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INLEDNING 
I de studiebrev vi hittills har läst, har vi kunnat konstatera att det är 
förnuftigare att tro på en Skapare, än att tro på blind slump. När vi 
sedan söker Skaparen, Hans avsikter och instruktioner i Bibeln, så 
finner vi, att Han i grova drag har stakat ut världshistorien för oss. Vi 
skall egentligen inte behöva bli överraskade av några omvälvande 
händelser i världen. Vi bör kunna inordna dem i det mönster som 
Skaparen har gett oss.  

I Daniels bok blir Antikrist klart identifierad och identiteten blir 
ytterligare bekräftad i Uppenbarelseboken. Det vi skall fråga oss nu 
är, var befinner vi oss i historiens utveckling och vilka tecken kan vi 
iaktta runt om oss?  

Vi har Bibelns utsaga, att det lilla hornet, (vilddjuret = påvemakten), 
skulle få ett dödligt sår, men att detta sår skulle läkas och i 
Uppenbarelseboken kapitel 13 vers 3 kan vi läsa hur hela jorden 
förundrade sig över vilddjuret och följde efter det. Sedan i verserna 
11-16 kommer ny information: 

Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn 
som ett lamm men talade som en drake. Det utövar det första 
vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att 
tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt. Det gör 
stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på 
jorden i människornas åsyn. Genom de tecken det har fått makt att 
göra inför vilddjuret vilseleder det dem som bor på jorden. Det 
befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret, som har ett 
sår av ett svärd men levde. Och det fick makt att ge livsande åt 
vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda 
alla dem som inte tillbad vilddjurets bild. Och det tvingar alla, små 
och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på 
högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom 
den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal.  
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Man behöver inte studera länge för att se att den här nytillkomna 
makten är USA1.  

 Det uppstod i ett glest eller obefolkat område (ur jorden i 
motsats till vilddjuret och alla andra djur som steg upp ur 
havet = människomassor) 

 Det uppstod efter det att vilddjuret tillfogats ett dödligt sår 
1798. USA förklarade sig oavhängigt Storbritannien 1776, 
hade sin författning antagen 1787, och blev entydigt antagen 
som självständig nation 1798.  

Bibeln avslöjar att USA och den romersk katolska kyrkan kommer att 
samarbeta för att  

a) med ekumeniska projekt föra de protestantiska kyrkorna in 
under påvemaktens överhöghet.  

b) införa den söndagslag (vilddjurets märke), som profetian 
sagt.  

Innan vi kommer till de tecken som belägger vad jag har sagt här, 
skall vi se närmare på den dag som förändrade världen.  

DAGEN SOM FÖRÄNDRADE VÄRLDEN 

Skulle man ställa frågan ”vilken dag var det som förändrade 
världen?” till mannen på gatan, skulle svaret troligen bli: ”11 
september 2001”. Helt fel svar. Visserligen blev vissa aspekter 
förändrade i USA och genom USAs påverkan även i vårt tänkande, 
men i stora drag befann sig världen redan före den dagen i det läget 
den befinner sig idag.  

Nej, den dag som förändrade världen var 22 oktober 1844.  

                                                      
1 Det finns en skrift som heter: USA i biblisk profetia, som jag gärna skickar till den 
som vill ha den.  
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VAD HÄNDE 1844? 
När Daniel återger sin vision i kapitel 8:14 Tvåtusentrehundra kvällar 
och morgnar, sedan skall helgedomen komma till sin rätt igen, är det 
den himmelska helgedomen som avses och inte den jordiska. I 
studiebrev 12 berörde vi det här (sidorna 19-21). Daniels vision om 
de 2300 dagarna skulle ”förseglas till ändens tid”. I Daniel 12:4 står 
det: Men du, Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift till 
ändens tid. Många skall forska i den och kunskapen skall bli stor. 
Det var precis vad som hände. Och bara nu i efterskott, när tiden 
ligger bakom oss och vi kan lägga ihop två och två, har vi möjlighet 
att förstå. 

Inte en produkt av en enda man! 
Det kom att bli precis som det står i profetian: Många skall forska i 
den och kunskapen skall bli stor. Det var många som kom att syssel-
sätta sig med uträkningen av vilket år som avsågs med de 2300 
kvällarna och mornarna.   

1. Isaac Newton 1733 - Han är mest känd för sina vetenskapliga 
upptäckter. Han formulerade lagen för gravitation och lagar för 
ljusbrytning. Han byggde astronomiska instrument och mycket annat. 
Men han var en vetenskapsman som även var teologiskt skolad. Han 
tog Bibeln på allvar och många vet inte att han faktiskt publicerat mer 
material med religiöst innehåll än veten-skapliga avhandlingar. Han 
visade speciellt intresse för profetiorna och i en av hans böcker2 gör 
han klart att det var Guds avsikt att de olika profetiorna skulle förstås 
när de väl hade inträffat. Tänk t.ex. på vad Jesus sa: Och nu har jag 
sagt det till er innan det sker, för att ni skall tro, när det har skett (Joh 
14:29). I en kommentar till beräkningen av tidpunkten för slutet av de 
2300 års-dagarna, som han hade fastställt till 18473, skriver han: 
Liksom Gamla Testamentets profetior var avsedda att förutsäga Jesu 

                                                      
2 Bokens titel:Upon the Prophecies of Daniel and the Apocalypse of St. John. 
3 Att han inte kom till 1844 beror på att på Newtons tid, daterade man Artasastas 
påbud 3 år senare än vad man numera gör.  
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första ankomst, vilket lade grunden för den kristna religionen, så är de 
många och tydliga profetior om de händelser som föregår hans andra 
ankomst, skrivna inte bara för att förutsäga dessa händelser, utan för 
att sanningen skall återupptäckas. En sanning som länge varit förlorad 
eller glömd. [Nichol, Midnight Cry sid 591]  

2. Johan Petri 1768 – Tyskland, studerade speciellt de 70 årsveckorna 
och även han kom fram till att de 2300 åren skulle sluta år 1847.  

3. Manuel Lacunza 1790 – Sydamerikan. Predikade att Kristus skulle 
komma fysiskt och bokstavligen innan det 1000-åriga riket.  

4. John Brown  1810 – Storbritannien. Han beräknade tiden för de 
2300 kvällar och mornar till åren 457 f.Kr -1843 e.Kr.. 

