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Inledning 

 
Guds frid, kära bröder! 
 
Nu ska vi se den radikala skillnaden mellan sanning och lögn, ljus och mörker, Guds Ord och 
människors filosofi/tradition, angående läran om Gud. Jag ska försöka vara så kortfattad 
men omfattande som möjligt. Målet med detta mejl som tar en dyrbar tid av oss alla är att 
hjälpa oss att följa Lammet vart än Han går. Kom ihåg 5 Mosebok 29:29 vi läste i fredags, att 
Gud med Sin visdom anser det nödvändigt att hålla vissa saker i mysterium för vårt bästa. 
 
Kom också ihåg vad syster White skriver: “Det är inte nödvändigt för oss att kunna definiera 
exakt vad den Helige Ande är... Den Helige Andes natur är ett mysterium. Människor kan inte 
förklara den, eftersom Herren inte har uppenbarat det för dem. Människor med fantasifulla 
åsikter kanske kan sammanställa vissa citat ur Bibeln och ge dessa en mänsklig tolkning, men 
att godta sådana åsikter kommer inte att stärka församlingen. Ifråga om sådana mysterier, 
vilka är alltför djupa för mänsklig förmåga att förstå, är tystnad guld.” Ellen White, 
Löftestiden (Acts of Apostles), kap. 5, sid. 51 
 
Bibeln skrevs av ödmjuka män under den Helige Andes inspiration och ska läsas och predikas 
under den Helige Andes ledning. Alla Guds löften är villkorliga. Det finns villkor för att vi ska 
förstå Guds Ord. Vi läser i Skrifterna: 
 
“Han leder de ödmjuka rätt, Han lär de ödmjuka Sin väg.” Psalm 25:9 
 
“Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd... Håll dig inte själv 
för vis, frukta Herren och fly det onda.” Ordspråksboken 3:5-7 
 
“Lev i endräkt med varandra. Tänk inte på det som är högt utan håll er till det som är ringa. 
Var inte självkloka.” Romarbrevet 12:16 
 
Satan ger oss onda tankar om att Guds Ord och Hans Lag begränsar vår frihet att tänka och 
verka, därmed drar han oss in i farliga områden såsom fanatism och skepticismens labyrint. 
Läs mer om det via länken: https://m.egwwritings.org/sv/book/11596.2847 
 

Romersk katolska dogmen om treenigheten (The Holy Trinity) 

 
Både själva ordet och läran om treenigheten saknas i Bibeln. Den grundades av påvedömet 
år 325 vid Nicea kyrkorådet – det första ekumeniska mötet. Följande citat är hämtade från 
katolska källor och förklarar vad treenigheten betyder. 
 
“The mystery of the Most Holy Trinity is the central mystery of Christian faith and life. It is 
the mystery of God in himself. It is therefore the source of all the other mysteries of faith, 
the light that enlightens them. It is the most fundamental and essential teaching in the 

https://m.egwwritings.org/sv/book/11596.2847


hierarchy of the truths of faith.” Catechism of the Catholic Church, part 1, section 2, 
paragraph 234 
 
“Even though the Three Persons are One God, yet they are distinct: for the Father has no 
origin, He came from no one. But the Son is begotten, He comes from the Father alone. The 
Holy Spirit comes or proceeds from both the Father and the Son. These different relations of 
origin tell us there are three distinct Persons, who have one and the same divine 
nature.” William Most, Theological Collection: A Basic Catholic Catechism, part 2, chapter 2 
 
“From all eternity the Father begets the Son, and the Son proceeds from the Father. From all 
eternity the Father and Son breathe forth the Holy Ghost, and He proceeds from Them, as 
from one Source... The Father is made of none, neither created, nor begotten. The Son is of 
the Father alone: not made, nor created, but begotten. The Holy Ghost is of the Father and 
the Son: not made, nor created, nor begotten, but proceeding.” Louis Laravoire Morrow, My 
Catholic Faith: A Manual of Religion, 1958, page 30-32 (se bild 4, tagen från samma källa, 
som illustrerar den katolska dogmen om treenigheten – en allvarlig villfarelse) 
 

 
 
“The Son proceeds from the Father; the Holy Ghost proceeds from the Father and the Son... 
The Holy Ghost is called the Spirit of Christ (Rom. 8:9), the Spirit of the Son (Gal. 4:6), the 
Spirit of Jesus (Acts 16:7). These terms imply a relation of the Spirit to the Son, which can 
only be a relation of origin. This conclusion is so much the more indisputable as all admit the 
similar argument to explain why the Holy Ghost is called the Spirit of the Father. Thus St. 
Augustine argues... But this immanent knowledge is the very essence of the Holy Ghost. The 
latter, therefore, has His origin in the Son, the Holy Ghost proceeds from the Son.” Charles 
George Herbermann, The Catholic Encyclopedia, Knight Of Columbus Special Edition 1913, 



volume 7, page 411 (notera att de verserna katolicismen hänvisar här för att bekräfta sin 
tolkning är just samma som används idag av många protestanter i deras argument) 
 
