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INLEDNING
Varför har vi fått profetiorna i Bibeln? Jag tror att Jesus gav svaret i
Johannes 14:29 Och nu har jag sagt det till er innan det sker, för att
ni skall tro, när det har skett.
Han avsåg då i första hand den Helige Ande som Han lovade att
sända till dem. Han var angelägen om att Hans lärjungar inte skulle
förlora modet. Om vi vet vad som skall hända, kan vi vara övertygade om att Gud har kontrollen, även om det ser hopplöst ut.
Men Uppenbarelseboken ger oss tillförsikten att Guds sista
församling skall ha profetians gåva. En gåva som skall leda ”de
övriga” under den sista tiden
I Uppenbarelseboken ger Jesus sitt budskap till Johannes som
befinner sig fängslad på ön Patmos inte långt från den Turkiska
kusten. Boken inleds med orden: Detta är Jesu Kristi uppenbarelse,
som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart måste
ske. Han gjorde det känt genom att sända sin ängel till sin tjänare
Johannes, som har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd,
allt vad han själv har sett.
Vi får ännu ett löfte i Uppenbarelseboken 12:17. Det står där att
kvarlevan av Guds församling (kyrka) skall ha Jesu vittnesbörd: 17
Och draken vredgades än mer på kvinnan och gick åstad för att föra
krig mot de övriga av hennes säd, mot dem som hålla Guds bud och
hava Jesu vittnesbörd (Bibel 1917).
Tyvärr har folkbibeln med flera andra översättningar ändrat
ordalydelsen till ”tron på Jesus” eller ”sprider budskapet om Jesus”,
vilket inte är detsamma. Slår man upp Strongs Lexikon så lyder den
grekiska texten: 3141 μαρτυρία 2424 Ἰησοῦς 5547 Χριστός. D.v.s.
Jesu vittnesbörd. Texten kommer igen i kapitel 19 vers 10 där det
står vad ängeln säger till Johannes när denne faller ned för ängelns
fötter: ”Gör icke så. Jag är din medtjänare och dina bröders, deras
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som hava Jesu vittnesbörd. Gud skall du tillbedja. Ty Jesu
vittnesbörd är profetians ande.” (Bibel 1917). Slår man även här upp
Strongs Lexikon, ser man att samma grekiska ord 3141 μαρτυρία är
använt för ”vittnesbörd” och sedan förklarar ängeln vad det är,
nämligen ”profetians ande”.
Jag har all anledning att tro att det finns moderna profeter. Jag
tänker i första hand på Ellen G. White som levde åren 1827 och
1915. Det finns troligen flera andra moderna profeter som jag ännu
inte känner till. Jag har bara studerat skrifter av Ellen White. Enligt
min mening har hon förutsagt den tid vi lever i mycket precist. Ja, så
precist, att jesuiterna ansträngt sig för att förfalska hennes böcker
för att ge ut dem i Kina. Fortfarande i september 2018 kunde man
höra pastor David Kangs redogörelse på youtube. 1 Se även
studiehäfte 14e ”Moderna Profeter”.
Jag skall ta upp ett antal händelser som inträffat i år 2018, och som
tydligt visar att de förutsägelser som gjorts av E.G.White är riktiga.

Sista tiden
Förutom vad Bibeln säger om den sista tiden, har Ellen White för
mer än 100 år sedan, berättat om händelseutvecklingen. Läs
följande citat och fråga dig hur hon kunde så precis se in i våra
dagar? Hon skriver t.ex.
Satans utmaning av guds auktoritet
Gud fördömer Babylon, ty ”av hennes otukts vin har alla
folk druckit”. Gud skapade världen på sex dagar och vilade på
den sjunde. Han helgade den dagen och utvalde den till Sin
egen heliga dag, och Hans folk skulle hålla den helig genom
1