5. William Davis 1811 - Templets rening tyddes som att Guds sanna 
tillbedjan skulle återställas.  

6. Thomas Playford 1830 Australien – predikade Jesu andra ankomst. 

7. Joseph Wolf 1837 predikade för kongressen i USA. Han är den som 
tog budskapet till mellanöstern. Henry Drummond bad honom 
komma till England.  

8. Daniel Wilson 1836 – Indien. Han studerade de 2300 dagarna. 

9. William Miller 1839. Han gick 1839 ut i offentlighet med sina 
beräkningar och kom att bli upphovsmannan till ”Millerrörelsen”. 
De trodde att den helgedom som skulle renas efter 2300 dagar var 
jorden som skulle renas i eld – som det står i beskrivningarna för 
Jesu återkomst. Milleriterna räknade därför med att Jesus skulle 
komma en andra gång mellan den 21 mars 1843 och 21 mars 1844. 
Men Miller var bara en av 88 människor som under den här tiden 
hade förstått att Bibeln hade förutsagt just 1844. Han trodde han 
var den enda. På den tiden spriddes inte nyheter så snabbt som de 
gör idag. Anledningen till det ökade intresset var, att år 1798 blev 
påven tillfångatagen av Napoleon. Den händelsen sporrade ett 
intensivt bibelstudium runt om i världen. De kunde se att en av 
profetiorna i Daniels bok gick i uppfyllelse. Se studiebrev 17 – ”Det 
adventistiska arvet”. Där finns en tabell som listar alla de 88 
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personerna av olika samfund som började ge ut böcker och andra 
skrifter där de förklarade sina upptäckter i Daniels bok.  

Vi kan se att det stämmer. Profetian skulle bli ”förseglad” intill 
den sista tiden, och att ”insikten” eller ”kunskapen” skulle 
komma att öka på den sista tiden precis som Gud hade lovat 
(Daniel 12:4). Daniel 12:9-10: Gå, Daniel, för dessa ord skall 
förbli gömda och förseglade till ändens tid. … ingen ogudaktig 
skall förstå detta, men de förståndiga skall förstå det. Är det 
inte intressant att det står ”de förståndiga” – inte ”de 
skriftlärda och visa”. Det säger oss att den här sanningen är 
tillgänglig för var och en (som vill).  

Alla dessa nya insikter gav upphov till en stor väckelse världen över, 
men speciellt i Amerika, där två andra tecken blev synliga. I 
Uppenbarelseboken kapitel 6 står det om sigillen som bryts av 
lammet och vad som händer. Det finns bara 7 sigill, och när lammet 
bröt det sjätte sigillet (vers 12-14), då blev det en stor 1)jordbävning. 
2)Solen blev svart som en sorgdräkt, och hela 3)månen blev som 
blod. 4)Himlens stjärnor föll ner på jorden, som när ett fikonträd 
fäller sina omogna frukter, när det skakas.  

Samma händelser nämner Jesus i Matteus 24:29-30 som tecken på 
hans omedelbara återkomst. Strax efter de dagarnas nöd skall solen 
förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från 
himlen, och himlens krafter skall skakas. Då skall Människo-sonens 
tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de 
ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och 
härlighet. 
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1) Jordbävningen 
Den 1 november 1755 skakades en stor del av Europa av en väldig 
jordbävning. Den har fått namnet ”Lissabon-jordbävningen” därför 
att dess centrum låg i Atlanten sydväst om Lissabon och staden 
Lissabon fick de största skadorna.  

Man uppskattar att upp till 100’000 människor omkom i jordbäv-
ningen, och den tsunami som drabbade Portugal och Marocko, 
skickade vågor längs hela Europas kust och skalven kändes ända till 
Finland.  

Denna jordbävning blev inordnad i de tecken som skulle visa sig 
innan Jesus kommer tillbaka till jorden.  

2) Solen blev svart 
Den 17 maj 1780 har gått in i Nordamerikas historia som ”den 
mörka dagen”. Klockan 9 på förmiddagen förmörkades plötsligt 
solen i hela New England, USA. Förmörkelsen höll i sig hela dagen. 
Korna kom hem, för de trodde det var kväll, hönorna satte sig till 
rätta på sina pinnar i hönshuset för att sova och skolor fick stängas. 
Det blev som natt. Det finns många teorier om vad som var orsaken, 
men ingen vet egentligen.  

3) Månen blev som blod.  
Den därpå följande natten steg månen upp som en blodröd skiva på 
himlen, precis som det var förutsagt i Bibeln. Undra på att 
människorna började tro att Jesus skulle komma tillbaka 1844.  

4) Stjärnorna ”faller från himlen” 
Den 13 november 1833 inträffade ett spektakulärt stjärnfall, synligt 
över hela den västra hemisfären. Det såg ut som om alla stjärnorna 
kom från en enda punkt och sköt ut i alla riktningar, precis som man 
föreställde sig att det skulle se ut med ledning av den bibliska 
profetian. Vi kan förstå att de människor som levde vid tiden strax 
innan 1844, la ihop alla de här tecknen: Daniels profetia som peka-
de på 1844 + jordbävningen + solen som blivit svart + den blodröda 
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månen + det stora stjärnfallet, och blev övertygade om att Jesus 
skulle komma tillbaka.  

Så här i efterhand kan vi se Guds finger i allt som skedde. Även om 
alla till en början tolkade profetian om de 2300 dagarna felaktigt, 
d.v.s. att den skulle betydde att Jesus skulle komma tillbaka, fick den 
sitt önskvärda resultat. Nämligen en världsvid väckelserörelse. 
Bibeln blev åter intressant och folk läste den. 

 

Vi kan se att tidsperioden 2300 dagar=år, var kopplad  

a. till den makt, som hädade Gud och förföljde Guds barn och 
till att 

b. härskarställningen för den förföljande makten bröts och att 
c. samtidigt Guds församling, som hittills hållit sig gömd i 

”öknen”, skulle komma i rampljuset, men 
d. lika viktigt var det, att helgedomen i himlen kom i fokus för 

de troende. Här ligger tyngdpunkten i profetian om de 2300 
dagarna (åren) i Daniel 8:14. "Tvåtusentrehundra kvällar och 
morgnar, sedan skall helgedomen komma till sin rätt igen." 
Slutligen  

e. måste Gud rättfärdigas som skapare av himmel och jord.  

I Sverige hade vi ”barnroparna”, som förkunnade budskapet om 
evangelium, när myndigheterna förbjöd vuxna att göra det.  

