlighed. I denne forstand bør Kristus 
betragtes som en med Helligånden, og således blev Kristus ledt af Ånden i Sit 
liv. Jævnfør Luk. 4,1.

Idet vi betragter Kristi dåb, noterer vi også at Faderen var til stede ved denne 
vigtigt begivenhed og fra de åbne himle kunne Hans røst kunne høres sige: 
“Dette er min Søn den elske, i hvem jeg har velbehag.” Mat. 3,17. 25 år senere 
udvidede Ellen White denne begivenhed med flere detaljer. Hun beskriver “ Og 
Johannes gav efter og førte Frelseren ned i Jordan og døbte ham i dens vand. 
Og straks, da Jesus steg op af vandet, "så han himlene skilles ad, og han så 
ånden dale ned over sig som en due".” Og så fortsætter Ellen White: “Da Jesus 
var steget op af vandet, bøjede han sig i bøn på flodens bred.… Frelserens blik 
synes at trænge ind i Himmelen, medens han udøser sin sjæl i bøn. … Aldrig før 
har englene lyttet til en sådan bøn. De længes efter at bringe deres elskede fører
et budskab med forvisning og trøst. Men nej, Faderen vil selv give svaret på sin 
Søns bøn. Herlighedens stråler udgår lige fra hans trone. Himlene åbnes, og 
en duelignende skikkelse af det reneste lys daler ned over Frelserens hoved det 
bedst egnede symbol på ham, den sagtmodige og ydmyge." - Den store Mester, 
s. 67-68.
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Her kommer Ellen White med flere detaljer, forklarer at de ikke blot er lys men 
Faderens herlighed, direkte fra Ham. Faderen siger, "Dette er Min Søn den 
elskede " og den udtalende manifestation af Hans tilstedeværelse kan høres. 
Faderens herlighed stiger ned på Sin Søns hoved, og Hans synlige 
tilkendegivelse kan ses. Bemærk hvordan alle tre medlemmer af Guddommen i 
enhed var til stede ved denne forunderlige begivenhed. Som verdens Genløser 
blev Kristus døbt og Faderens herlighed omkransede ham, medens Helligånden 
hvilede over ham.

Ellen White skrev på same side: “Idet Guds herlighed omgav ham og røsten fra 
Himmelen lød, forstod Johannes det tegn, som Gud havde lovet. Han vidste, at 
det var verdens Frelser, som han havde døbt. Helligånden hvilede over 
ham, . . .” Således er vi fuldstændig enhed mellem Faderen, Sønnen og 
Helligånden. Jesus talte om "min Faders Ånd " ligesom han forsikrede sine 
disciple at den er "jeres faders ånd, som taler gennem jer." Mat. 10,20.

Citat 2.

Nogle folk er af den mening at det var ikke før år 1897 at Ellen White 
anerkendte Helligånden som den tredje person i guddommen, som kom, som det
hævdes, som et lyn af en klar himmel. Det menes at dette citat viser at hendes 
forståelse ændrer sig.

“Den onde magts fyrste kan kun holdes bremset ved Guds kraft i den tredje 
person i Guddommen, Helligånden.” Særlige Vidnesbyrd, serie A, nr. 10, s. 37. 
1897.

Lang tom længe har hun erkendt at Helligånden er en person og faktisk er 
medlem af Guddommen. Det hævdes at Ellen White ikke har givet Helligånden 
Sin rigtige plads i hendes formodede halv-arianske periode og blev blot italesat 
som Hans Person og Guddommelighed i 1897. Det hævdes at det tog Ellen 
White hen ved 50 år at acceptere hvad Bibelen klart lærer om Helligånden.

Det er klart at vi igen møder påstande uden belæg. Hvis Profetiens Ånd er en 
gave fra Gud, som vi tror, så bør vi værdsætte denne gave på en ordentlig måde 
og ikke forsømme den eller undervurdere den eller fordreje den med usunde 
antydninger, påstande eller anklager, for det vil blot være mistillid og illoyalitet 
mod Gud, Som, i Sin visdom fandt det nødvendigt at velsigne menigheden, i 
denne uforlignelige endetid, med denne værdifulde gave. . . . .

Det er snarere en uberettiget og dramatisk beskrivelse der skal karakterisere 
Ellen Whites indblik i Helligånden sådan som det gøres her. Selvom at Ellen 
White ikke i sine første år gav en klar og detaljeret udtalelse om Helligåndens 
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personlighed, betyder det ikke nødvendigvis at hun ikke troede denne eller 
havde et forkert syn på det. Sådanne tanker kun være antydninger eller 
formodninger, der ikke er hold i, fordi hun, rent faktisk ikke kommer med en 
udtalelse der er i harmoni med Bibelens lære. Vi bør erkende at der i hendes 
første dage, var mange bibelske emner og aspekter der behøvede 
opmærksomhed og klarhed, fordi de første brødre kom fra forskellige kirker, 
med forskellige meninger og de var ikke enige på alle trospunkter.

Man kan ikke forvente at alle bibelske emner straks kan behandles og bringes 
klart frem i detaljer. De første adventtroende var forenet om Kristi snarlige 
komme, men havde forskellig forståelse på forskellige punkter. De holdt ikke 
sabbat; de var ikke afklarede om Helligdommen; Profetiens Ånd; menneskets 
natur, og sund levevis. Skal vi nu male et dramatisk billede frem for de første 
adventisters begrænsede forståelse om disse emner? Dette vil være meget 
ufornuftigt. Gud gav et mere detaljeret indblik i rette tid, sandhed og klar 
information og derved blev der lagt et solidt fundament, stykke for stykke, i de 
første dage.

Det skal ikke desto mindre overraske os at Ellen White lige fra begyndelsen ikke
gav alle punkterne fuldstændige og detaljerede straks. Dette bør ikke fortolkes til
at Ellen White havde forkerte synspunkter. Det er urimeligt og ufornuftigt at 
anklage Ellen White for kætterisk indblik i sine første år, fordi hun er mere tavs 
eller ikke så detaljeret om et emne. Når vi ser på kendsgerningerne, ser vi at 
temaerne bliver klarere og klarere, men ikke alle temaer på en gang. Der er intet 
at bebrejde Ellen White for, med mindre hun skrev og proklamerede usunde og 
kætteriske synspunkter, men det er klart nok ikke tilfældet. Vi kan roligt sige at 
det som hun bragte frem, var altid sandt, solid bibelsandhed, også selvom det 
ikke altid var detaljeret og fuldstændigt som hendes senere udtalelser.

Tænk over Ellen Whites vidnesbyrd om vor tros fundament: “Mange af vore 
folk indser ikke hvor fast et trosfundament der er blevet lagt … Brødre, 
“skarphed, ædelsind og sandhed var blandt dem, som efter at tiden i 1844 var 
gået, søgte efter sandhed som efter skjulte rigdomme...” Og når de ikke kunne se
sandheden, ville Herrens Ånd komme over Ellen White og hun blev taget bort i 
et syn og der blev givet en klar forklaring: “Således blev lyset givet der hjælp os
til at forstå skrifterne om Kristus, Hans mission og Hans præsteskab. En linje 
med sandhed, som bredte sig fra tid til anden, hvor vi skal gå ind i Guds stad, 
blev gjort tydelig …” 1SM 206, 207. 

Således blev der lagt et fast fundament fra begyndelsen; en udvidende 
sandhedslinje til Kristi komme og Ellen White opmuntrede alle ikke så 
underligt, at fastholde de oprindelige sandheder: “Hvis I fortsætter med at tro 
og adlyde de sandheder i greb først om Faderens og Sønnens personlighed, vil
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I kunne forenes sammen med ham i kærlighed. "Review and Herald, 8. marts, 
1906. Således er der ikke behov for at betvivle Ellen Whites forståelse i hendes 
første år.

Siden er der blevet lagt et solidt fundament på de første år og siden er vi blevet 
opmuntret til at fastholde de oprindelige sandheder, ville det da ikke være 
korrekt at overveje om dette har forbindelse til Ellen Whites formodede og mere
modne forståelse i hendes senere år? Passer dette mere rigtigt ind i denne 
sammenhæng? Kan det muligvis være sådan at visse billeder, påstande og 
antagelser af Ellen White skulle have et mere modent syn på tingene, egentlig til
en vis grad viger mere fra sandhedens oprindelige platform? Vi skal være meget 
forsigtige med at ikke komme med upassende antydninger og påstande, fordi der
er blevet lagt et fast fundament; en udbredende sandhedslinje og ikke en linje 
der starter fra et ringere og umodent synspunkt. 

Da Ellen White skulle behandle treenighedsemnet, fik Helligåndens inspiration 
hende til at give klarere og mere detaljerede udtalelser. I 1888 var tiden kommet 
hvor emnerne ”Retfærdiggørelse ved tro” og ”Kristus vor retfærdighed,” blev 
frem og blev tydeligere, sådan som Waggoner fremstillede det. Da blev der gjort
plads til den rette standpunkt for Kristus kom det kraftigere frem at være et og 
lige med Faderen, ”For i ham bor hele Guddommens fylden i kød og blod.” Kol.
2,9. Al fylde bor i Ham, så der er intet i Guddommen som ikke bor i Ham, og 
derfor er Han helt guddommelig. Waggoner lærer klart at Kristus,s om Guds 
selveksiterende søn, har alle Guddommens egenskaber af natur. Han besidder 
alle Guddommens egenskaber af natur. Waggoner genkender at i Salme 45 er 
Gud Faderen som taler og at Han taler til Sønnen, der kalder Ham for Gud. Jf., 
Hebr. 1,1-8.

Waggoner fremviser Kristus som en del af Guddommen og han burger 
Guddomsbegrebet i treenighedsforståelsen eller treenig Gud: “Kun en ophøjet 
Kristus, som er fuldstændig og helt indefra éet med den evige Guddoms 
bestående personer i højeste og fyldestgørende forstand, kunne være vor al-
tilstrækkelige Skaber, Lovgiver, Sonoffer, Genløser, Dommer, Advokat, 
Retfærdiggører, Helliggører, Forherliger og Kommende Konge. Kun en sådan 
kan udgøre den egenmægtige og fuldstændige passende Retfærdighedskilde 
tvingende nødvendig for syndige mennesker for at stå helt forvandlede og helt 
udrustede under Guds upletfrie helligheds tilstedeværelse.” Kristus og Hans 
Retfærdighed, s. 43.

Ellen White godskrev 1888-budskabet om retfærdiggørelse ved tro i sin fylde 
gennem Kristus og i al Hans fylde, og hun erklærede snart efter, at Waggoners 
fremstilling af ”Kristi uforlignelige yndighed” var ”den første klare lære om 
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dette emne fra menneskelæber som jeg har hørt, udover samtalerne mellem mig 
selv og min mand.”

Hun genkendte dens himmelske oprindelse klart og bevidnede: ”Gud har bragt 
det til mig i synet,” og hun erklærede eftertrykkeligt: ”Da en anden [Waggoner] 
kom med den, sagde alle fibre i mit hjerte: Amen.” MS 5, 1889, 17. juni.