“Our opponents sometimes claim that no belief should be held dogmatically which is not 
explicitly stated in scripture... But the Protestant Churches have themselves accepted such 
dogmas, as the Trinity, for which there is no such precise authority in the 
Gospels.” Assumption of Mary, Life Magazine, October 30, 1950, page 51 
 
“Question: What is Sunday, or the Lord's Day in general? Answer: It is a day dedicated by the 
Apostles to the honor of the Most Holy Trinity, and in memory that Christ our Lord arose 
from the dead upon Sunday, sent down the Holy Ghost on a Sunday, and therefore is called 
the Lord's Day. It is also called Sunday from the old Roman denomination of Dies Solis, the 
day of the sun, to which it was sacred.” The Douay Catechism of 1649, page 143 
 
“Sunday after Sunday we should recall in a spirit of gratitude the gifts which the Blessed 
Trinity is bestowing upon us... Sunday, therefore, is the day of the Most Holy 
Trinity.” Solemnity of the Most Holy Trinity, uCatholic, May 27, 2018 
 

Sjundedags Adventist läran om Gudomen (The Godhead) 
 
Både ordet och läran om Gudomen står fast i Bibeln och är den sanna kristna församlingens 
oförändrade tro genom alla tider. Tre gånger möts ordet Gudom i olika former, i den 
grekiska grundtexten. Se Apostlagärningarna 17:29, Romarbrevet 1:20 (använd SRB: 
Svenska Reformations Bibeln eller KJV: King James Version), Kolosserbrevet 2:9. 
 
Bibeln lär oss om tre Eviga, Självexisterande och Allsmäktiga personer som utgör Gudomen. 
Aposteln skriver: “Ty tre är de som vittnar i himlen: Fadern, Ordet och den Helige Ande, och 
dessa tre är ett.” 1 Johannes 5:7. Någon menar att denna vers saknas i Bibelns grundtext. Då 
frågar jag: vilken grundtext? Codex Alexandrinus, Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus eller 
Textus Receptus? Ja, Textus Receptus som är grundentexten för bl.a. den bästa 
protestantiska Bibeln - King James Version 1611, men också den bästa svenska Bibeln - Karl 
XII Bibel 1703, är den absolut äldsta grekiska grundtexten. Den första armeniska Bibeln 
översattes från just denna grundtext under 300-400 talet och anses vara en av världens 
bästa Bibelöversättningar. Alla de nämnda Biblar innehåller den citerade texten från 1 
Johannes 5:7, som talar mycket klart om de tre personerna i Gudomen. Låt oss läsa ett 
otroligt intressant vittnesbörd om just denna vers: “There is an Exposition of the Apostles' 
Creed by the Waldenses and Albigenses, in which they quote, 1 John 5:7 in defence of the 
Trinity, and they defend all the doctrines now found in that summary except descending into 
hell and believing in the holy catholic church.” Adam Blair, History of the Waldenses, 1833, 
volume 1, page 220. De första reformatorerna hade inte fått ljus över vissa trosläror såsom 
vuxendop, Helgedomen, hälsobudskapet, vilddjurets märke, Jesu återkomst, tusenårsriket… 
“Men de rättfärdigas stig är som gryningens ljus, som skiner mer och mer tills fullt dagsljus 
råder.” Ordspråksboken 4:18. Så har det varit med den kristna reformationen. Valdenserna 
och Albigenserna trodde på det som stod skrivet i 1 Johannes 5:7, att “dessa tre är ett”. 
 
 



Bibeln framställer Fadern, Sonen och den Heliga Anden som oberoende och individuella 
Väsen i bl.a. Matteus 28:19, Lukas 3:21-22, 1 Korintierbrevet 12:4-6, 2 Korintierbrevet 
13:13, 1 Peter 1:2 och Uppenbarelseboken 1:4-5. Ordet Gud i den hebreiska grundtexten är 
Elohim (ֱא ִהל  som bokstavligt översatt betyder Gudar. El från hebreiska betyder Gud i (םי
singular form och är roten i många namn såsom Daniel, Samuel, Emanuel och Mikael. 
 