Man kan säga att Gud gav en varningssignal här. Det var slutet av en 
period av vedermödor för Guds trogna, och början till den nya 
epoken, som började kort därefter i och med den stora besvikelsen 
1844.   
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Följder av det intensifierade studiet av Bibeln 

 Helgedomstjänsten blev förstådd i sitt rätta sammanhang 
 Läran om Kristi återkomst blev förtydligad 
 Guds vilodag (sabbaten) återupptäcktes  
 De dödas tillstånd blev klarlagt 
 Profetians ande bidrog till förståelsen av Bibelns budskap 
 De tre änglarnas budskap blir upptäckt och blir förkunnat  

Daniel och Uppenbarelseboken 

Daniels bok och Uppenbarelseboken förklarar och ”låser upp” 
varandra. I brev nr 12 kunde vi läsa om vad det står i 
Uppenbarelseboken 10:5-12. I sammanfattning var det:  

1. Tiden är ute – d.v.s. det blir ingen ytterligare profetia som 
sträcker sig bortom 1844, när de 2300 åren slutar.  

2. Johannes ombads att ta en öppen bokrulle – vilket indikerar att 
den bokrulle som Daniel skulle försegla 600 år f.Kr. nu skulle 
förstås, ’öppnas’.  

3. I min mun var den söt som honung. Men när jag hade ätit upp 
den, kände jag en svidande smärta i min mage.- En bra 
beskrivning på den besvikelse som de fick när de väntade Jesu 
återkomst 1844 och han inte kom.  

4. Du måste profetera på nytt om många folk och folkslag och 
språk och kungar.- Johannes fick veta att de troende ”på nytt” 
måste profetera till alla människor på jorden. Guds 
frälsningsbudskap hade blivit så urvattnat och misstolkat, att 
det måste formuleras på nytt. Dessutom ser vi hur 
evolutionsläran tagit över som förklaring till vårt ursprung.  

5. Just därför blir den första ängelns budskap i kap.14 "Frukta 
Gud och ge honom äran, ty stunden för hans dom har kommit. 
Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och 
vattenkällorna." (Jämför med texten i det fjärde budet!) 
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6. stunden för hans dom har kommit. – vilket innebär att Jesus 

gått in i det allra heligaste för att rena den himmelska 
helgedomen från alla bekända synder. De som efter 1844 
upplevt den stora besvikelsen över att Jesus inte kom, började 
intensivt söka i Bibeln efter en förklaring till deras feltolkning av 
”helgedomens rening” – och upptäckte att det inte var på 
jorden utan i himlen som helgedomen skulle renas. (Se bilagan 
14d) 

7. Den andra ängelns budskap "Fallet, fallet är det stora Babylon, 
som har gett alla folk att dricka av sin otukts vredesvin." 
Budskapet upprepas i Uppenbarelseboken 18:1-4 "Fallet, fallet  
… Ty av hennes otukts vredesvin har alla folk druckit, och 
jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och jordens 
köpmän har blivit rika genom hennes omåttliga lyx." Och jag 
hörde en annan röst från himlen säga: "Gå ut från henne, mitt 
folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes 
plågor. Så här har E.G. White skrivit om den andra ängelns 
budskap när det upprepas i kapitel 18:   

Denna bibeltext pekar fram mot en tid då budskapet om 
Babylons fall, som det förkunnades av den andra ängeln i 
Upp. 14:8 upprepas. Då kommer också den korruption att 
omtalas som har trängt in i de organisationer som utgör 
Babylon sedan budskapet först förkunnades. Ett fruktansvärt 
tillstånd inom den religiösa världen beskrivs här. För varje 
gång sanningen förkastas, blir människornas sinnen mörkare 
och sinnena hårdare till dess att de är helt förhärdade. Trots 
de varningar som Gud har gett, fortsätter människor att 
förkasta ett av de tio buden. Till slut förleds de till att förfölja 
dem som håller det heligt. Kristus ringaktas genom att 
människor föraktar hans ord och hans folk. När 
kyrkosamfunden godtar spiritismens doktriner, avlägsnas 
varje restriktion som tidigare vilat över det icke-omvända 
sinnet. … Tron på uppenbarelser från andevärlden öppnar 
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vägen för förföriska andars och djävlars läror. De onda 
änglarnas inflytande i kyrkosamfunden blir märkbart4.  

8. Den tredje ängelns budskap. (Upp. 14:9-10) den tredje ängeln, 
följde dem och sade med stark röst: "Den som tillber vilddjuret 
och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, 
han skall själv få dricka av Guds vredes vin. Men det finns 
många av Guds barn kvar i Babylon och innan han låter domen 
falla, kommer han att kalla sitt folk att komma ut ur Babylon. 
(Upp. 18:4-5). (Jfr. Joh. 10:16 Jag har också andra får, som inte 
hör till den här fållan. Dem måste jag också leda, och de 
kommer att lyssna till min röst. Så skall det bli en hjord och en 
herde.)  

Vi har ju här gått förfärligt fort fram för den som ännu inte studerat 
Daniel eller Uppenbarelseboken. Bilagan om vilddjurets märke kan 
kanske vara till hjälp. 
  

                                                      
4 Den stora striden av E.G. White kap. 38.  
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VAR GÖMMER MAN BÄST EN DIAMANT? 
Du har kanske hört, att det är ett bra sätt att gömma en diamant är 
att lägga den i en hög av krossat glas. Det fordras därmed en 
noggrann undersökning för att se vad som är den ädla diamanten 
bland allt det oädla glaset.  

Satan kunde tydligt se, att om det här budskapet från de tre 
änglarna i Upp. 14:6-12 skulle nå världen, vore hans dagar över. Han 
måste helt enkelt förhindra att det når ut och blir förstått. Hans 
strategi kom att bli:  

a) En motsägande teologi. Men Satan insåg att med bara två 
motsägande teologier, skulle de intresserade snart kunna se vilken 
som var biblisk och vilken som inte var det. Därför behövdes fler 
åtgärder. 

b) Förvränga sanningen och framställa den som sanning. (Vi 
behandlade den här metoden i brev 2 sidan 8. Blanda tillräckligt 
med sanning med en dödlig dos lögn). Men det behövdes ännu fler 
åtgärder. Dessa räckte inte för de som verkligen blivit förälskade i 
sanningen.  

c) Skapa ett tillstånd av andlig likgiltighet hos dem som skulle 
presentera budskapet. Det var vad han gjorde och han var tämligen 
framgångsrik med sina strategier.  

Låt oss se på detaljerna i vad som kom ut av dessa strategier. 