I 1869 havde Ellen White skrevet at Kristus som vor Frelser “besat 
guddommelig majestæt, fuldkommenhed og udmærkelse. Han var lige med 
Gud.” 2 vidnesb 200. Og Ellen Whites mand, James White, skrev i 1877 en klar 
og kraftfuld artikel om Kristi position, med titlen: “Kristus er ligestillet med 
Gud, ”hvori han betoner alle syn som fejlagtige som “gør Kristus ringere end 
Faderen.” R&H, 29. nov., 1877.

Således var Ellen White ikke udvidende om Kristi position og mission og det er 
ikke kommer ikke frem at hun fremholder forkerte synspunkter om Helligånden.
Siden at Guds kirke accepterede 1888-budskabet som fundament, blev Ellen 
White inspireret de efterfølgende år til at betone dens vigtighed såvel som Kristi 
position; Helligåndens arbejde og plads; Guddommen og treenigheden.
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Vendte Ellen White op og ned på sin tro?

Det påstås også at Ellen White troede at Guddommen kunne dø for en tid. Dette 
antyder nogle få udtalelser. Ikke desto mindre hævdes det at hun vendte om på 
sin tro i 1904, da hun tydeligt sagde at Guddommen ikke kunne dø.

Citat 1. 

“Husk at Kristus risikerede alt; ‘fristet lige som vi,’ han vovede sin egen evige 
eksistens på grund af konfliktens problem. Himlen selv var i fare for vor 
genløsning."Gen.Conf. Bulletin,“Opsøge de tabte,” dec. 1895, afsn. 22. 

Siger dette citat at guddommen kunne dø? Eksistens og guddom er ikke 
ligestillet. Er det en god fortolkning at sige at hvis Kristus fejlede med sin 
mission, så ville guddommen dø og der ville havde været nogen Guddom mere –
ingen Fader, ingen Søn og ingen Helligånd? Er dette konklusionen af det Ellen 
White skriver her?

Hun siger: Kristus satte endog sin egen evige eksistens på spil på grund af 
denne konflikt. Den iøjnefaldende mening er at Kristus ikke klyngede sig til Sin 
evige, herlige eksistens da han blev menneske, men var villig til at lægge det til 
side. Men Ellen Whites anklagere ser i disse ord en klar udtalelse at Kristi 
Guddom eller Guddommelighed kunne dø. Vi kan filosofere over hvad der 
kunne være sket hvis Kristus ikke fik genløst mennesker, og i hvilken forstand at
hans evige eksistens var på spil, men det er ikke blevet åbenbaret præcist i 
detaljen. Vore tanker burde tilsløres af ærefrygt og ærbødighed. Kristi position 
og arbejde er et mysterium som ikke vil forstås til fulde. Ellen White siger: 
”Men selvom disse mænd [jordens mest begavede mænd] forsøger af al deres 
kraft at fremstille Kristus og Hans arbejde, vil denne fremstilling være langt fra 
virkeligheden.” Lift Him Up, s. 76. 

Således ved vi ikke alt om Kristus og Hans arbejde og hvad vil ske nøjagtigt 
hvis Kristus svigtede med sin mission. Hvis Kristus havde svigtet med Sin 
menneskelighed, ville det så også betyde at Han også svigtede i sin 
guddommelighed? Alt hvad vi overhoved kan tro ”vil være langt væk fra 
virkeligheden.”

For at genløse faldne mennesker, kunne Kristus ikke forblive i Sin 
guddommelige herlighed og evige eksistens. Han måtte træde ned dog påtage sig
menneskelig skikkelse og nature. Han lagde Sin guddommelighed til side, men 
dette betyder slet ikke at Han fraskrev sig eller forkastede Sig sin 
guddommelighed. Ellen White skriver: ”. . . Jesus, Guds Søn, verdens Genløser,
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lagde sin guddommelighed til side, og kom til jorden i menneskelig 
forklædning.” Bible Echo, 12. okt., 1896, afsn. 1.Kristus kan kun være vor 
Frelser som den sande Gud og det sande menneske; omfavner Guds trone med 
sin guddommelige arm, og den faldne menneskeslægt med sin menneskelige 
arm. 1SM p. 252.

Hvis Kristus ikke havde gennemført sin genløsnings-mission, så ville Satan have
gået hen og blevet den store sejrherre og hvilket indtryk ville det ikke have gjort 
på universet og englene? Ville deres tillid til Kristus så være bekræftet eller 
kvalt og knust? Er det hvad det betyder når der siges: ”Himlen selv var i fare på
grund af vor genløsning.”? Der det det, det betyder når der siges: ”Han satte 
endog sin egen evige eksistens på spil,” for så ville Kristi svigt altid have hvilet 
på Hans guddommelige evige eksistens?

Hvis Kristus svigtede med Sin menneskelige natur, betyder det så at Han måtte 
lide den evige død i Sin guddommelige natur? Bemærk hvad Ellen White sagde 
om Lucifers første oprør: ”Selvom om han havde forladt sin position som den 
skærmende kerub, var han, selvom han var villig til at vende tilbage til Gud, 
anerkende Skaberens visdom og udfylde pladsen han fik udpeget i Guds store 
plan, så ville han være blevet genindsat i sit embede.” PP 39. Hvis dette gælder 
en oprørsk leder af høj rang, næst efter Kristus, er det måske nærliggende for os 
at spørge: Ville der da så ikke være grænser for Kristus, hvis Han med Sin 
menneskenatur ville svigte med genløsningen af faldne mennesker?

Uanset hvad er Kristus lige med Sin Fader og ikke ligestillet med Satan, må det 
ligge anderledes. Bemærk disse ord Ellen White skrev i 1893: “Den nye grav 
omgav Ham med sine klippevægge. Hvis en enkelt synd havde besmittet Hans 
karakter, ville stenen aldrig være blevet rullet bort fra Hans klippekammers 
indgang, og verden ville være gået tabt med sin skyldsbyrde.” Frigivede 
manuskrifter, bind., 10, s. 385. 

Og i 1898 sagde hun: “Kunne Satan have fristet Kristus i mindste detalje til at 
synde, ville han havde knust Frelserens hoved. Som det skete, kunne han blot 
røre Hans hæl. Var Kristi hoved blevet berørt, ville menneskeslægtens håb være
tabt. Guddommelig vrede kunne være kommet over Kristus, ligesom den kom 
over Satan. Kristus og kirken ville have været uden håb.” 1 SM s. 256.

Hvordan skal vi forstå disse ord? Havde Kristus syndet i Sin menneskenatur, 
ville Han så også været uden håb i Sin guddommelige nature? Og hvad ville 
været sket nøjagtigt med Hans Guddommelighed i forhold til Treenigheden?

Selvom vi ikke forstår Kristi genløserarbejdet til fulde, ejheller hvilken 
konsekvens det ville have haft for Treenigheden og Guddommen, hvis Hans 
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mission havde slået fejl, er det helt klart at ordene: ”han vovede sin egen evige 
eksistens på grund af konfliktens problem,” er ikke det samme som at sige, 
Guddom eller Guddommelighed kunne dø.

Citat 2.

Der refereres til et andet citat, skrevet i 1899, som om det beviser at Ellen White
en gang troede at Guddommen kunne dø:

“Selvom Kristus ydmygede sig selv og blev menneske, var Guddommen stadig 
Hans egen. Hans Guddommelighed kunne ikke gå tabt, så længe Han var trofast
og oprigtig mod Sin loyalitet." Signs of the Times, 10. maj, 1899; SDA 
Bibelkommentaren, bind. 5, side 1129.

Siger Ellen White virkelig her at Guddommen kunne dø? Her skriver hun: 
“Hans Guddommelighed kunne gå tabt, så længe Han var trofast. . . ”Er det det 
same som at sige at Guddommen kunne dø? At miste Guddommelighed er det 
det same som at Guddommen vil dø? Miste og dø er to forskellige ord med 
forskellig betydning.

Hvis vi tænker over denne passage her, kan vi forstå hvad der siges her. Så 
længe at Kristus vil være trofast og sand mod sin loyalitet, kunne Han ikke miste
Sin Guddommelighed. Hvis Kristus på en eller anden måde ville være 
upålidelig, usand og illoyal, så vil Han miste sin Guddommelighed, fordi en 
sådan egenskab aldrig vil være i harmoni med fuldkommen Guddommelighed. 
Det vil tydeligvist være en forkert fremstilling af den guddommelige natur og 
med en sådan upålidelighed og illoyalitet, kunne Kristus ikke genspejle 
Guddommen længere og derved vil Han have mistet Sin Guddommelighed.

På samme måde forklarede Ellen White det sådan: “Kristus kom til vor verden 
fordi Han så at menneskene havde mistet Guds billede og natur. ”Ni shall få 
kraft, s. 24; Youth Instructor, 9. sept., 1897, afsn. 4. Menneskene mistede Guds 
billede og nature, da de blev ulydige og ikke stod trofaste og loyale. 

Også da Satan blev illoyal og upålidelig, mistede han sin høje og hellige 
position: “Engang var Satan i et samarbejdsskab med Gud, Jesus Kristus, og de
hellige engle. Han blev højt ophøjet i himlen og udstrålede lys og herlighed, 
som han fik fra Faderen og Sønnen, men han blev illoyal og mistede sin høje og 
hellige position som skærmende kerub.” - Christ Triumphant, s. 10. Jf., Joh. 
17,22.

Sådan skulle det tilsyneladende også gælde om Kristus ville været upålidelig. Så
ville han miste Sin Guddommelighed, men at sige at Guddommen ville være 
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død, er misbrug eller manipulering af Ellen Whites ord, fordi det ikke er hvad 
Ellen White sagde. 

Citat 3.

Nedenstående passage, skrevet i 1900, citeres også for at understøtte en 
antydning af at Ellen White troede at Guddommen kunne dø:

“Han blev genstand for fristelse, udsat for fare, Hans guddommelige 
egenskaber. Satan søgte ved stadig og kunstfærdige listige bedrag, at få Kristus 
til at give efter for fristelse.” brev 5, 1900, sådan som det citeres i SDA Bibel 
Kommentaren Bind, 7 side 926.

Dette citat gør det klart at Kristus måtte arbejde med hårde fristelser. Satan 
gjorde sit yderste for at vildlede Kristus og få Ham til at give efter for sine 
fristelser, og på den måde bringe Hans guddommelige egenskaber i fare. 
Betyder det at Guddommen ville døde hvis Kristus svigtede, og gav efter for 
Satans fristelser?

Bemærk at ordet Guddommen ikke nævnes i dette citat. Vi læser blot at Hans 
guddommelige egenskaber, som de var, er i fare. Har alle guddommelige 
egenskaber den samme størrelse som med Guddommen? Nej alle guddommelige
egenskaber er karakteristiske eller symbolske for Guddommen. Guds engle 
genspejler Guds natur og de åbenbarer de guddommelige karakteregenskaber, 
ligesom Adam gjorde, dan han blev skabt i Guds billede og natur. Det betyder 
ikke at engle og mennesker, i sin uskyldighedstilstand, deler Guddommen. Og 
selvom vi tror på Kristi Guddom, kan vi ikke sige at alle guddommelige 
egenskaber er ensbetydende med Guddommen. Og når Kristi guddommelige 
egenskaber således er i fare, kan vi så sige at Guddommen vil dø, eller kan vi 
påstå at Ellen White havde dette i tanke? Vi bør være forsigtige med sådanne 
konklusioner. Ellen White advarede i 1889: ”Vi må ikke måle Gud eller Hans 
sandhed med vor begrænsede forståelse eller med vore forudindtagede 
opfattelser.” R&H, 8. okt., 1889, s. 625. Det bør da være klart at vi ikke kan 
forklare Guds natur og Guddommelighed med menneskelig dømmekraft.