Dessutom möter vi uttrycket “Oss” i samband med Gudomen (se 1 Mosebok 1:26, 3:22, 
11:7, Jesaja 6:8, Johannes 14:23 och 17:11,22). Någon kanske säger: “Men i Johannes 
14:23 nämns inte den Helige Anden.” Nej, och likaså läser vi i Bibeln enbart om Fadern och 
Sonen i Ordsrpåksboken 30:4. Men menas det då att den Heliga Anden inte var med vid 
skapelsen och skapade tillsammans med Fadern och Sonen? Menar Jesus i Johannes 
14:23 att den Heliga Anden inte bor i oss, bara för att Han inte nämns i den texten? Såklart 
inte, annars skulle Bibeln motstå sig själv, eftersom den säger: “Bevara genom den Helige 
Ande som bor i oss det goda som har blivit anförtrott åt dig.” 2 Timoteus 1:14 
 
Den tredje personen i Gudomen - den Heliga Anden: 
Älskar: Romarbrevet 15:30, Galaterbrevet 5:22 
Skapar: Job 33:4, 1 Mosebok 1:1-2 
Talar: Hebréerbrevet 3:7-9, Apostlagärningarna 13:2 
Rannsakar: 1 Korintierbrevet 2:10-11, Jesaja 40:13 
Inverkar: 1 Tessalonikerbrevet 1:5-6, Sakaria 4:6 
Vittnar: Romarbrevet 8:16, Psalm 50:7 
Hjälper: Romarbrevet 8:26, Psalm 118:13 
Beslutar: 1 Korintierbrevet 12:11, Apostlagärningarna 15:28 
Hindrar: Apostlagärningarna 16:6, 1 Samuel 25:34 
Sänder: Apostlagärningarna 8:29, Jesaja 48:16 
Undervisar: Johannes 14:26, Nehemia 9:20 
Förkunnar: Johannes 16:13, Jesaja 42:9 
Leder: Galaterbrevet 5:18, Romarbrevet 8:14 
Närvarar överallt: Psalm 139:7, Uppenbarelsen 1:4, 5:6 
Möter motstånd: Apostlagärningarna 7:51, Galaterbrevet 5:17 
Bedrövas: Efesierbrevet 4:30, Jesaja 63:10 
Hädas: Matteus 12:31-32, Hesekiel 20:27 
Bedras inte: Apostlagärningarna 5:3-4, Psalm 78:36 
Bor i oss: 1 Korintierbrevet 3:16, Jakobsbrevet 4:5 
 
Alla de ovan nämnda texter från Guds Ord visar att den Heliga Anden är en lika mycket 
person som Fadern och Sonen. Jesus säger: “Ser Mina händer, och Mina fötter, att det är Jag 
Sjelf: Tager på Mig, och skåder; ty Anden hafver icke kött och ben, såsom I sen Mig hafva.” 
Lukas 23:39 (Karl XII 1703). Jesus säger inte att Anden, bara för att Han inte har kött och 
ben, inte är en person. Vi får inte tolka Bibeln efter vår egen uppfattning. Bibeln lär oss 
Anden är både Herre och Gud (se 2 Korintierbrevet 3:17, Johannes 4:24). 
 
Nu ska vi se vad Profetians Ande säger om Gudomen. Bild 1-3 illustrerar den originella SDA 
teologin med texter från Ellen White. Citaten i bild 2 och 3 är från Volume 7-A. 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 



“Den Helige Ande är Kristi representant, men fri ifrån mänsklig natur och oberoende därav. 
Hindrad av mänsklig natur kunde Jesus inte personligen vara närvarande överallt. Därför var 
det till deras bästa att Han skulle gå till Fadern och sända Anden att bli Hans efterföljare på 
jorden... Människor kunde stå emot och övervinna synden bara genom den väldiga makt 
som den tredje personen i Gudomen utövade. Han skulle inte komma med någon begränsad 
kraft utan i fullheten av gudomlig makt... Om Anden sade Jesus: “Han skall förhärliga Mig.” 
Jesus kom för att förhärliga Fadern genom att uppenbara Hans kärlek. På samma sätt skulle 
Anden förhärliga Kristus genom att uppenbara Hans godhets välbehag för 
världen.” Vändpunkten (Desire of Ages), kap. 73, sid. 670-673 (läs hela kapitlet i bön) 
 
“Den Helige Ande har en personlighet, annars kunde Han inte vittna med våra andar att vi är 
Guds barn. Han måste vara en gudomlig person, annars kunde Han inte utforska de 
hemligheter som ligger dolda i Guds tänkesätt. “Anden själv vittnar med vår ande att vi är 
Guds barn (Rom. 8:16). Vem vet vad som finns i människan utom den människans egen 
ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds Ande (1 Kor. 2:11)... Den Helige Ande 
leder alltid till det skrivna Ordet. Den Helige Ande är en person, ty Han bär vittnesbörd med 
våra andar om att vi är Guds barn.” Manuskript 20, 7 februari 1906 
 