Kommunismen såg sin början 1844. I augusti 1844, möttes Karl 
Marx och Friedrich Engels i Paris. De inledde ett livslångt samarbete. 
I november 1844 skriver Engels till Marx: ”För närvarande håller vi 
offentliga möten överallt för att upprätta föreningar som skall föra 
fram arbetarklassen. Med en stor majoritet beslöts att förbjuda allt 
som hade en kristlig anknytning. (Marx hade vid den tidpunkten 
redan skrivit en bok med titeln ”Kristendom – ett opium för folket”, 
så han var mycket nöjd med vad han fick höra). ”Att kritisera religion 
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är en förutsättning för all kritik och vi arbetar för ett förbud mot 
religion och för sann glädje.”  

Evolutionsläran växer fram 1844. Det året skrev Charles Darwin sitt 
första utkast till sin bok ”The Origin of the Species” (Arternas 
ursprung) och skickade det runt till sina kollegor för utvärdering. Hur 
många människor har inte fallit för den läran idag? Är det inte ”lag” i 
vårt land – att just den ideologin måste läras ut till våra barn?   
Så har vi idag professorer vid alla kända universitet i världen, som i 
likhet med Dawkins i Oxford, påstår sig veta varifrån vi kommer. 
Dessa professorer har slutit sig samman i ett sällskap som de kallar 
”The Brights”, vilket betyder ljushuvudena. (Jag kan inte låta bli att 
se hur nära ordet ”Lucifer” = ljusbärare, man har valt att komma). 
Och Dawkins skriver: ”Det är nästan säkert att Gud inte finns”.  

Får en professor uttala sig så patetiskt? Antingen finns Gud eller så 
finns Han inte. 

Nya teorier kring 1000-års riket 1844. Samma år började en man 
vid namn John Nelson Darby sprida en ny lära, som är känd under 
det engelska namnet ”dispensationalism”. Den här läran kom att 
spridas över världen med rasande fart. Praktiskt taget hela den 
kristna världen har tagit den läran till sig! John Darby förde även in 
något man kallar ”antinomism5”. Ja, han går faktiskt så långt att han 
säger: ”att hålla Guds lag är synd”. Det är ju verkligen att vända 
frälsningsbudskapet på huvudet.  

Fyra olika trosinriktningar har utvecklat sig ur Darbys initiativ, och 
alla avviker ifrån vad Bibeln egentligen lär. Bibeln lär att när Jesus 
kommer en andra gång: 

a. kommer de döda som trott på Kristus att uppstå, 

                                                      
5 Antinomism (av grekiska αντι ’emot’ och νομος ’lag’), opposition mot lagen, är 
inom teologi en riktning som förnekar det som inom en religion allmänt anses 
eller absolut betraktas som gudomliga lagar. 
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b. de som tror på Kristus och ännu lever när han kommer 
tillbaka till jorden, förvandlas och tas upp till Honom 
tillsammans med de som dött i Kristus, 

c. de otroende som ännu lever kommer att omkomma vid 
åsynen av Jesus, 

d. tusenårsriket äger rum i himlen, där alla obesvarade frågor 
skall få sina svar. För att undanröja eventuella tvivel 
återvänder Jesus efter de 1000 åren tillsammans med sina 
trogna till jorden, där de återstående döda väcks upp till liv. 
Satan får en sista möjlighet att hetsa dem till en attack mot 
Guds stad. Det kommer att visa sig att Guds domslut varit 
riktigt. Alla de som dömts som otrogna har inte ändrat sig i 
sin karaktär, utan hör hellre på Satan än på Gud. Därvid 
verkställs den slutgiltiga domen, och alla otrogna om-
kommer i eldsjön tillsammans med Satan och hans onda 
änglar.  

Det som kännetecknar alla dessa nya teorier är, att ingen måste 
bestämma sig när de hör sanningen (jfr. Hebr. 3:15: I dag, om ni hör 
hans röst, så förhärda inte era hjärtan).  De kan skjuta upp sitt 
beslut att lyda Gud. Teorierna använder sig av en felaktig tolkning av 
den sista veckan i Daniels 70 veckors vision. Den veckan rycks loss 
från de övriga 69 veckorna och placeras vid tidens slut. Man lär 
också att Jesus kommer hemligen och tar hem sina trogna. Då 
kommer alla som är kvar att veta att de måste klara sig genom 7 år 
av vedermödor, men tror att om de kan stå över den perioden kan 
även de komma till himlen. Det är ju inte var Bibeln lär.  

Här har den sanne kristne ytterligare ett jobb: att reda ut den röran.  

Men den falska religionen måste också vara tilltalande och pulser-
ande.  

Kväkarna började skaka år 1844. Ja, samma år grundades quaker-
rörelsen. ”Kväkarna” börja att ”quake” = skaka.  
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Spiritismen föddes år 1844. Det året hördes de första 
”knackningarna” i det hus som kom att kallas ”The Fox Sister’s” hus.  

Du ser att mycket hände det här året, men listan kan göras mycket 
längre. Här ett par exempel: 

 Josef Smith startade sin rörelse ”Mormonerna” år 1844. 
 Det hemliga andliga sällskapet ”Delta kappa epsilon” vid Yale 

universitetet startar 22 juni 1844.  
 Den feministiska rörelsen startar år 1844. En rörelse som 

står i bjärt kontrast till första Mosebok. Guds Ord vänds på 
huvudet.  
 

Allt detta hände år 1844. Så förberedde Satan världen för sitt be-
drägeri.  

Gud kallar sitt folk i våra dagar att ”komma ut ur Babylon”, ut ur de 
organisationer som inte förkunnar en sund bibellära. Han vill att 
hans folk skall skilja sig från världen i sitt leverne och vara ett tecken 
för andra människor.  Det är obekvämt att vara annorlunda – men 
om det är den enda vägen till räddning, är det värt priset. Det var 
säkert inte bekvämt i arken bland alla djuren på Noas tid. Där fanns 
piggsvin och många djur, som det inte var lätt att leva med. Även i 
Guds sista församling finns en hel del kufiska typer. Men de delar 
sanningen och känner omsorg om varandra, precis som Noa kände 
omsorg om alla djuren i sin ark.  

Jag vet inte var du befinner dig i ditt trosliv just nu. Men jag känner 
av hela mitt hjärta att det hög tid att förbereda sig och läsa Bibeln. 
Det är det enda skydd vi kommer att ha mot att bli vilseförda i den 
tid som står för dörren.  