På Golgatas kors døde kun Kristi menneskelighed. Den guddommelige Person 
som det andet medlem i treenigheden kunne ikke dø. Således blev der kun gjort 
et menneskeligt offer på Golgata. Den guddommelige Kristus døde ikke, men 
oprejste Sin egen menneskelighed fra graven. Joh. 10,17. 18. Kristus bevidnede 
at Han havde magt til at lægge Sit liv ned og tage det op igen og Han tilføjede at
Han havde modtaget denne befaling fra Sin Fader. Faderen og Sønnen arbejdede
i harmoni og i fuld overensstemmelse. Jf., Apg 13,37. Kristus, Som havde 
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underlagt alt under Sin Fader, tog Sit liv op ved Faderens myndighed og 
befaling. 

Alligevel er der nogen som tror at Kristus også gjorde et guddommeligt offer. 
De fremhæver at Gud og Kristus er to adskilte guddommelige væsener, enhver 
har den samme slags guddommelige nature. De skildrer et fuldt guddommeligt 
offer på Golgata hvor Kristi guddommelige Person, i hvem de to naturer 
blandes på mystisk vis, ofrer sin menneskelige og også sit eget guddommelige 
liv. Derved er tanken at den guddommelige natur kan dø, ikke helt 
overraskende.

De forklarer at Faderens Guddom ikke kan dø; for dør han, i hvem al natur 
eksisterer, vil betyde hele universets ophævelse. Af denne grund, og på Grund af
Faderens store kærlighed, frembragte Han Sin Søn fra Ham Selv som “en del af 
Ham selv” (Kraft fra det høye, s. 12), for at dø den anden død – adskillelsen fra 
Gud – tager menneskehedens evige døds synder med Sig. Men fordi Kristus 
ikke Selv begik synder, oprejste Hans Fader Sin Søn igen fra de døde. Apg 
13,33. 34. 37. Selvom denne tanke kan virke rigtig, kan vi være sikre på at 
guddommeligheden ikke døde.

Citat 4.

Omkring 1904, formodes det alligevel at Ellen White bliver Ganske klar om 
guddommens dødelighed, når hun, som det hævdes, forbeholder sig at tro og 
kommer til forståelse at Guddommen ikke kan dø:

"Hos Ham bor Guddommens fylde legemligt. Da Kristus blev korsfæstet, var det
Hans menneskenatur som døde. Guddommen kunne synke ned og dø; som ville 
have været umuligt." Brev 280, 1904, Se også SDA Bibelkommentaren, Bind 5, 
side 1113.

Det hævdes at dette citat afslører at Ellen White vendte op og ned på troen, og 
blev treenighedstilhænger og troede at Guddommen ikke kunne dø. Alligevel, 
kan denne påstand kun være sand og acceptabel, hvis Ellen White faktisk havde 
sagt før dette år, 1904, at Guddommen kunne dø, og ville give klar information i
modsætning til Treenigheden. Men dette er ikke tilfældet. Der gives kun usunde 
argumenter og fortolkninger for at understøtte så uberettigede antydninger. Ellen
White skrev netop ikke klare udtalelser som var i konflikt med Treenigheden og 
hun skrev faktiske ikke at Guddommen kunne dø. Således er sådanne 
konklusioner kun kunstige forsøg på at støtte forudindfattede tanker og 
tankegange.

Citat 5.
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Nedenstående citat siger også meget klart at Guddommen ikke døde:

"Da englens røst lød: "Din Fader kalder dig," Han som har sagt: "Jeg lægger 
mit liv ned, så jeg kan tage det igen." "Ødelæg dette tempel, og på tre dage vil 
jeg rejse det op," - han kom ud af graven til livet som var i Ham selv. 
Guddommen dør ikke. Menneskene døde, men nu forkynder Kristus over Josefs 
gravmæle: "Jeg er opstandelsen, og livet." I Sin guddommelighed besad Kristus 
kraft til at bryde dødens bånd. Han erklærede at Han har liv i Sig selv til at 
opvække hvem Han vil.” MS 131, 1897, Se også SDA Bibelkommentaren, bind 
5, side 1113.7

Der argumenteres 1904 var et stort vendepunkt for Ellen White i hendes 
tankemåde, da begyndte at forstå og tro at Guddommen ikke kunne dø. Det 
fremstilles som en sejr når hun konsekvent ændrer sit ståsted som om hun har et 
klarere billede om hvem Gud er. Det hævdes at hun har lagt sine tidligere 
umodne begreber bag sig, som var en forunderlig velsignelse og stort 
gennembrud, da hun lod Skriften åbne sine øjne for en større forståelse.

Disse ord kan være sundt antagelige og sande, men viser de det rigtige billede i 
overensstemmelse med kendsgerningerne? Eller skal vi betragte disse ord som 
kunstige og formastelige? Var år 1904 det store vende punkt i Ellen Whites 
tænkemåde, når hun, som det hævdes, kom til en klarere og sand forståelse om 
Guddommen ikke kan dø? Modnedes Ellen White virkelig gradvist i sin 
forståelse, når det gælder dette? Bemærk det år hvor Ellen White skrev dette 
citat 5.

Dette citat, der fortæller at guddommen ikke kan dø, blev ikke skrevet i 1904, 
men flere år tidligere, i 1897. Det beviser tydeligt at Ellen White, før år 1904, 
ikke troede, som det hævdes, at Guddommen kunne dø, og således ændrede hun 
ikke hendes tro på dette punkt i 1904.8 Således er denne påstand falsk, fordi vi 
har klart bevis for at hun i 1897 klart troede at Guddommen ikke kunne dø, 7 år 
før 1904, som det bevises overbevisende i denne udtalelse. Men der er endnu 
flere kraftfulde udtalelser, som endog går længere tilbage.
7"Din Fader kalder sig," selvom det ikke findes i Skriften passer det med at Faderen har oprejst Sin 
Søn fra døde står skrevet næsten 30 gange (Apg 2,24.32; 3,15.26; 4,10; 5,30; 10,40; 13,30.34.37; 
17,31; Rom 4,24; 6,4; 8,11; 10,9; 1 Kor 6,14; 15,15; 2 Kor 4,14; Gal 1,1; Ef 1,19.20; Kol 2,12; 1Pet 
1,21; 1Tess 1,9.10). "Han var som en fange af guddommelig ret i dette stenfængsel. Han stod til 
ansvar for universets Dommer. Han bar verdens synder; og kun Hans Fader kunne befri Ham." MS 94,
1897 i “Troen jeg lever af” s. 50.5; 5BC s. 1114.1). Joh. 10,18 afslutter med " Dette bud har jeg fået 
fra min Fader." Kun ved Faderens myndighed og befaling kunne Kristus tage sit liv op igen.

8Dette punkt er stærkt, der demonstrerer Ellen Whites pålidelighed i doktriner. Andre eksempler: "den
elskelige Jesus at Han er en person...Hans Fader var en person og havde en skikkelse som Han selv " 
1851; "Der er en personlig Gud, Faderen; der er en personlig Kristus, Sønnen" 1904. Og dette er i 
harmoni med Bibelen "Der er én Gud, Faderen ... og én Herre Jesus Kristus" 1 Kor 8,6. 
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Citat 6.

En anden udtalelse går helt ti år længere tilbage og viser klart Kristi Guddom 
såvel som Hans guddommelige naturs udødelighed.

“Han tilslørede Guddommens tilkendegivelse som påbød sig hyldest, og 
fremkaldte universets Guds beundring… Han var Gud, men for en tid gav han 
afkald på sin herlige guddomsskikkelse.… Som medlem af den menneskelige 
familie var han dødelig, men som Gud var han selve kilden til verdens liv. Han 
kunne i sin Guddommelighed have modstået dødens magt og nægtet at 
underkaste sig den.” R&H, 5. juli, 1887.9

Dette citat illustrere Kristi guddom, såvel som det at Han var det eneste dødelige
menneske i Sin menneskenatur og ikke i Sin guddommelige nature, som 
demonstrer at Guddommen ikke kan dø.

Således er det en falsk konklusion at hun vendte rundt på sin tro i 1904 i dette 
spørgsmål, som et stort brud på en bedre forståelse, medens hun lod Bibelen 
åbne hendes øjne. Det er klart at alle tre citater, skrevet i 1895, 1900 og 1904, er 
udelukkede, har ingen belæg overhovedet, som skulle antyde at Ellen White 
troede at guddommen kunne dø, fordi hun i 1997 og i 1897, klart siger at 
guddommen ikke kan dø. Det er således en ren ubegrundet antydelse at Ellen 
White vendte om på sin tro på dette punkt og nogen sinde skulle have troet at 
Guddommen kunne dø.

9“Som en Gud” Interessant ordvalg bruges her passer godt med Ellen Whites forståelse af Faderen og 
Sønnen, som to adskilte person-væsener.
"Han var Gud" (i evighed--natur—men ikke i person – Faderen og Sønnen er adskilte guddommelige 
væsener). Kristus var ikke "Gud" men "en Gud" fordi han var "en del af Gud Selv".
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Ellen White og hendes beskrivelse af Gud

Ellen White beskrev i sit Halv-arianske syn, Gud med legemsdele og 
lidenskaber. Hun fremhævede at mennesker skal bære Guds billede, både i ydre 
lighed og i karakter og derfor konkluderes det at Gud havde et menneske 
legemes ydre udsende og lidenskaber, efter Ellen Whites tankegang.

Citat 1.

“Mennesket skulle bære Guds billede, bade i ydre lighed og i karakter. Kristus 
alene er Faderens ‘udtrykte billede’ (Hebr 1,3); Men mennesket blev formet i 
Guds lignelse.” Patriarker og Profeter, s. 45.

Vi må indrømme at vi er på hellig grund når vi prøver at beskrive hvordan Gud 
ser ud. Det er formasteligt og farligt at hævde at Gud ikke har nogen krop, dele 
og lidenskaber. Hvordan kan vi vide det? Har Gud åbenbaret det for os? 
Bemærk Ellen Whites advarsel igen: ”Vi må ikke måle Gud eller Hans sandhed 
med vore begrænsede forståelse eller ved vore forudindfattede meninger.” 
R&H, 8. okt., 1889, s. 625. Vi kan ikke forklare Gud med vort menneskelige 
sind. Når vi har med Guddommen at gøre, må vi fyldes med æresfrygt, 
ærbødighed og tro.

Vi kender Uzzas beretning, som rørte ved arken og faldt død om. 2 Sam. 6:6, 7. 
Arken var hellig, og som sådan kun en tåget genspejlning af Guds hellighed. 
Hvis vi berør Gud med vor begrænsede tankesind, hvordan kan vi så prøve at 
beskrive ham? 