“Vi måste inse att den Helige Ande som är en lika mycket person som Gud är en person går 
på denna jord, osynlig för mänskliga ögon, att Herren Gud är vår Försvarare och 
Hjälpare.” Manuskript 66, 17 april 1899 
 
“När Guds folk rannsakar Skrifterna med en längtan att veta vad som är sanning, är Jesus 
närvarande i personen av Hans Representant, den Helige Ande, och återupplivar de 
ödmjukas och sorgsnas hjärtan.” Manuskript 158, 7 december 1898 
 

Historisk fakta 
 
“If Paganism was conquered by Christianity, it is equally true that Christianity was corrupted 
by Paganism. The pure Deism of the first Christians, (who differed from their fellow Jews 
only in the belief that Jesus was the promised Messiah,) was changed, by the Church of 
Rome, into the incomprehensible dogma of the trinity. Many of the pagan tenets, invented 
by the Egyptians and idealized by Plato, were retained as being worthy of belief.” Edward 
Gibbon, History of Christianity, 1887, page 16 
 
“Towards the end of the first century and during the second many learned men came over 
both from Judaism and Paganism to Christianity. These brought with them into the Christian 
schools of theology their Platonic ideas and phraseology, and they especially borrowed from 
the philosophical writings of Philo.” John McClintock and James Strong, Cyclopedia of 
Biblical, Theological and Ecclesiastical Literature, 1891, volume 10, page 553 
 
“I prefer with all humility and faithfulness to serve Father the Creator, Son the Maker and 
Spirit the Originator of all beings, who created everything, and is able to abolish and recreate 
by His mercy.” Agathangelos, History of the Armenians, Armenian Edition 1983, page 43 
 
 
 



Konklusion 
 
Nu har vi sett den radikala skillnaden mellan Bibelns lära som SDA kyrkan står för och den 
katolska dogmen - treenigheten som är falsk. Att tro på att Jesus har ursprung och är född, 
därför att Han kallas för Guds enfödde Son, samt att den Heliga Anden är Faderns och Kristi 
Ande på det sättet att Han är en del av Fadern och Sonen är inget Bibeln, Profetians Ande 
och historien bekräftar. Historien vittnar om en allvarlig förändring av Gudomens lära. Det är 
så satan verkar som mest effektivt för att föra fram sina onda planer i striden mot Lammet. 
Han kallas för lögnens fader i Johannes 8:44 och kan t.o.m. använda Bibeln på ett listigt sätt 
för att bedra. Det var genom att förvränga Guds Ord som han lyckades i Edens paradis att 
bedra Eva (se 2 Korintierbrevet 11:3-4). Men vi som Guds folk måste motstå denne fallne 
ängel genom Guds Ord - vårt enda försvar mot lögn. Pris ske Gud för den fantastiska gåvan 
Han gett oss, nämligen Profetians Ande genom Ellen White, som styrker, uppmuntrar, 
varnar, tillrättavisar och förbereder oss för de sista dagarnas händelser och Jesu återkomst. 
 
Sedan år 1844 försöker djävulen genom otrogna tjänare såsom John Kellogg och andra att 
splittra kvarlevan och omintetgöra Guds avslutande verk på jorden. Ellen White bad mycket 
för och varnade John Kellogg för att han skulle bli omvänd, eftersom han hade avfallit från 
tron och slutat tro på Andens Gudomliga person. Därefter leddes han av satan in i en falsk 
uppfattning om Helgedomen som förvränger Adventbudskapet. Idag har vi hundratals 
sådana förkunnare som fortsätter Kelloggs verksamhet och är självsäkra i sina teorier om 
livsviktiga ämnen som Gudomen och Helgedomen är. “Av deras frukt ska ni känna dem.” 
Matteus 7:16. Läs de kapitel i boken Patriarker och Profeter från Ellen White som handlar 
om Helgedomen, så får ni en djupare förståelse om Gudomen. 
 
Kom ihåg, det är inte människor som ska tolka Skrifterna, utan Skriften ska tolka sig själv, 
“lite här, lite där.” Jesaja 28:10. Återigen, visa mig från Skrifterna den tolkningen om den 
Heliga Anden, enligt vilket Anden är en del av Fadern och Jesus, eftersom det står skrivet 
Guds Ande eller Kristi Ande. Kom ihåg att detta argument är född av katolicismen! 
 
Må Gud hjälpa oss att vara trofasta ända till slutet. “For there must be also heresies among 
you, that they which are approved may be made manifest among you.” 1 Corinthians 11:19. 
I de svenska översättningarna står det partier istället för heresies/kättare (heretikos på 
grekiska). Önskar er Guds rikliga välsignelser och den Helige Andes ledning i resten av ert 
liv! Älskar er genom Kristus. 
 
Er bror i Jesus, 
Hrach Nersisyan 