Jesus sa i Matteus 24:4-9 som svar på sina lärjungars fråga om vad 
som kommer att ske på den sista tiden "Se till att ingen bedrar er. 
Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de 
skall leda många vilse. … Många falska profeter skall träda fram 



18 
 
och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken 
att svalna hos de flesta. Men den som håller ut intill slutet skall bli 
frälst. 
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VAD ÄR DET SOM HÄNDER I VÄRLDEN? 
Även om vi inte kan fastställa någon tidpunkt för Jesu återkomst, så 
har vi fått tillräckligt med tecken för att kunna säga att den inte är 
långt borta. Profeten Johannes säger ju i Uppenbarelseboken 13:3, 
att hela världen skall följa vilddjuret. För att det skall kunna ske 
måste ju de flesta av världens religioner förenas. Du kanske har hört 
talas om den ekumeniska rörelsen, som startades just för att 
överbrygga de motsättningar som fanns mellan t.ex. lutheraner och 
katoliker. Helt nyligen har uppseendeväckande händelser kastat nytt 
ljus på profetian om det läkta såret, och det faktum att hela världen 
kommer att underkasta sig vilddjuret. Men det finns en rest av Guds 
trogna, som genom att inte underkasta sig, kommer att bli mål för 
Satans attacker. Uppenbarelseboken 12:17 berättar om det: I sitt 
raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot de övriga av 
hennes barn, mot dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu 
vittnesbörd. 

Låt oss se på vad som hänt under bara i år (2014).  

Biskop Palmers besök i USA 
Tidigare i år lades en film ut på internet6. Filmen hade titeln: 
”Ekumenikens mirakel har börjat” och undertiteln: ”Biskop Tony 
Palmer & Pope Francis” publicerad av The Ark Community. Den 
visade ett inslag från en konferens med ledare för pingstvänner och 
andra karismatiska kyrkor i USA. Under mötet får hela församlingen 
(uppskattningsvis tusentals personer) höra ett anförande av biskop 
Tony Palmer, där han framför ett videobudskap från påven 
Fransiskus. Budskapet går ut på att de skall förena sig med den 
katolska kyrkan och göra hela kristenheten till en enda enhet.  

                                                      
6 http://www.amazingfacts.org/news-and-features/af-blog/id/1004/does-popes-
message-fulfill-prophecy.aspx 
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Budskapet togs mycket väl emot och en motsvarande hälsning 
skickades, med en videoupptagning från en mobiltelefon, tillbaka till 
påven.  

Sedan dess har representanter för evangeliska kyrkor i USA besökt 
påven i Rom och det ser ut som om de är i full färd med att inordna 
sig under den romersk katolska kyrkan.  

Det här kanske inte låter så allvarligt i dina öron, men det är en 
mycket viktig milstolpe i historiens utveckling som har passerats.  

Biskop Palmer sa i sitt anförande bl.a.:  

a) Han trodde han hade gudomlig hjälp i att komma till konferensen 
och att han kom i Elias ande. Det står ju i den sista boken i det 
gamla testamentet: Se, jag skall sända till er profeten Elia, innan 
HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. Han skall 
vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras 
fäder, så att jag inte kommer och slår landet med tillspillogivning. 
(Malaki 4:5-6).  

Härmed ville Palmer säga, att han har ett profetiskt budskap – att 
skapa enhet i den kristna världen. Han ville antyda att det inte 
längre finns några teologiska hinder till enhet.  

 

b) Han påpekar att den protest, som Luther inledde för snart 500 år 
sedan, är över. Den Lutherska kyrkan och den katolska kyrkan 
undertecknade en överenskommelse 1999, där man enades om 
hur en människa blir frälst. De fann en kompromiss mellan Luthers 
tes att människan blir frälst endast av nåd och den romerska tesen 
att det är människans gärningar som räddar henne.  

Men Luther spikade ju upp 95 teser på kyrkdörren i Wittenberg år 
1517. Palmer nämnde inget om de romerska doktrinerna om  

a. påvens överhöghet och bruket att kalla honom Fader, helt 
emot vad Bibeln påbjuder 

b. påvens ofelbarhet 
c. tillbedjan av helgon och bilder 
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d. användandet av Maria och andra helgon som medlare i 
syndernas förlåtelse 

e. avlatsbreven, där man med pengar eller goda gärningar 
kan köpa sig fri, även från synder man tänker begå. Vare 
sig den nuvarande eller den tidigare påven har tagit 
tillbaka ett uns av den här läran. Så erbjöd påven Johannes 
Paulus II heltäckande syndaförlåtelse under jubelåret 
2000. Under 2013 gav den nuvarande påven 
”bonuspunkter” till alla som besökte minst tre 
predikningar, eller besökte katakomber, katedraler eller 
heliga platser o.s.v..  

Detta lilla smakprov visar på olösta frågor, där den katolska läran 
framhäver att tradition har större vikt än Bibeln. (Kan du erinra dig 
att Jesus ofta sa: „Förgäves dyrkar de mig, eftersom de läror de 
förkunnar är människors bud. "Matt. 15:9 och Mark. 7:6-9)  

Att påstå att en överenskommelse på en av punkterna skulle ha 
löst alla skiljaktigheter är grovt felaktigt.  

c) Palmer sa vidare, att Gud kommer att lösa alla trosskiljaktigheter 
när vi kommer till himlen. Det är ju inte vad Bibeln säger. Paulus 
säger i 1 Timoteus 4:16 Ge akt på dig själv och på din 
undervisning, och håll troget ut med den. När du gör det, frälser du 
både dig själv och dem som lyssnar på dig. Vi skall inte förstå det 
så, att det är en viss lära som frälser oss, men E.G. White skrev 
1888 om det här temat i boken ”Den stora striden” sidan 406: För 
att åstadkomma en sådan union (mellan protestanter och 
katoliker) måste diskussionen om sådana saker, där alla 
inte är överens, undvikas – hur nödvändigt det än må vara 
från biblisk ståndpunkt. Bibeln är helt klar på den här punkten: 
Den Helige Ande ges till dem som lyder Gud. Jesus sa att om vi 
älskar Honom så håller vi Hans bud.  