Hvor tåbeligt er det så ikke hvis vi går længere end det, som Gud, med sin 
uendelig visdom, har åbenbaret for os. Satan jubler når vi prøver at regne Gud 
ud. Der er emner vi er påbudt at studere i denne endetid, men når det gælder 
Guds eksistens, er det blot passende den dybe tillid.

Det er forbløffende hvordan et syndigt og begrænset mennesker vover at 
beskrive vor alvise hellige og uendelige Gud.10 Hvis vi kommer i nærheden af 
Ham, vil vi straks falde døde om, for Han er som en fortærende ild. Det er 

10Det er ikke væsentligt for os at definere "hvad" Gud er, men det er livsvigtigt for os at vide "hvem" 
Han er og Jesus Kristus hvem Han har sendt. Joh. 17,3.
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uforskammet frækt at påstå at Gud ikke har legeme – dele – og lidenskab, for det
er ikke hvad Bibelen siger.

Vi kan ikke måle Gud med jordiske ting. Mennesker er faldet og er blevet 
begrænsede og dødelige. Menneskets lysende herlighed om sig er borte. 
Mennesker var skabt fuldkomment med et herligt legeme ”med et dække af lys 
og herlighed; sådan som engle bærer.” PP 45. Kun dette herlige legeme var i 
Guds lighed. Her ser vi blot en genspejlning af den ydre lignelse af Guds billede.
Men hvor herlighed var mennesket legeme, da Gud skabte det oprindeligt? Vi 
ved det ikke, men det må have været meget forunderligt og uudsigelig strålende,
eftersom mennesket glædede sig ved at være i Guds nærhed!

Eftersom vi ikke har en rigtig forestilling om menneskets oprindelige herlighed, 
giver det ikke megen mening at diskutere denne lignende genspejlning med vor 
faldne menneskelige tankesind og forståelse, fordi det er uden for vore rammer.

Ellen Whites formodede syn på Gud der har et menneskets form og træk, ses 
også i dette citat:

Citat 2.

“I begyndelsen blev mennesket skabt i Guds lignelse, ikke kun i karakter, men i 
form og karaktertræk.” Profetiens Ånd, bind, 4, side 463.

Hvis vi læser dette citat i sin sammenhæng, sådan som det bringes i Den store 
strid, vil vi forstå denne sætning bedre og vil ikke se noget Halv-ariansk aspekt i
Ellen Whites syn:

Når de sovende hellige kommer frem fra deres grave, “Adam, som står blandt 
de opstandne, er høj af vækst og har en majestætisk skikkelse. Han er ikke ret 
meget mindre end Guds Søn. Han er meget forskellig fra senere slægtleds 
mennesker. Her ser man tydeligt menneskeslægtens store degeneration. Men 
alle opstår med den evige ungdoms friskhed og kraft. I begyndelsen blev 
mennesket skabt i Guds billede, ikke blot i karakter, men også i skikkelse og 
ansigtstræk. Synden har vansiret og næsten udvisket det guddommelige billede, 
men Kristus kom for at genoprette det, der var gået tabt. Han vil forvandle vort 
fornedrelseslegeme, så det kommer til at ligne hans herlighedslegeme. Den 
dødelige forkrænkelige skikkelse, som er blottet for skønhed og engang blev 
besmittet af synd, bliver smuk, fuldkommen og udødelig. Alle skavanker og 
defekter efterlades i graven. De frelste, som nu atter får adgang til livets træ i 
Eden, som Adam mistede i Paradiset, vil vokse op til den samme legemshøjde, 
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som mennesket havde i sin oprindelige herlighed. De sidste spor af syndens 
forbandelse vil blive fjernet, og Kristi trofaste vil, både med hensyn til ånd, sjæl 
og legeme, atter blive spejlbilleder af deres fuldkomne Herre..” Den store strid 
2012, s. 453.

Gud kan ikke beskrives med denne syndige verdens ting. “Med hvem vil I 
sammenligne Gud Hvad vil I sætte op til sammenligning med ham?” Esajas 
40,18. Selvom profeten stiller dette spørgsmål i forbindelse med afguds 
udskårede billeder, er det sikkert rigtigt at der ikke er noget på denne faldne og 
syndige plant, som kan lignes med Guds herlighed og storhed i ydre lignelse.

Den menneskets oprindelige herlighed er gået tabt. Adam var af majestætisk 
form og der er stor modsætning til de sidste generationer, som følge af slægtens 
store degeneration. Synden har bortvendt og næsten udslettet det guddommelige 
billedes ansigt. At sammenligne Gud med et menneskes form og træk er ligeså 
umuligt. 

Men Jesus kom for at genoprette vore legemer lig til Hans herlige legeme og når
vi vil genoprettes til livets træ vil vi vokse op til den fulde herlighed i sin 
oprindelighed.

Når vi engang frelses i Guds rige, har vi stadig en vej at gå, for at nå den 
oprindelige herlighed. Kun menneskets oprindelige herlige salighedstilstand 
kan, på en måde, sammenlignes med Guds væsens lignelse.

I denne sammenhæng læser vi om Kristi glæde og herlighed sammen med de 
genløste, ved de tusinde års afslutning. Så ”betragter han de frelste, som er 
genskabt i hans billede, idet enhver af dem bærer den guddommeliges 
fuldkomne præg og hvert ansigt genspejler deres konge.” Den store strid 2012, 
s 470. 

Så længe at vi ikke forherliges og fornyes i Guds evige rige, kan vi ikke være en 
rigtig og sand genspejling af Guds lighed i form og ydre lignelse. Apostlen 
Johannes siger: "Når han åbenbares, skal vi blive ligesom han, for vi skal se 
ham, som han er."1 Joh. 3,2.

Når mennesket sammenlignes med sin oprindelige og herlige position, skildrer 
bibelen og Ellen White Gud klart med legemsdele, sådan som arme, hænder og 
fødder, ører og øjne og en mund; såvel som med lidenskaber og følelser; 
kærlighed og sympati mod dem som vandrer oprigtigt, og antipati og vrede mod 
dem som lever i synd og foragter Hans frelsende nåde og kærlighed.
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Bibelen og Ellen White gør det klart at ”Frelseren vil for evigt bære mærkerne 
af korsfæstelsen. På hans sårede hoved, i hans side og på hans hænder og 
fødder findes de eneste spor af det frygtelige værk, som synden har udrettet. 
Profeten, der så Kristus i hans herlighed, siger: "Fra hans side udgår stråler; 
der er hans vælde i skjul." Hab. 3, 4, Denne gennemstungne side, hvorfra der 
strømmede det blod, som forsonede menneskene med Gud, fra den udgår 
Frelserens herlighed; der "er hans vælde i skjul.". . . . . . Og tegnene på hans 
ydmygelse er hans fornemste ærestegn. I al evighed skal sårene fra Golgata 
forkynde hans pris og magt.” DSS-12 473.

Hvis Gud har fundet det rigtigt at beskrive Ham selv med kropsdele i Hans 
hellige Ord, hvorfor skal vi så ikke acceptere det, men prøve at være 
bedrevidende? 
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Ellen White en tinitianer

Det menes at James White gav et klart og stærkt bevis på at hans hustru, Ellen, 
ikke troede på Treenigheden i 1871. Der argumenteres for, at en udtalelse fra 
James White er klar nok til at bevise dette. James kendte ganske vidst sin hustru,
bedre end nogen andre og han måtte have vidst uden tvivl, hvad hun troede.

Citat: James Whites vidnesbyrd.

“Vi indbyder alle til at sammenligne Helligåndens vidnesbyrd gennem Mrs. W., 
med Guds ord. Og heri indbyder vi dig ikke til at sammenligne dem med din tro.
Det er en helt anden ting. Treenighedstilhænger kan sammenligne den med hans
trosbekendelse, og fordi de ikke er enig med det, så fordøm dem. Overholdelsen 
af søndagen, eller det menneske som ser en vigtig sandhed som en plage, og 
præster der bestænker små børn, kan alle fordømme Mrs. W’s vidnesbyrd, fordi 
de ikke stemmer med deres særlige synspunkter. Og hundrede flere, som har 
hvert sit forskellige synspunkt, kan komme til den samme konklusion. Men deres 
oprigtighed kan aldrig afprøves på denne måde.” Review and Herald, 13.juni, 
1871.

Idet vi læser denne passage, tilskyndes vi til at antage at Ellen White uden tvivl 
ikke var treenighedstilhænger, fordi hendes mand viser det klart her. Og således 
konkluderes det at hun definitivt ikke var treenighedstilhænger i hendes tidligere
år. Denne udtalelse som James White skrev her, betragtes som et overbevisende 
bevis, og det burde afslutte alle stridigheder på dette punkt.

Når vi betragter dette citat kan vi undres over om virkelig siger her at hans 
hustru, Ellen, ikke var treenighedstilhænger eller om hun var halv-arianer? Kan 
vi finde nogle udtalelser i Ellen Whites skrifter som ikke stemmer med 
Treenighedslæren? Er der noget klart bevis for at Ellen White ikke var 
treenighedstilhænger i hendes første år? Dem som tænker dette fremkommer 
med tanker og udtalelser som ikke er ligefremme men tvivlsomme og usunde og
kan således ikke antages.

Idet vi nøje læser hvad James White siger her om treenighedslæren, er det klart 
at han ikke siger at hans hustru ikke tror på Treenigheden. Nej han indbyder alle 
til at sammenligne Åndens vidnesbyrd gennem sin hustru sammen bibelen og 
ikke med nogen trosbekendelse. Dette er visselig en god indstilling, for at ingen 
trosbekendelse kan gå i stedet for bibelen. Og så siger han: 
”Treenighedstilhængeren kan sammenligne den med hans trosbekendelse, og 
fordi de ikke er enige med det, så fordøm dem.” 
Sådan er det tilsyneladende klart at treenighedslæren, som James White havde i 
tanke, ikke harmonerer med Bibelen, ej heller med hans hustrus vidnesbyrd.
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Et andet relevant spørgsmål er: Hvilken slags treenighedslære kan James White 
tænke på her? Idet vi ser hvilken trosbekende som mange troede, i de dage, bør 
vi helt sikkert nævne metodisternes bekendelse:

Citat: Trosartikler – Metodisternes bekendelse.

“Artikel I—Om tro på den hellige treenighed. 
Der er kun en levende og sand Gud, evig, uden legeme eller dele, uendelig 
magt, visdom og godhed; alle tings skaber og opretholder, både af det synlige 
og usynlige. Og i denne Guddoms enhed er der tre personer, af en substans, 
magt og evig – Faderen, Sønnen og Helligånden”.

[“Bibliografisk bemærkning: Her er Religions-artiklerne genoptrykt fra ”Discipline
af 1808”…”]

Denne artikel blev genoptrykt fra “Discipline af 1808”, som vil sige at James og 
Ellen White stod, i deres tid, til genstand for denne trosbekendelse.

Hvis vi betragter denne artikel om treenigheden, kan vi forstå at James White 
indbød alle til at sammenligne Helligåndens vidnesbyrd gennem hans hustru, 
Ellen, med Guds ord, fordi der sikkert er noget i metodistbekendelsens første 
artikel som ikke er i harmoni med Bibelen og også med Ellen Whites 
vidnesbyrd. 