 

Den katolska kyrkan säger att den har rätt att ändra på Guds bud – 
och det gör den rakt i ansiktet på Jesus som sa: Amen säger jag er: 
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Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav, inte en 
prick i lagen förgå, förrän allt har skett. (Matteus 5:18)  

Påven Benedict XVI banar vägen 
I januari 2009, kunde man läsa hur påven Benedict XVI manövrerat 
Vatikanen till ett läge där vatikansk lag kan bli standarden för 
europeisk lag. Med en åtgärd som överraskade den italienska 
regeringen, skiljde påven den vatikanska staten från den nationella 
italienska lagen, med verkan från och med 1 januari 2009. Med det 
här draget har Vatikanen återupptagit sin status som den hade före 
1929, vilket innebär att påven nu blir överhöghet i fråga om att 
döma vilka av de lagar som den italienska regeringen stiftat som 
skall gälla i Vatikanen och vilka inte. Det här är en kupp med otroliga 
konsekvenser för framtiden. Tidskriften Newsweek kommenterade 
den 5 januari: påven tror verkligen att ”hans är den enda rätta 
kyrkan”.  

Vid två tillfällen under 2008 hänvisade Benedict till nödvändigheten 
av att förbereda sig för Kristi återkomst. Det var han som låg bakom 
två misslyckade försök att införa helighållandet av söndagen, den 
katolska kyrkans speciella märke, som allmängiltig lag i EU. Han 
hävdade även att den enda solida grunden för en sund ekonomi 
skulle vara förbunden med en religion knuten till den enda sanna 
kyrkan (hans kyrka). Förutom dessa initiativ, har påven Benedict 
understött påven John Paul II’s vädjan till Europa att återgå till sina 
kulturella och religiösa rötter. Han antydde att det enda sättet för 
Europa att nå enighet skulle vara under ledarskap av det heliga 
romerska imperiet.  

Den som studerar profetiorna bör verkligen se sambandet mellan 
alla dessa kungörelser av påven, och då speciellt den som rörde 
beslutet om att bli domare och jury över italiensk lag. Dessa hand-
lingar är alla del av en mästerlig plan – en plan som den europeiska 
eliten följt allt sedan slutet av andra världskriget, nämligen att 
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återupprätta den antika, ständigt återupplivade institutionen, det 
heliga romerska imperiet.   

Med ett präktigt antal hängivna katoliker insatta inom de juridiska 
och politiska organen inom EU, är det nu garanterat att vi kommer 
att se EUs lagstiftande församling i det europeiska parlamentet ta 
intryck av hur påven dömer. Inte bara i fråga om italiensk lag, utan 
även i EU lag. Benedicts ingripande 2009 sätter en farlig precedens 
för Europa. Det är ytterligare ett steg mot att Vatikanen kommer att 
främja förändringar i det rättsliga systemet som leder till regleringar 
av hur religion får utövas i EU och även till styrning av människors liv 
till den grad att den kan komma att handla om liv eller död.       

Vad har hänt sedan Fransiskus blev påve7? 

December 2013—Den världsberömda tidskriften TIME magazine 
utnämner påven Fransiskus till „årets man”. 

Januari 2014—Påven sänder den relaterade videohälsningen till den 
karismatiska ledarskapskonferensen, där han ber deltagare att ta 
emot katoliker som bröder. Hans vän Tony Palmer förklarar, att den 
protestantiska reformationen är överstånden.  

 
Här ser vi resultatet av Tony Palmers missionsresa till USA 2014. Han 
tog en delegation med sig till påven. Längst till höger står Palmer 

                                                      
7 Källa: amazingfacts.org Doug Batchelor 

Protesten är 
över 
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och Kenneth Copeland står till vänster om påve Fransiskus. Kort 
därefter dör Tony Palmer i en MC olycka i England.  

Mars 27—President Obama besöker påven i Vatikanen. 

May 25—Påven Fransiskus träffar Bartholomew I, patriarken för den 
ortodoxa kyrkan, och ber tillsammans med honom om att den 1000 
åriga separation som rått skall komma till ett slut.  

Juni 1—Påven träffar 50‘000 karismatiker på en romersk idrotts-
arena för att be för den ekumeniska rörelsen (enhet bland alla 
kristna).  

Juni 6—Kända pastorer och politiker från USA träffar påven i 
Vatikanen i syfte att befordra „interkonfessionell förståelse och 
ekumenisk bön.“  

Juni 8—Ledare från Israel och  Palestina besöker påven i Rom för en 
speciell bönegudstjänst. Muslimska böner uttalas i Vatikanen! 
(första gången i världshistorien) 

Juni 13—Påven Fransiskus varnar för att den globala ekonomin står 
inför en kollaps. 

Juni 23—Evangeliska och karismatiska representanter från 
Nordamerika träffar påven för att diskutera hur protestantiska och 
katolska grupper kan verka för enhet.  

Juli 26 – Påven Fransikus möter evangeliska pastorer i strävanden 
att förena protestanter med romerska katoliker.  

Juli 28 – Påven gör en privat resa till Caserta där han träffar en 
gammal vän från Argentina (Giovanni Traettino) och det sällskap av 
evangelikaler som denne grundat. Han välkomnades av nästan 350 
pingstvänner från Italien, USA och Sydamerika. Där sa påven 
följande: Det är frestande att säga ’jag är kyrkan’; ni är en sekt. 
Jesus bad för enighet. Den Helige Ande bringar enhet, och kyrkan är 
en i sin mångfald – en mångfald förenad av den Helige Ande.  
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Dessa milstolpar av profetiska höjdpunkter täcker på intet vis allt 
som hänt. Sedan den nuvarande påven kommit till makten, har 
verkligen många uppseendeväckande saker inträffat med en 
halsbrytande fart. Det påminner mig om vad som står i 
Uppenbarelseboken 13:3 Hela jorden förundrade sig över vild-
djuret och följde efter det.  

September 18 – World 
Alliance of Religions for 
Peace Summit i Sydkorea. 
En träff utan motstycke 
mellan religiösa och 
politiska ledare, där man 
under högtidliga former 
undertecknade ett 
dokument där man 
förpliktar sig att hålla fred med varandra. Ledare för Muslimer, 
Anglikaner, Shiker, Zoroaster, Hinduer, Buddister, Bahaj, Judar och 
Katholiker kan ses i en youtube film underteckna dokumentet: 

https://www.youtube.com/watch?v=plfEiPT6FlQ.  

Medan de religiösa ledarna undertecknade dokumentet fanns i 
våningen under de politiska ledarna som samtidigt hade sin 
ceremoni.  

Se även studiehäfte 25 ”Tidningsrubrikerna 2014”. Du finner den på 
Hoppets Rösts web-sida under ”Bibliotek” 

 

År 2015 

Ett gemensamt dokument utgivet av den 
Romersk katolska kyrkan och Lutheranerna 
”Från konflikt till gemenskap”, i vilket 
Lutheranerna tar tillbaka alla sina ”protester”. 
Officiellt har ännu inte Lutheranerna sagt att 
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det går tillbaka till Rom, men förberedelserna för ett sådant officiellt 
tillkännagivande har kommit långt i förberedelserna och jag räknar 
med att det kommer att utgöra en av huvudpunkterna vid kulmen 
av firandet 500 år Luther, den 31 oktober 20178.    

September 2015 - Påven besökte USA, där han talade till 
kongressen, till FN, höll mässa i Philadelphia. Det är första gången i 
världshistorien som en påve talar till bägge husen i kongressen! FN’s 
generalsekreterare har ett flertal gånger betonat påvens roll som 
moralisk ledare i världen. Påven framhäver söndagen som vilodag 
som en viktig del i vår kamp mot klimatförändringar. Att hålla sig 
lugn på söndag skall leda till mindre energiförbrukning9.  

Andra religiösa och kulturella landmärken 

Det förtjänar att vi tar upp ett par andra iögonfallande förändringar 
som har hänt de senaste åren.  

Spiritismen befinner sig i tillväxt – och vad värre är, den sprids inom 
den kristna kyrkan. Med filmer som „Heaven is for real“ (Himlen 
finns på riktigt), öppnar allt fler inte ont anande själar sina hjärtan 
för „förförande andar och djävulska doktriner“ (1Timoteus 4:1).  

Hollywood tycks vara helt inställd på att förvrida bibliska sanningar. 
De metoder de tar till är grovt missvisande. Filmer som Noa och en 
film som snart kommer och som skall handla om Moses, är goda 
exempel på vilseförande, ja rena lögner.  

                                                      
8 Den första utgåvan av häftet skrevs 2014 och 2015 lade jag till informationen om 
”Från konflikt till gemenskap”. Nu, år 2019 vet vi att Lutheranerna krupit tillbaka 
till påvekyrkan och att jubileumsfirandet blev precis som den romersk katolska 
kyrkan ville ha det 
9 Det faktum att åtgärderna för en reduktion av CO2 utsläppen handlar mer om en 
lag för helighållandet av söndagen, än om att hejda temperaturhöjningen 
bekräftades av en samling biskopar från Rom. Se 
https://www.youtube.com/watch?v=M59uLvZz1HI 45 minuter in på filmen 
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Vidare kommer en ny upplaga av filmen ”Left behind“ (Lämnad 
kvar), som marknadsför uppfattningen om en ”hemlig upp-ryckning” 
av Guds folk. Sådana här filmer utgör en perfekt plattform för att 
förvränga sanningen om Gud för sådana som inte själva studerar 
Bibeln.  

Kyrkosamfund över hela världen godkänner och antar hedniska 
seder och bruk. Medborgare, som uttrycker sin rätt att understödja 
traditionella vigslar mellan en man och en kvinna, sparkas från sina 
jobb eller blir stämda för diskriminering. USA hotar t.o.m. med 
sanktioner mot nationer som inte finner sig i USAs kulturella 
trender. Låter det inte som Uppenbarelseboken 13:17 så att ingen 
kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller 
dess namns tal? 

I oktober 2018 har Kim Jong Un bjudit in påven till Nordkorea. Ingen 
påve har någonsin varit där tidigare10. Nordkorea har ansetts vara 
det land som är mest fientligt inställd till kristna. Kim Jong vet att 
påven har inflytande i hela världen. Världens presidenter gör som 
påven säger.  

Spektakulära religionsbyten 

Vad tänkte du, när du år 2007 hörde Englands f.d. premiärminister 
Tony Blair annonsera att han konverterat till katolicismen? 
Tidningen The Guardian tog upp temat och frågade sig varför han 
”hemligen” varit katolik i 30 år, och nu, efter att ha lämnat ifrån sig 
premiärministerposten, går ut och öppet konverterar. De gav själva 
svaret – Blair vet hur känsligt det fortfarande är i England att vara 
katolik. Precis som i Sverige har många offentliga tjänster varit 
blockerade för katoliker – idag är det bara förbjudet för en katolik 
att gifta sig med en kung, drottning eller tronarvinge. England har ju 
under flera århundraden varit ett protestantiskt värn mot katoliker.  

                                                      
10 https://www.youtube.com/watch?v=ypf6YWaqI-w 
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Under de senaste 40 åren har katoliker fått många höga ämbeten i 
Englands officiella byråkrati. T.ex. inom utrikesdepartementet, 
socialstyrelsen, parlamentarier för de konservativa och arbetar-
partiet.  Bara några protestanter från små grupper av Calvinister har 
höjt sin stämma till protest. Så är t.ex. Mark Thompson, den 
nuvarande chefen för BBC, katolik.  

Vad som har hänt i England, USA och 
många andra protestantiska länder, är 
att viktiga poster blivit besatta av 
katoliker. Så har t.ex. högsta 
domstolen i USA numer en majoritet 
av katoliker. 6 av de 9 domarna är 
katoliker. De övriga 3 är judar. Det 
finns ingen protestant kvar i det 
protestantiska landet USA!  

 

 

Eller vad tänkte du när det blev annonserat att ledaren för Livets 
Ord i Uppsala, Ulf Ekman och hans fru, konverterat till katolicis-
men?  

Jeb Bush, guvernör och son till före detta 
presidenten George Bush, blev rådd att 
konvertera till katolicismen för att över huvud 
taget ha en chans inom politiken. Det gjorde han 
1995 och år 2005 ledde han en delegation till 
Rom för påve Benedikts invigningsmässa. Med 
honom var dessa prominenser: Lt Gov. Michael Steele, Carl 
Anderson CEO of the Knights of Columbus, Helen Alvare, asso Prof. 
Of Law at Catholic University och Frank Hanley pres. Emeritus of the 
International Union of Operating Engineers samt 21 medlemmar ur 
representanthuset.  
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Den karismatiske ledaren Kenneth 
Copeland har nu en ”direktlinje till 
president Trump. Där kan han föra 
vidare till Trump de meddelanden han 
får från Gud, säger han.  