Vendingen: “Gud, evig, uden krop og dele” kolliderer ikke kun med bibelen 
med også med Ellen Whites skrifter. Der er mange steder i bibelen hvor Gud 
beskrives med kropsdele og Ellen White har bevidnet det mange gange, også i 
hendes første år, at Gud ikke er uden krop eller dele. Dette var tydeligvis et 
spørgsmål for adskillige mennesker og mange var tilbøjelige til at åndeliggøre 
Gud såvel som Kristi kommer. Og således forstår vi at da Ellen White var i et 
syn, spurgte hun Jesus om Hans Fader også var en person og havde den samme 
skikkelse som Jesus. Early Writings, s.54, 77. 

Hvad angår flere trosartikler klæber nogle få folk sig til deres tro, gør det til 
deres kriterium for at kunne bedømme pålideligheden i Ellen Whites 
vidnesbyrd. Det er ikke så mærkeligt at James White opfordrede alle til at ikke 
sammenligne Ellens vidnesbyrd med deres tro, men med Bibelen. Det er den 
måde Ellen Whites skrifter behandles på. Trospunkter, artikler og trosprincipper,
det bør alt sammen sammenlignes med Bibelen.

Hvis vi insisterer på at Ellen White ikke troede på Treenigheden i 1871, mister 
vi meningen, for det er ikke den sunde bibelske treenighed som er på spil i Janes
Whites citat, men mere den slags treenighed som mange troede var sand, men 
ikke var sand, og i alle henseender, i fuld harmoni med bibelen.
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Således er det klart at James Whites spørgsmål ikke er et godt argument, er 
heller ikke overbevisende for at Ellen White, i hendes første år, var Halvarianer 
og ikke en treenighedstilhænger. Der er heller ingen antydning af at hun 
fastholdt metodisternes treenighedslære, i hendes liv, som nogle påstår.

Flere klare udtalelser viser at Ellen White helt sikkert var treenighedstilhænger. 
Nogle fremholdt ikke desto mindre at hun blev treenighedstilhænger så sent som
i 1890 eller måske 1893, medens andre påstår at det var omkring 1897, men det 
må erkendes at der ikke er noget overbevisende for en sådan konklusion. Var der
det, vil der så ikke komme tvivl om hvornår hun var fuldt inspireret? Og ville 
der så ikke være en overgangsperiode som ville sløre grænserne for at være 
mindre eller helt inspireret? Men er det virkelig den måde Gud arbejder med 
Sine tjenere på, inspirere dem på den sådan måde?

Det er rigtigt at Ellen White var meget tavs i hendes første år om treenighedens 
klare detaljer, men det betyder ikke nødvendigvis at hun troede noget andet.

Omkring 28 år tidligere, sagde hun i Vidnesbyrd nr 17, 1869, at Kristus er lige 
med Gud, besidder alle guddommelige egenskaber. I 1872, i modsætning til 
engle, tilkendegiver hun at Kristus ikke var skabt, men som den guddommelige 
Søn, lige med Gud, og som sådan, det eneste tilstrækkelige offer til at befri 
mennesker. RH 17. dec., 1872. Dette udelukker arianerlære og det er i 
overensstemmelse med treenighedslære. Imidlertid skrev hun så tidlig som i 
1861 en kort udtalelse i harmoni med treenighedslæren, om Kristi 
guddommelighed og Hans union med Faderen. ”Verden forstod ikke hans union
med Faderen; og hans guddommelige karakters udmærkelse og herlighed blev 
skjult for dem.” RH 25. juni, 1861. 

Det er rigtigt at adventbevægelsens pionerere ikke havde den same tro på 
guddommen, og der var heller ikke enighed på flere andre vigtige bibelemner. 11

Selvom der var forskellige syn på Kristi guddommelighed, Guddommen og 
treenigheden, var der ikke så meget der skabte splid. Selvom de blev velsignet 

11Selvom nogle forkastede treenigheden, fremholdt mange samstemmende Kristi 
guddommelighed.” (Russel Holt, Syvendedags adventistsamfundets treenighedslære:
Forkastelse og antagelse, s. 6). Dette indbefatter: Joseph Bates, James White, J. H. 
Waggoner, R. F. Cottrell, J. N. Loughborough, J. N. Stephenson, Uriah Smith, A. T. 
Jones, J. N. Andrews, B. L. Whitney, E. J. Waggoner, Washington Morse, D. M. 
Canright, James Matteson, A. C. Bourdeau, J. B. Frisbie, S. B. Whitney, A. J. Dennis, 
M. C. Wilcox, og James Edson White 
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med mere lys og klarhed, eftersom de skred frem, og der opnås mere enighed på 
forskellig punkter og emner.

Ligesom i gamle tider, blev Ellen Whites syner og vidnesbyrd, som en profetisk 
gave fra Gud, til uvurderlig godskrivning af god indsigt og bibelsandhed, der 
understøttede menighedens enighed.

Flere påtrængende emner krævede den første Adventbevægelses 
opmærksomhed, men i rette tid, også de forskellige indsigt og betydning om 
Guddommen blev overvejet nøjere. Og eftersom dette emne kom mere og mere 
frem, fik Helligånden Ellen White til at skrive nogle meget klare udtalelser.

At Ellen White, ligesom med andre emner i sine første år, ikke var særlig 
specifik og detaljerede med hendes guddoms-aspekter, betyder ikke at hun 
havde forkerte syn, eller at nogle af hendes udtalelser ikke var i harmoni med 
bibelen. Nej, der har ikke været behov for at fornægte de første udtalelser.

I dette kapitel vil vi også stille nogle klare spørgsmål om treeenigheden, som 
Ellen White har stillet til gavn for kirken.

1. Kristi forud-eksistens fra hele evigheden.

“Når vi taler om Hans forud-eksistens, fører Kristus tankerne tilbage ud i 
udaterbare tidsaldre. Han forvisser os at der aldrig har været en tid hvor Han 
ikke var i tæt fællesskab med den evige Gud.” The Signs of the Times, 29. aug, 
1900.12

“Når Guds ord taler om Kristi menneskelighed da han var på jorden, taler det 
også udtrykkeligt om Hans forud-eksistens. Ordet eksisterede som et 
guddommeligt væsen, ligesom den evige Guds Søn i union og enhed med Sin 
Fader.” Review and Herald, 5. april, 1906. 13

2. Kristus en og lige og af same substans med Faderen.

“I hele universet var der kun Een som, for menneskenes skyld, kunne indfri dens
krav . . . kun en der er lige med Gud kunne gøre soning …” CT 30.3

12Det må bemærkes at her er der tale om to enkeltpersoner: Kristus og den evige Gud. Uendelige 
tider er tidsløse tidsaldre uden tid til at markere begivenheder eller varighed. Dette er en 
evighedsbesiddelse. Kristus var hele tiden i fællesskab med den evige Gud.
13Kristus eksisterede som et guddommeligt væsen (ikke den evige Gud men den evige Guds søn). Som
i foregående citat, "i union" er "i tæt fællesskab". Hans fader er da den evige Gud, "den eneste sande 
Gud" Joh. 17,3.
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"’Jeg om min Fader er ét.’ Kristi ord var meget dybe da han hævdede at han og
Faderen var af en substans, der besad de samme egenskaber.” The Signs of the
Times, 27. Nov., 1893.14

“Men Guds Søn var dog anerkendt som himlens Konge, og han havde lige så
stor  magt  og  myndighed  som  Faderen.  Kristus  deltog  i  alle  Guds
rådslagninger . . . ” DSS12 353.15

“For at frelse ham der havde overtrådt Guds lov, kom Kristus, som var lige med
Faderen, for at udleve himlen for menneskene.” CE 76.216

“En kærlig der ikke kan males kom til udtryk da Ham der var lige med Faderen,
kom for at  betale prisen for menneskesjælene,  og bringe dem evigt  liv.” CS
226.1

“Kristus var ét med Faderen, alligevel ville han træde ned fra hans højhed, som
var lige med Gud.” FLB 48.3 

“Frelseren var Sin Faderes herlighed og Hans persons udtrykte billede. Han
besad  guddommelig  majestæt,  fuldkommenhed  og  udmærkelse.  Han  var  lige
med Gud.” AG 160.17

3. Helligåndens Guddommelighed og Personlighed.

“Synden kunne kun modstås og overvindes ved den mægtige hjælp fra 
guddommens tredje person, der ikke ville komme med en begrænset kraft, men i 
guddomskraftens fylde. Det er Ånden, som gør det virkningsfuldt, der er udrettet
af verdens Frelser.” DSM 459.18

14"af en substans" forklares som "besidder de samme egenskaber".
Hvad Faderen havde, havde Sønnen fordi Faderen gav alle ting til Sin Søn. Ligesom "stenen blev 
skåret ud af bjerget uden hænder " er de same tider, samme materialer som det bjerg det kom fra.
15 To tog del i rådssamlingerne: Gud og Kristus, Guds Søn.
16Guds Søn er lige med Gud hans Fader (Joh. 5,18); ligesom Eva var lige med Adam fordi hun var 
taget ud af ham: hun var helt menneske, ben af hans ben, kød af hans kød.
17Af naturen var han ligestillet: det som er født af Ånd er Ånd (Joh. 3,6) dermed blev Han til en 
livgivende Ånd (1 Kor 15,45).
18To sætninger længere fremme skriver hun: "Kristus har givet Sin Ånd som en guddommelig 
magt til at overvinde alle arvelige og opdyrkede tendenser til ondt, og indprente Hans egen 
karakter på Sin menighed.”
Hvad er den eneste måde at "synden kan modstås og overvindes " på?
“Der er kun en magt som kan bryde det ondes greb fra menneskenes hjerter, og det er Guds kraft 
i Jesus Kristus. Kun gennem Den Korsfæstedes blod er der renselse fra synd. Alene Hans nåde 
kan sætte os i stand til at modstå og underlægge vor faldne naturs tendenser.” Vidnesbyrdene 
bind 8 s. 291 1903
“Der er kun en magt som kan vende synderen fra synd til hellighed—Kristi magt. Vor Genløser er 
den eneste som kan tage al synd bort.” Review & Herald, 2. juni, 1903
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“Helligånden har en personlighed, ellers kunne Han ikke frembære vidne til 
vore ånder. . . Han må også være en guddommelig person, ellers kunne Han 
ikke ransage de hemmeligheder som ligger skjult i Guds tankesind.” Manuskrift 
20, 1906. 19

“Vi må erkende at Helligånden, som er lige så meget en person som Gud er en 
person, vandrer over disse steder.” Manuskrift 66, 1899.20

4. Hele Guddommens fylde i Faderen, Sønnen og Helligånden.

“Faderen er hele Guddommens fylde legemligt, og er usynlig for det 
menneskelige øje.” Særlige vidnesb., serie B, nr 7. s. 62.