Copeland sa i ett anförande (predikan) 
han höll i oktober 2017, att han av 
Gud fått höra att den Helige Ande 

skall utgjutas 2018. Det vi måste göra är, att se om andens frukter 
stämmer med det som Bibeln säger. Det kan komma att röra sig om 
en ”eld från himlen”, som Johannes talar om i Uppenbarelseboken 
13:13  Och det gör stora tecken, så att det till och med låter eld i 
människornas åsyn falla ned från himmelen på jorden. Vid den tid då 
människor offrade djur har det hänt under gammaltestamentlig tid 
att eld har fallit från himlen och förtärt offret. T.ex. när Salomo 
inviger det första templet (2 Krönikeboken 7:1) i Jerusalem och när 
Elia utmanar Baals profeter på berget Karmel (1 Kungaboken kapitel 
18). Men när den Helige Ande döpte lärjungarna vid pingsten efter 
Kristi uppståndelse, föll även eld från himlen. Det var en annan eld, 
som satte sig som tungor på vars och ens huvud 
(Apostlagärningarna 2:2). Jag misstänker att det rör sig om en eld av 
det senare slaget.  

Vi måste bestämma oss för om den elden är av Gud eller om den är 
av hans motståndare. Hur skall vi kunna göra det? Jo, om det är 
Guds Helige Ande som kommer att fylla människorna, då skall de 
också uppvisa andens frukter som det står om i Galaterbrevet 5:22  
Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, 
godhet, och i Efeserbrevet 5:9 Ty ljusets frukt består i allt vad 
godhet, rättfärdighet och sanning heter.   

I en människas liv skall vi kunna se om den har Andens frukter.  

Det går inte att gå på djupet med alla dessa händelser och det som 
faktiskt ligger bakom. Jag kan bara nämna dem. Under 2017 firades 
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500 år reformation, ett firande som katolikerna helt och hållet tagit 
över. Det är nu bara ett fåtal frikyrkor som ännu inte skrivit på de 
dokument om ekumeniskt arbete under påvens överhöghet som 
kommer att prägla framtiden. Protestanter och katoliker, kommer 
gemensamt att bekämpa de som ännu håller fast vid Bibeln. De 
kallas redan idag för ”fundamentalister”, ett ord som fått en helt ny 
värdering med anledning av alla terrordåd som bedrivits i Allahs 
namn av religiösa fundamentalister.  

Gud bevare oss för vad som skall komma.  

Söndagen är på god väg11  

När påven reste runt i Italien i juli månad 2014, pläderade han för 
att stänga affärerna på söndagen som en metod att ge fattigare 
människor ett jobb. Han sa även att söndagsarbete påverkar familjer 
på ett negativt sätt, och att det inte var främjande för samhället.  

Prioriteten ligger inte i ekonomin, utan i det mänskliga – 
tonvikten skall ligga på familj och vänner, inte på 
kommersiella intressen. … Kanske vi skall fråga oss om 
söndagsarbete verkligen representerar sann frihet. Att 
tillbringa sin söndag med familjen och vänner är ett etiskt val 
för både trogna och icke trogna.  

Naturligtvis är det fullt i sin ordning att tillbringa tid med familjen 
varje vecka, men är kyrklig tradition alltid detsamma som kristen 
sanning? Nej, inte i detta fall. Bibeln är otvetydigt klar på punkten 
om vilken dag som är Guds vilodag, sabbaten. Den går så långt att 
den varnar oss för vad som kommer att hända, nämligen att dagen 

                                                      
11 http://www.nhregister.com/general-news/20140705/pope-francis-urges-
christians-to-take-sundays-off-if-possible 
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för sabbaten i det fjärde budet kommer att visa vem vi följer. Är Gud 
vår auktoritet, eller låter vi människors traditioner bestämma?  

 

Guds heliga tio budord identifierar uttryckligen vilken veckodag som 
är avsedd för tillbedjan och vila från arbete. Tänk på sabbats-dagen 

så att du helgar den.  Sex dagar skall du arbeta och uträtta alla dina 
sysslor. Men den sjunde dagen är HERRENS, din Guds, sabbat. Då 
skall du inte utföra något arbete, inte heller din son eller din dotter, 
din tjänare eller tjänarinna eller din boskap, och inte heller 
främlingen som bor hos dig inom dina portar (2Mosebok 20:8-10).  

Jesus hade för vana att fira Gudstjänst den sjunde dagen (Lukas 
4:16). Här är det på sin plats att flika in, att dagarnas numrering 
ändrades i Europa i och med införandet av ISO normen för dagars 
nummer.  I Sverige antogs den nya standarden år 1967. 
Dessförinnan var sön-dagen veckans första dag, precis som den 
fortfarande är i resten av världen. Titta t.ex. på en amerikansk 
kalender.  

Se även bilagan 15b, Vilddjurets märke och häfte 24 om ”Tidens 
tecken”. Du finner dem under rubriken ”Bibliotek” på Hoppets Rösts 
websida. www.hoppetsrost.org/bibliotek 
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DET SOM HÄNDER NU HAR FÖRUTSAGTS 
Gud låter inte sina trogna sväva i okunnighet om tidens tecken. Jag 
har ett antal gånger tagit upp löftet i Amos 3:7. Gud har lovat att 
hans profeter skall upplysa oss om viktiga förestående händelser.  

Läs vad Ellen White skrev i sin bok ”Christian Service” för mer än 100 
år sedan:  

När protestantismen (främst representerad av Amerika) sträcker 
ut sin hand över klyftan för att gripa den romersk katolska 
kyrkans utsträckta hand, ja när den sträcker sig över avgrunden 
för att ta spiritualismen (den karismatiska rörelsen) i hand … då 
kan vi vara säkra på att tiden har kommit för Satans förföriska 
verksamhet och att slutet är nära (sid 160-161).  

 

SLUTORD 

Jag rekommenderar att intensivt studera Bibeln och där speciellt 
Daniels bok och Uppenbarelseboken. Dessa profetiska böcker 
beskriver händelser som vi kan iaktta just nu!  

Det är inte kunskapen om det som står i Bibeln som frälser oss. Det 
är bara vår relation till Skaparen och Frälsaren Jesus Kristus, som 
räddar oss på domens dag, men vetskapen om att framtiden är 
förutsagd kan inge oss tillförsikt och mod att vara ståndaktiga, när 
svårigheter möter.  

Läs Ellen Whites bok ”Den Stora Striden” för att få en historisk 
överblick och en hjälp till att lägga ut profetiorna för framtiden!  

Jag önskar dig Guds rika välsignelse i ditt fortsatta studerande av 
Bibeln.  
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