“Det eneste forsvar mod ondt er Kristi iboen i hjertet gennem tro på hans retfærdighed.” Den 
store Mester s. 215 
“Kristus er kilden til alle rigtige impulser. Han er den eneste som kan implamentere fjendskab 
imod synd i hjertet.” Vejen til Kristus eng udg s. 26 1893 Menneskesønnen er, fordi han fordømte 
synden i syndigt køds lignelse, i hvem Guds hans Faders fylde boede, er den eneste agent i hvem 
synd i vore liv kan modarbejdes og overvindes. Helligånden er Kristi Ånd.

19"Gud har sendt Sin Søns Ånd " som har en personlighed og er en guddommelig person. "Således ved
heller ingen anden end Guds ånd, hvad der bor i Gud." referer til 1Kor 2,10. Jesus sagde, "ingen 
kender Sønnen undtagen Faderen" Matt 11,27 for han er "Kristus, Guds kraft og Guds visdom " 1 Kor 
1,24. Når Kristus således bor i os gennem Sin Ånd "har vi Kristi sindelag" 1Kor 2,16. Forunderlig 
enhed!

20Hele afsnittet lyder således: “Herren siger dette [Rom 12,1.2 citeret] fordi Han ved det er til vort
bedste.  Han vil  bygge  en  mur  omkring  os,  og  holdes  of  borte  fra  overtrædelse,  så  at  Hans
velsignelse og kærlighed kan tildeles os i rigt mål. Dette er grunden til at vi har oprettet en skole her.
Herren instruerede os at dette var stedet hvor vi skal placers os, og vi har haft al god grund til at tro
at vi er på rette sted. Vi er blevet sat sammen som en skole, og vi må erkende at Helligånden, som
er ligeså meget en person som Gud er en person, vandrer over disse grunde,  usynlig for
menneskers øjne; at Herren Gud er vor Beskytter og Hjælper. Han hører alle de ord vi
siger og kinder alle sindets tanker.” Også i Sermons and Talks, bd. 2, s. 136, 137; og i Man. Rel.,
bd. 7, s. 299.

Sammenhængen  viser  at  det  er  Herren  som Helligånden  vandrer  over  grundene  over,  som vor
Beskytter og Hjælper; hører alle ord og kender alle sindets tanker. Han er den eneste som kan forny
vort  sin  dog  forvandle  os  til  hans  billede  gennem  Hans  Ånds  overvindende  kraft.  Således
demonstreres det tætte samarbejde og enhed mellem Gud, som er en person, og Helligånden, som er
ligeså meget en person, klart her.

Men bemærk at Kristus også går usynlig blandt os for at arbejde med os; helbrede og velsigne os:
“Kristus vandrer usynlig gennem vore gader. Med nådesbudskaber kommer Han til vore hjem.
Med alle som søger at tjene Hans navn, venter Han på at samarbejde med. Han er midt i blandt
os, for at helbrede og velsigne, hvis vi vil tage imod Ham.” The Ministry of Healing, s. 107. 
"Husk at Jesus er vedsiden af dig, hvorend du går, bemærker dine handlinger og lytter til dine
ord." Youth's Instructor, 4. febr., 1897.

Herren Jesus som står ved kolportørerens side, vandrer sammen med dem,  er den der
arbejder foran." Kolportørtjenesten, s. 107. Således arbejder alle Guddommens Personer aktivt i tæt
enhed for at genløse den faldne menneskehed.
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“Sønnen er hele Guddommens fylde manifesteret. Guds ord erklærer om Ham at
være ‘Hans Persons udtrykte billede.’” Særlige Vidnesb., Serie B, nr. 7. s. 62.

“Den Trøstermand som Kristus har lovet at sende efter Sin himmelfart er Ånden
i hele Guddommens fylde …” Særlige Vidnesb., Serie B, nr 7. s. 62. 

5. Faderens, Sønnens og Helligåndens treenighed.

“Der er tre levende personer i den himmelske trio; i navn af disse tre store 
magter – Faderen, Sønnen, og Helligånden – dem som tager imod Kristus ved 
levende tro døbes …” Særlige Vidnesb., Serie B, nr 7. s. 62. 

“Vi skal samarbejde med de tre højeste magter i himlen; - Faderen, Sønnen, og 
Helligånden, - og disse tre magter vil arbejde gennem os …” Særlige Vidnesb., 
Serie B, nr 7, s. 51. 

“Guddommens tre magter, Faderen, Sønnen og Helligånden, har lovet at være 
deres kraft og deres virkeevne i deres nye liv i Kristus Jesus.” AUCR, 7. okt., 
1907.

“Guddommens tre magter har lovet højtideligt at deres magt udvirker den 
hensigt som Gud havde i sinde da han gav verden Sin Søn i en uudsigelig gave.”
Review and Herald, 18. juli, 1907.

Ovennævnte citater viser tydeligt at Ellen White var en sand bibel-troende 
treenigheds-kristen. Det kan der ikke være tvivl om.21

21Idet hun kommenterer den vigtige tekst i Matt 28,19 skriver hun: "Kristus gav sine efterfølgere et 
tydeligt løfte om at han efter sin himmelfart ville sende dem sin Ånd. "Gå ud," sagde han, "og lær 
alle folkene, døb dem i Faderens [en personlig Gud], og i sønnens [en personlig Fyrste og 
Frelser], og i Helligåndens [sent fra himlen for at repræsentere Kristus] navn: lære dem at 
overholde alle ting hvad jeg end har befalet jer; og, se, jeg er med jer alle dage, indtil verdens ende." 
RH, 26. oktober, 1897 (klammerne står i originalen)

Selvom Ellen White tilkendegiver at både Faderen og Sønnen er her personer; men gør det ikke med 
Helligånden, betyder det ikke at hun var i tvivl om Åndens personlighed. Hun har givet nogle klare 
udtalelser om Åndens personlighed: “Helligånden er Trøstermanden, i Kristi navn. Han personificerer 
Kristus, alligevel en anden personlighed. Vi kan få Helligånden hvis vi beder om den og gøre det til 
en vane at vende os til Ham og stole på Gud, frem for på nogen begrænsede mennesker, der kan 
begå fejl.” 20MR 324. 

Helligånden er dog ulig Kristus, afklædt menneskenes personlighed: “Helligånden er Kristi 
respræsentant, men afklædt menneskers personlighed, og uafhængig deraf. Bebyrdet med 
menneskelighed, kunne Kristus ikke være personligt tilstede overalt. Således er var det i deres 
interesse at Han skulle tage til Faderen, og sende Ånden som Hans efterfølger på jorden. Ingen kunne
få noget fortrin, på grund af hans placering eller hans personlige kontakt med Kristus. Ved Ånden ville
Frelseren kunne få adgang til alle. I denne forstand ville Han være nærmere dem, end hvis Han ikke 
var faret op.”(anden overs) - Den Store Mester, s. 458.
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Nogle mennesker finder det særlig interessant at Faderen og Sønnen nogle 
gange nævnes uden Helligånden. De argumenterer at Faderen og Sønnen lader 
til at få mere ære end Helligånden, og at de er tilbøjelige til at tro at der er ikke 
mere fuldstændig ligelighed, men snarere en forskel mellem Guddommens tre 
himmelske magter. 

Men husk på, at i Guds frelsesplan er der rollefordeling. Vi kan måske sige at 
Helligånden har en mindre iøjnefaldende rolle, fordi Han arbejder i skyggen af 
det arbejde Kristus har udrettet. ”Det er Ånden, som gør det virkningsfuldt, der 
er udrettet af verdens Frelser.” Den store mester 459.

Dette betyder dog ikke at Åndens rolle er mindre vigtig. ”Ånden gives som en 
genskabende agent, og uden Kristi offer vil det ikke have nyttet noget.” FLB 52. 
Således er Åndens arbejde i virkeligheden af samme slags som Kristi arbejde, 
fordi det er Hans Ånd, men også Faderen, som betoner fuldkommen enhed 
mellem Guddommens tre personer.

Selvom Helligåndens arbejde ikke er lige så i øjenfaldne som Sønnens unikke 
rolle, er den ikke desto mindre utrolig vigtig. Således ser vi, for at genløse 
faldne mennesker, ind imellem de tre himmelske magter i Guddommen 
forskellige rollefordelinger i tæt samarbejde i fuldkommen enighed.

Helligånden beskrives som en person, med maskuline benævnelser, præcis som 
Faderen og Sønnen. Han tilskrives personlige aktiviteter, sådan som at tale, 
lytte, undervise; påpege, styre og vejlede; bevidne, helliggøre og herliggøre Apg
8,29; 10,19; 13,2. Joh. 14,26; 15,26; 16,8-15; Rom. 15,16. Helligånden ahr også 
følelser og kan trættes og såres; fristes og modsættes Es. 63,10; Ef. 4,30; Apg 
5,9; 7,51. Han har en skabende magt og Han har også Sin egen vilje Job 33,4; 
Rom. 15,13; 1 Kor. 12,11.

At der henvendes og henvises til Helligånden i bibelen med personlige 
benævnelser, viser hvor klart og tydeligt Helligånden er personliggjort.22

22Brug af personligt stedord for at identificere hensigter kan i nogle tilfælde være misledende, hvis det
ikke forstås rigtigt. For eksempel talte Jesus til kvinden ved Jakobs brønd so mom han talte til nogen 
andre idet han sagde: »Hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig: Giv mig 
noget at drikke, så ville du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand.« Joh. 4,10. Vi 
ville have sagt: "Du ville have spurgt mig, og jeg ville have givet dig..." Men det er den måde at Jesus 
talte på, og vi kan stole på at Han gjorde i den hensigt, fordi han ville at Kvinden skulle genkende 
ham som Messias. Kristus fortalte hende guddommelige sandheder og gav beviser for at Han kende 
hendes liv og således begyndte “kvinden at blive overbevist om hans karakter. Spørgsmålet stilles i 
hendes sind: Kunne dette ikke være den længe ventede Messias? Sagde hun til ham: ‘Jeg ved at 
Messias kommer, som kaldes Kristus …”Det var dette at Kristus havde til formål og sagde lige ud idet 
Jesus svarede, ‘Jeg er Ham som du taler om.’” DSM s. 190 eng udg.
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Helligånden kaldes ‘den anden trøstermand.’Kristus loved: “Og jeg vil bede 
Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig 
tid …” Joh. 14,16. De græske ord for “en anden Trøstermand” er “allon 
parakleton.” Ordet ‘allon’ er tydeligt. Det betyder en anden klar men ligestillet 
Trøstermand ligesom Kristus. Hvis den udlovede Trøstermand ville være 
forskellig fra Kristus – ikke identisk med Ham – ikke af samme slag; - så ville 
ordet ’allon’ ikke bruge på græsk men ’heteron.’

Det græske ord ‘allon’ viser i denne sammenhæng det lignende – af samme 
slags. ”Således lover Kristus sine disciple at Han vil sende, ikke ‘heteron,’ men 
‘allon Parakleton’ (Joh. xiv. 16), ‘en anden’ trøstermand, der ligner Ham selv. 
Den dogmagtiske vægt i denne ‘allon’ har været i stridigheder med flere sekter .
. . … ber ofte blevet fremhævet før nutid …”Det Nye Testamentes synonymer, R. 
C. Trench, Eerdmans, Grand Rapids, MI, 1969.

“Bemærk også at ordet ‘andre’ er ‘allon,’ og ikke ‘heteron,’ som betyder 
‘forskellig.’ Advokaten som skal sendes er ikke ‘anderledes’ fra Kristus, men 
‘andre’ ligner ordet Ham selv.” Ordstudier i det Nye Testamente, M. R. 
Vincent, Eerdmans, Grand Rapids, MI, Reprint 1973.

“ALLOS (… ) og HETEROS (…) er forskellig i betydning … Allos udtrykker en 
numerisk forskel og betoner andre af samme slags; heteros udtrykker en 
kvalitativ forskel og betoner andre af anderledes slags. Kristus lovede at sende 
en ‘anden Trøstermand’ (allos, andre end Ham selv, ikke heteros), Joh. 14,16.” 
Vines udvidede forklarende ordbog af Nytestamentlige Ord, Bethany Huset 
Publ., Minneapolis, MN, 1984, p. 52. 

I galaterne1,6 læser vi at Paulus undredes over hvorfor de troende havde 
accepteret et andet evangelium så hurtigt. Dette andet evangelium var ikke 
identisk med det evangelium som apostlene tidligere havde forkyndt for dem, og
således, fordi det var et anderledes evangelium, er det græske ord der bruges her 
ikke ‘allon’ men ‘heteron.’

Et lignende princip bruges også da Jesus talte med Nikodemus som “ikke anerkendte Jesus som 
Messias. Men blot som en lærer sendt fra Gud.” Nikodemus “overværede Hans liv, og tænkte over 
Hans lære” og “da Jesus blev løftet op på korset” huskede han Kristi lære og “så verdens Genløser i 
Jesus.” På denne måde accepterede han Jesus som Messias ved personlig erfaring og dette var Kristi 
hensigt. DA s. 168, 176, 177. Jesus omtale ofte sig selv i tredje person for at få dem der lyttede på 
ham til at tænke. Disse eksempler skal ikke nedtone den normale brug af personlige stedord for at 
formålet skal kunne identificeres.
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Ordet ‘allon’ bruges for eksempel også i Matt 5,39 "…hvis nogen slår dig på 
den højre kind, så vend den anden til." Den højre kind ligner og er identisk med 
den venstre kind; der er ingen virkelig forskel, derfor bruges "allon" og ikke 
ordet "heteron."

Kristus betegner Helligånden som den ‘anden Trøstermand’ som indbefatter at 
Han Selv også er en Trøstermand, eller en bogstavelig ‘Parakletos,’ som betyder
en mellemmand, mægler eller advokat 1 Joh. 2,1. Jf., Rom. 8,26. 27, 34. Hvis 
den kommende anden Trøstermand, sammenlignes med Kristus, vil det på en 
måde være af en anden slags, ikke guddommelig, så vil det være ‘heteron’ 
Parakleton. 23Men hvis den udlovede, anden Trøstermand er ligedannet og 
identisk med Kristus, deler den samme natur, så vil ordet ‘allon’ blive brugt, og 
dette er tilfældet, konkluderer vi at Helligånden er ligesom Kristus af samme 
natur og substans, og ikke anderledes fra Kristus. 24

Når Helligånden, sådan som Ellen White viser det, er ligeså meget en person
som Gud, er fuldt ud en del af Guddommen. 

23 "Andre af samme slags " er også "mere af samme slags."
Parakletos forekommer kun to gange i Nye Testamente: Her I Joh. 14 (oversat Trøstermand) og i 1. 
Joh. 2,1 (oversat forsvarer).
Vi har kun en forsvarer som også er vor Trøstermand, Kristi Ånd som var i profeterne (1Pet 1,10.11) 
og hvori Kristus bor i vort inderste (vor ånd, Ef 3,16.17). Han er den eneste mellemmand mellem Gud 
og mennesker, mennesket Kristus Jesus (1Tim 2,5).

24"At Kristus manifesterer sig selv over for dem, og alligevel er usynlig for verden, var et mysterium for
dem. De kunne ikke forstå Kristi ord i åndelig forstand. De tænkte på den ydre, synlige manifestation. 
De kunne ikke forholde sig til kendsgerningen at de kunne have Kristi tilstedeværelse hos sig, og 
alligevel er han usynlig for verden." Signs of the Times, 18. nov, 1897. I de efterfølgende år gentog 
hun disse ord og tilføjede: "De forstod ikke betydningen af åndelig manifestation." Southern 
Review, 13. sept, 1898.

"Faderen har givet Sin Søn til os så at Helligånden, gennem Sønnen, måtte komme til os, og 
lede os til Faderen." Signs of the Times, 3. okt, 1892. Jesus sagde: "Ingen kommer til Faderen uden
ved mig " Joh. 14,6.
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Kristus underlagt Faderen

Bibelen lærer at Kristus, til sidst, vil være underlagt Faderen. Hvorfor det? 
Kristus har, inden for Guds frelsesplan, i Sin rolle som Mellemmand, altid været
den Mindre person, på grund af Hans ydmygelse, og skal vi så forstå at denne 
situation fortsætter i det uendelige?25 Vil Faderen altid være den store Gud og 
Sønnen den mindre Gud? Hvis Sønnen har ydmyget Sig selv og bliver underlagt
Faderen for at frelse fortabte menneskehed, hvorfor skal Han så til igen 
underlægge Sig selv under Faderen? Illustrerer dette måske en klar forskel 
mellem Faderen og Sønnen, i stedet for at være fuldstændig Eet og ligestillet?

Nedenstående skriftsted er ofte blevet citeret for at gøre det klart at Faderen og 
Sønnen ikke har ligestillede partnere i Guddommen.

Skriftstedscitat.

“Derefter kommer enden, når han har tilintetgjort al magt og myndighed og 
kraft og overgiver Riget til Gud Fader. For Kristus skal være konge, indtil Gud 
får lagt alle fjender under hans fødder; som den sidste fjende tilintetgøres 
døden, for »alt har han lagt under hans fødder«  og når det hedder, at alt er 
underlagt, er det klart, at undtaget er Gud, der har lagt alt under ham. Og når 
så alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underlægge sig under ham, som 
har lagt alt under ham, for at Gud kan være alt i alle.” 1 Kor. 15,24-28.

Før jordens grund blev lagt blev det guddommelige råd enige om at Kristus 
skulle ydmyge Sig selv og være menneskenes Genløser. Han tog den faldne 
menneskeheds natur og skikkelse og blev underlagt Faderen. Vi vil måske sige 
at Faderen, som det skete, tog Lederens styrende rolle, medens Kristus tog rollen
som ham der effektuerer frelsesplanen.

Kristus har en usædvanlig position. Han er den eneste Mellemmand 1 Tim. 2,5, 
og Genløser. Ingen andre navne kan gives hvorved vi kan frelses. Apg 4,12. 

25Med hensyn til Hans guddommelige natur, er Sønnen ikke en mindre Gud. I ham bor hele 
Guddommens fylde. Han er Guds guddommelige Søn, personificeringen af den eneste sande Gud" 
hans Fader. (3SM s. 416.2; RH 30. jan., 1900). Han er sin Faders persons udtrykte billede; at se 
Sønnen er at se Faderen. Faderen er ikke født og hvad angår Hans fødsel på denne jord som 
menneskehedens Genløser, er sønnen affødt. Faderen har givet Sin Søn sit eget navn some r over alle
navne. Derfor skal vi ære Sønnen ligesom vi ærer Faderen (Joh. 5,23). Fordi han er den levende Guds
søn (Matt 16,16) han er lige med Gud (Joh. 5,18).
 "Ligestilling mellem guddommen " – et ligeligt mål af kraft, position, og myndighed. Forslaget er at 
Kristus for en tid accepterer rollen som Søn som en lavere position, med mindre mydighed og kraft 
end ham som har taget “Faderens” rolle".
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Hvad angår menneskenes frelse, er Kristi navn virkeligt unikt og 
usammenligneligt. Ikke Faderens blod blev udgydt, men Kristi blod blev udgydt.
Det var Kristus Som betalte prisen og købte den faldne menneskehed og 
genvandt jordens herredømme.

På grund af menneskets fald blev Satan denne jords fyrste og hersker, men på 
grund af Kristi død, blev djævelen afsat af tronen (Hebr. 2,14 Gspd), eller 
tilintetgjort (ASV). Med henblik på dette bevidner Kristus: “Nu fældes der dom 
over denne verden, nu skal denne verdens fyrste jages ud. … Det sagde han og 
betegnede dermed, hvordan han skulle dø. ” Joh. 12,31. 33. Dette bekræftes i 
Åb. 12,9. 11. “…han [Satan] blev kastet ud … De har besejret ham ved 
Lammets blod.”

Således er Kristus den eneste egentlige Genløser og Redningsmand. Gennem 
hans blod – ved at Han opgav Sit liv – kom denne verden under Kristi 
herredømme og lige efter Hans død og opstandelse bevidnede han: ”Mig er 
givet al magt i himlen og på jorden” Matt. 28,18. Nu blev Kristus denne faldne 
verdens retmæssige, legitime og lovlige ejer. Han har betalt den fulde pris.

Kristus som er helt guddommelig og anderledes fra Faderen, sonede 
menneskenes synd med Sit menneskeliv, og Han fik, som den store Sejerherre, 
al magt og myndighed.26 Når han er ligestillet og ét med Faderen, besad Han, 
ligesom Faderen, al magt i himlen, men nu, efter at have betalte Golgatakorsets 
pris, kom Han i besiddelse af al magt på jorden, fordi Satan, denne verdens 
fyrste, blev afsat og tilintetgjort gennem Hans død.

26"Kristus modtog alt fra Gud, men han modtog for at give. Således er det i de himmelske 
boliger, i hans tjeneste for alt, hvad der er skabt: ved den elskede Søns hjælp udstrømmer 
Faderens liv til alle; ved Sønnens medvirken vender det tilbage som lovsang og glad tjeneste, som 
en flodbølge af kærlighed, til det store ophav." Den store mester s. 12

Kristus modtog alle ting fra Gud hans fader, den store Kilde til alle ting. Han modtog sin Faders liv og 
giver det til hele skabningen. 
Ligesom Guds visdom og kraft (1 Kor 1,24) modtager Sønnen sin Faders visdom og giver det til sine 
born når de beder (Jakob 1,5);
Ligeså modtager Sønnen sin Faders kraft og giver det til dem som tager imod ham som Guds søn, at 
de måtte blive Guds sønner (Joh. 1,12).
Sønnen fremholder alle ting ved kraften fra sin Faders magt (Hebr 1,3) ligesom han er sin Faders 
herligheds klarhed, og sin Faders persons udtrykte billede.

Ellen White beskriver Gud Faderen som universets Hersker, der lægger autoritet i Sin Søn, som er 
”overdraget” ham alene. (PP s. 36; SR s. 13; 1SP 17.1.) "Det blev forordnet af Faderen selv, at Kristus
skal være lige med Ham selv. " Signs of the Times, 9. jan, 1879.
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Kristus led syndens straf. Englene ”led sammen med Kristus” og Faderen blev i 
en forstand ”korsfæstet sammen med Kristus, for Kristus var ét med Faderen” 
Bible Echo, 6. aug., 1894. Dog var det Kristus som faktisk døde i menneskelig 
skikkelse og betalte Golgatakorsets pris. “Lammet, det slagtede, er værdigt” Åb.
13,8. Kun det slagtede lam kunne åbne bogens syv segl. Åb. 5,9. Ingen andre var
værdig til at gøre dette, som illustrere Kristi enestående og usammenlignelige 
position.“ Og de sang en ny sang: Du er værdig til at få bogen og bryde dens 
segl, for du blev slagtet, og du købte med dit blod” Åb. 5,9.

Ikke Faderen, men Kristus blev slagtet og Hans blod blev udgydt for at løskøbe 
den faldne menneskehed. Således står Jesus Kristus frem på en enestående og 
uforlignelig måde i Guds frelsesplan. Kun Kristus var virkelig den stor 
Sejerherre for den faldne menneskehed og Han udførte denne verdens 
herredømme, og på grund af dette blev Han sat ”ved sin højre hånd i himlen, 
højt over al myndighed, magt, kraft, herskermagt og hvert navn, som nævnes 
kan, ikke blot i denne tidsalder, men også i den kommende.” Ef. 1,20. 21. 
Kristus “ydmygede han sig og blev lydig indtil døden, ja, døden på et kors. 
Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne” Fil. 
2,8. 9. 

Skriftstedet i 1 Kor. 15, 24-28 referer til frelsesplanens afslutning, da Kristi 
enestående rolle som den eneste Genløser er fremstået I herlighed og total sejr 
over synd og død, og over Satan og hans falske herredømme. Kristus fremstår i 
hele universet som den store Sejrherre og som den retmæssige ejer af denne 
tidligere fortabte planet jorden. Gennem Sin enestående og uforlignelige 
genløserrolle, opnået den, over Faderen, retten til at være denne verdens legitime
ejer og hersker.

Alligevel vil Kristus, ved frelsesplanens herlige afslutning, træde ned fra Sin 
fremstående enestående position og rolle, og underlægge Sig selv Faderen i ved 
at genoprette fuldkommen ligestilling mellem Ham selv og Sin Fader som der 
eksisterede før verdens grundlæggelse. I 1 Kor. 15, 28 står der: “Og når så alt 
er underlagt ham, skal også Sønnen selv underlægge sig under ham, som har 
lagt alt under ham, for at Gud kan være alt i alle.” Om Gud måtte være alt i 
alle, så at Guddommen måtte være ligestillet og allerhøjest, uden at Kristus 
fremstår alene, en enestående position med særlig private tildragelser.

Således vil Kristus til sidst, dele Sine opnåede retmæssige privilegier at udøve 
kraft og myndighed over denne verden, sammen med Faderen. Opfyldelsen af 
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dette finder vi i Åbenbaringen 11,15 hvor vi læser: “Verdensherredømmet er nu
vor Herres og hans salvedes.” Således vil vore Herre, Faderen, dele samme 
rettigheder og besiddelse sammen med denne verdens rigers Kristus, der er 
opnået retmæssigt ved Kristi død på Golgatas kors.

I 1 Kor. 15, 24 står der: “Derefter kommer enden, når han har tilintetgjort al 
magt og myndighed og kraft og overgiver Riget til Gud Fader.” Således vil han, 
ved slutningen hvor Kristus sejrrigt og fuldstændigt har sat alle former for 
fjendtlige magter ud af kraft, udfri denne verdens opnåede rige til Sin Fader og 
dele Sine vundne rettigheder med Ham; og således er der ligelighed i 
Guddommen genoprettet.
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Kristus visdommens kilde

Ordsprogenes bog I bibelen hører til de poetiske bøger. I kapitel 8 finder vi 
Visdoms skildret som en råbende kvinde der lægger strube i. Længere fremme i 
dette kapitel finder vi adskillige hentydninger til Guds Søn og vi kan klart se at 
Visdommen er personificeret i Kristus, som skildrer Hans natur og arbejde. 

I dette kapitel finder vi nogle få tekster som er mere problematiske at forstå for 
nogle mennesker. Selvom de stemmer med de poetiske udtryk og beskrivelser 
kan de ikke altid tages bogstaveligt, alligevel er det meget specielt at Kristus 
skildres gentagende gange i dette kapitel som et skabt væsen, født før verdens 
grundlæggelse.

Her er nogle udtryk fra den Nye engelske bibel, som klart viser dette. 
(Nedenstående er fra dansk 1992 oversættelse):

Skriftstedscitat 1.

“Som begyndelsen på sine handlinger skabte Herren mig, som det første af sine 
værker dengang. Fra evighed er jeg dannet, fra begyndelsen, før jorden blev til. 
Jeg blev født, før strømmene var til, før der var vandrige kilder; da bjergene 
endnu ikke var sat ned, forud for højene blev jeg født, førend han skabte 
landjorden og markerne og de første støvkorn i verden. Da han grundfæstede 
himlen, var jeg der allerede, da han lagde jordens flade fast på urdybet, da han 
samlede skyerne deroppe, da han lod urdybets kilder strømme, …”Ordsp 8,22-
28.

I denne passage bemærker vi klart at Jesus Kristus, som Guds Søn, og ligesom 
Visdommens personliggørelse, skildres i forhold til Guds skabelsesarbejde. I 
begyndelsen af bibelen læser vi at Guds skaberværk var godt, - også på den 
sjette dag “Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt.”1. 
Mos. 1,31. Visdom manglede ikke ved Skabelsen. Skabelsens herlige arbejde 
var Visdommens unikke mesterstykke. 

Lige efter skabelsesberetningen, læser vi dog om mennesket fald i synd. I det 
øjeblik var der Visdom mere hos mennesket. Mennesker blev tåbelige. Det var 
nu i stort behov for visdom og Gud havde tilvejebragt en udvej. Ordsprogene 8 
beskriver at Kristus, før skabelsesværket, blev frembragt som personificeringen 
af Visdom. Denne visdoms-rolle Kristus har over for den faldne menneskehed 
var der opnået enighed for på forhånd.

Ordsprogenes bog er en poetisk bog og således skal vi ikke blive overraskede 
over at læse poetiske udtryk. Derved forstår vi, når vi læser dette kapitel, at 
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Kristus blev født. Han blev ikke født som et Guddommeligt Væsen. Han blev 
født i visdommens rolle.

Min bror er læge. Jeg husker ikke den præcise dato, men jeg husker stadig at han
modtog sin doktorgrad. Lad os sige at det var den 20. august, 1968. Nu vil jeg så
lade mig inspirere af den poetiske ånd og jeg vil sige: ”Min bror blev født som 
en læge den 20. august, 1968,” betyder det så at han ikke eksisterede før den 
dato? Nej selvfølgelig ikke. Han eksisterede som en mand 25 år før den dato, 
men siden den dato eksisterede han i rollen som læge.

Således, blev Kristus født til Sin Visdoms-rolle før skabelsen fandt sted. 27Dette 
betyder ikke at Han ikke eksisterer før dette skete. Nej, Hans eksistens som 
Guddommeligt Væsen, er fra hele evigheden af. Men før Skabelsen fandt sted, 
blev han født i Visdommens rolle, for menneskenes skyld, hvis de skulle falde i 
synd.

Kristus er det eneste Mellemmand mellem Gud og faldne mennesker. Vi “er i 
Kristus Jesus, som er blevet visdom” såvel som “både retfærdighed og 
helligelse og forløsning,”1 Kor. 1:30. Det er interessant at bemærke at ved ordet
“blevet,” bruges det græske ord “ginomai”, som betyder: “at blive født eller 
født.” Således er det, som det beskrives i ordsprogene 8, klart at Kristus blev 
født i Sin Visdomsrolle- for den faldne menneskeheds skyld, som var blevet så 
tåbelige at lytte til den store bedrager.

Idet vi læser videre, skal vi se hvordan Kristi Visdoms-rolle, skildres poetisk 
som en stor glædeskilde.

Skriftstedscitat 2.

“Var jeg ved hans side som hans fortrolige; jeg var til glæde for ham dag efter 
dag, jeg dansede foran ham hele tiden, jeg dansede på hans vide jord og 
glædede mig over menneskene.” Ordsp 8,30. 31.

Ved skabelsen var Kristus tilstede som Visdommens personliggørelse. Om det 
var nødvendigt var han rede til at opfylde Sin nylig antagede rolle, og som sådan
beskrives Kristus poetisk. Som med ”glæde og fryd” der dansede over jorden og 
fandt glæde ved menneskene. Skabelsesværket skulle ikke være forgæves. En 
udvej var sikret. Visdommens vej. Retfærdiggørelsens, helliggørelsens og 
genløsningens vej. Guds forunderlige skabelsesværk ville ikke svigte. Guds plan
med denne jord vil visselig lykkes. Dette var en kilde til glæde. ”Hvor var du, 

27Med Sin visdoms-rolle: "Enhver sætning han sagde, kom fra Gud. Han var Guds Ord dog Visdom, 
og han bragte altid sandheden med Guds myndighed." Særlige vidnesbyrd om uddannelse, 1897 s. 6.
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da jeg grundlagde jorden? . . . . mens alle morgenstjerner jublede, og alle 
gudssønner råbte af fryd?” Job 38,4. 7. 

Ordsprogene 8 giver ikke mulighed for at tro at Kristus blev født som et 
guddommeligt skabt væsen, også selvom vi læser i Salmerne 2,7 “… Herren 
har bestemt: Han sagde til mig: »Du er min søn, jeg har født dig i dag.” vi 
forstår at dette siges som Kristi opstandelse fra de døde. I romerne 1,4 står der 
“Stadfæstet som Guds søn med magt og vælde, da han opstod fra de døde.” Og 
Apg. 13,33 står der: ”Har Gud opfyldt for os, deres børn, da han lod Jesus 
opstå, sådan som der står skrevet i den anden salme: Du er min søn, jeg har 
født dig i dag.” 

Således bevidner Ellen White i klar harmoni med bibelen, at der aldrig har været
en tid hvor Kristus ikke var i tæt fællesskab med den evige Gud. Han har altid 
eksisteret som et guddommeligt væsen, endog som Guds evige Søn, i union og 
enhed med Sin Fader.

Som svar på de spørgsmål der stilles i begyndelsen af denne bog, konkluderer vi
at Mrs. White ikke tilslutter sig de første pioneres fejlslåede opfattelser i 
enighedens navn, men rettede deres forkerte opfattelser ved at beskrive Guds 
natur i detaljer over en årrække.28 Hendes første skrifter har alligevel aldrig 
modsagt den sande bibelske lære om treenigheden.

Nederlandene,
Geesbrug,
20. marts, 2013.
voermanjan@hotmail.com

28Nogle af disse uddybelser ligner og kan sammenlignes med andre store forfatteres beskrivelser såsom Heman 
Humphrey, John Cumming, John Harris og Henry Melvill. (jf., fodnote 2) Således gjorde Gud i sit forsyn det klart 
at vi, som en kirke, deler vor bibelske begreb om treenigheden med andre kristne, som måtte hjælpe med at 
indgyde den tillid at vi ikke er en sekterisk bevægelse, men en kristen kirke.
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