https://www.youtube.com/watch?v=_Bp4FTZ0Ipk
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alla släktled. Men laglöshetens människa som upphöjer sig
över Gud, som sitter i Guds tempel och skryter med att själv
vara Gud, han planerade att förändra tider och lagar. Den
makt som önskade bevisa att den inte bara var jämställd med
Gud utan stod över Honom, den förändrade vilodagen och
insatte veckans första dag i den sjunde dagens ställe. Och
detta barn av påvekyrkan har protestanterna tagit emot som
om det var heligt. I Guds Ord kallas detta för äktenskapsbrott.
Upp. 14:8. 2
Förenta Staterna kommer att införa en söndagslag
När vårt land till den grad överger sina grundläggande
principer att det antar en söndagslag, har protestantismen
råkat i händerna på påvemakten. – Testimonies to the Church
vol. 5 s. 712 (1889).
Förr eller senare kommer söndagslagar att bli antagna. –
Review and Herald 16 febr. 1905.
Snart ska söndagslagar införas, och människor i betrodd
ställning kommer bli förbittrade på den lilla grupp som håller
Guds bud. – Manuscript Releases vol. 4 s. 278 (1909).
Profetian i Uppenbarelseboken 13 förkunnar, att den makt
som representeras av vilddjuret med de lammliknande hornen
ska få jorden och dess invånare att tillbe påvemakten – här
symboliserad av vilddjuret som ”liknade en leopard”. Denna
profetia kommer gå i uppfyllelse när Förenta staterna tvingar
fram iakttagandet av söndagen, vilket katolska kyrkan anför
som bevis för sin överhöghet.
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Seventh Day Adventist Bible Commentary volym 7 sid. 979
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Politisk korruption förstör kärleken till rättvisa och
respekten för sanningen. För att säkerställa folkets stöd
kommer myndigheter och lagstiftare, till och med i det fria
Amerika, att ge efter för allmänhetens krav på en lag som
tvingar fram iakttagandet av söndagen. Great Controversy s.
578, 579, 592, (1911).
Argument som söndagslagarnas förespråkare använder
Satan tolkar det som händer på sitt eget sätt. Somliga tror precis som han önskar - att de olyckor som ständigt ökar beror
på att man inte håller söndagen helig. Eftersom de tror att det
ska dämpa Guds vrede, kommer inflytelserika män att anta
lagar med ett påtvingat helighållande av söndagen. –
Manuscript Releases vol. 10 s. 239 (1899).
Just denna grupp hävdar att den omoral som snabbt
sprider sig i hög grad kan tillskrivas vanhelgandet av den så
kallade ”kristna vilodagen” och att framtvingande av söndagen
som sabbatsdag skulle förbättra samhällets moral. Detta
betonas särskilt i USA, där den sanna sabbaten har förkunnats
mest. Great Controversy s. 587 (1911).
Protestanter och katoliker samarbetar
Protestanterna kommer att göra gemensam sak med
romersk-katolska kyrkan. Då kommer en lag att riktas mot den
sabbat som Gud gav oss i samband med Sin skapelse - och det
är då som Gud kommer göra "en märklig gärning" på jorden.3
Vi förstår inte hur romersk-katolska kyrkan kan klara sig
undan en beskyllning för avgudadyrkan. Ändå är det denna
3

Seventh Day Adventist Bible Commentary vol. 7 s. 910 (1886)
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religion som protestanterna har börjat betrakta med så stor
välvilja, och som så småningom kommer att bli förenad med
protestantismen. Men denna förening kommer inte vara
resultatet av någon förändring i katolicismen, ty Rom ändrar
sig aldrig. Den gör anspråk på att vara ofelbar. Det är
protestantismen som kommer att ändra sig. Den antar så
liberala synsätt att den kan räcka ut sin hand till katolicismen.
– Review and Herald 1 juni 1886.
Människor som kallar sig protestanter kommer att ingå
förbund med syndens människa. Kyrkan och världen kommer
att leva i ett korrupt samförstånd. 4
Katolicismen i den Gamla världen och den avfallna
protestantismen i den Nya världen kommer att agera på
samma sätt mot dem som upphöjer alla Guds bud. – GC 616.
I häftet ”Profetiorna bekräftas av tidningsrubrikerna”5 beskrivs ett
antal händelser under 2014. Nu skall vi ta ett kliv till 2018 och ta en
titt på vad nyheterna säger när det gäller USA och förestående
söndagslagar.
Många var förvånade när Donald Trump vann presidentvalet i USA
2017. Många kommentatorer menar att ett stort stöd kom från
kristna grupper, både katolska och evangeliska. Det är i ljuset av vad
Bibeln säger om just vilddjuret ur jorden (Upp 13:11) och dess
samarbete (Upp 13:12-17) med vilddjuret ur vattnet (Upp 13:1) som
jag finner det intressant att läsa nyheterna.
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Seventh Day Adventist Bible Commentary vol. 7 s. 975 (1891)
https://www.hoppetsrost.org/wp-content/uploads/Profetior-bekr-avtidningsrubrikerna.pdf
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Paul Ryan: America needs Catholicism (Amerika
behöver katolicismen)
May 24, 2018 at 12:15 pm Filed Under:Catholic Church, Paul Ryan, Rev. Pat Conroy
https://chicago.cbslocal.com/2018/05/24/paul-ryan-america-needs-catholicism/

Han sa: Om det fans en tid och om det någonsin var ett läge, där vi
behöver katoliker – från prästerskapet till lekmännen – så är det här
och nu för att hjälpa oss att lösa dessa problem, att ta itu med
utmaningen. Vår sociala lära (doktrin) är det perfekta motmedlet
mot det som smärtar vår kultur.
Hans kommentar kom bara veckor efter det att hans tjänsteställe
skapade rubriker genom att kräva att den katolska kaplanen i vita
huset skulle avgå som en konsekvens av de senaste avslöjandena
om missbruk av barn inom den katolska kyrkan.
Ryan said he sees “this tremendous opportunity for Catholics to
lead” and “help bring our culture and our country closer to their
great moral potential.”
Paul Ryan (en katolik) är talman i USAs representanthus. Wikipedia
skriver om talmansämbetet:
Talmannen i USA:s representanthus (engelska: Speaker of the House of
Representatives) är det högsta ämbetet i USA:s kongress. Ämbetet finns omnämnt,
om än kortfattat, i USA:s konstitution. Talmannen väljs av representant-huset i
början av varje kongress-session, det vill säga vart annat år och det finns ingen
begränsning i antalet gånger en sittande talman kan väljas om.
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Den 23 juli uttalar sig USAs statssekreterare Mike Pompeo:

The Catholic Church has a ”central role” in fight for
religious freedom. (Den katolska kyrkan har en
“central roll” i kampen för religiös frihet).
Crux Staff Jul 23, 2018
https://cruxnow.com/church-in-the-usa/2018/07/23/u-s-secretary-of-state-says-catholic-church-has-central-role-in-fight-for-religious-freedom/

Mike Pompeo sa: Påven Fransiskus och den katolska kyrkan har en
“central roll” när det gäller kampen för religiös frihet. Ett märkligt
uttalande över en kyrka som dödade omkr. 50 miljoner människor
därför att de inte ville dela den katolska tron.
Många tror att den katolska kyrkan har ändrat sig, men det ser bara
ut så därför att hon ännu inte har full kontroll i världen. Men den
dagen hon får det, kommer hennes rätta ansikte att visa sig. Så här
skriver Ellen White:
Den romersk katolska kyrkan visar sig nu för världen från en
tilltalande sida. Den bortförklarar de historiska berättelserna
om sina fruktansvärda grymheter. Den kläder sig i en kristen
dräkt, men den har inte förändrat sig. Påvedömets principer är
alltjämt desamma. … Påvekyrkan är exakt det som profetian
förutsade att den skulle bli i de sista dagarnas avfall. 2Tess
2:3-4. Det är en del av dess metodik att förklä sig så att det
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bäst tjänar dess syften. Men under kameleontens skiftande
utseende döljer sig ormens ondska. ”Man behöver inte infria
sina löften i fråga om kättare eller personer som är misstänkta
för kätteri”, anser påvekyrkan6. … Det är inte utan orsak som
man i protestantiska länder har hävdat att katolicismen nu
betydligt mindre skiljer sig från protestantismen än under
förgångna tider. En förändring har inträtt. Men det är inte
påvedömet som har förändrats. Katolicismen liknar verkligen
katolicismen idag, eftersom protestantismen har förändrat sig
sedan reformatorernas tid.7

Påven talar om sabbatsbudet 5 september

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

6
7

Lenfant, band I, s 516
Den stora striden s 571- 572 i originalet
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I sitt tal på St. Petersplatsen i Rom betonade påven viktigheten att
hålla söndagen helig. Budet att vila på söndagen är en inbjudan att
fokusera sig på Kristus. Som du säkert vet, finns inget bud att vila på
söndagen. Den katolska kyrkan medger öppet att de har flyttat
Bibelns vilodag från Sabbaten (lördag) till söndag. Det finns ett
intressant dokument, författat av den katolska kyrkan. ”Rome´s
challenge” (Roms utmaning), där de visar att protestanterna inte är
konsekventa när de säger att de följer endast Bibeln. I och med att
de firar söndagen som vilodag, håller de sig till traditionen instiftad
av den romersk katolska kyrkan i stället för till Bibeln. 8
Ett par dagar efter att ha hört påvens budskap, fick jag höra en
predikan i den reformerade kyrkan i Seon i Schweiz. Där var temat
skapelsen och vilodagen som avslutate skapelseveckan. Pastorn
betonade att söndagen som vilodag är ett av Guds bud. I en
diskussion efter predikan medgav han att dagen är ändrad och att
man nu firar söndagen i åminnelse av Jesu uppståndelse. Men det
finns ingen bibelvers som antyder att vi skall hålla söndagen helig.
Sabbaten är en åminnelse av Skapelsen eftersom budet innehåller
så många detaljer från 1Mosebok där Skapelsen beskrivs. Så lyder
det fjärde budet enligt Folkbibeln:
Tänk på sabbatsdagen 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. Ty på sex dagar gjorde HERREN himlen och jorden och
havet och allt som är i dem, men på sjunde dagen vilade han. Därför
har HERREN välsignat sabbatsdagen och helgat den.
Se även hur en väsentlig del av detta bud blir reflekterat i den första
ängelns budskap i Uppenbarelseboken 14:7 (de gulmarkerade
8

http://www.romeschallenge.com eller http://biblelight.net/chalng.htm
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orden): "Frukta Gud och ge honom äran, ty stunden för hans dom
har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet
och vattenkällorna."
Många tycker att det inte spelar någon roll vilken dag i veckan vi
håller helig, och det var även min åsikt för över 20 år sedan. Den
som gör sig besväret att tränga in i Sabbatens betydelse, kommer
att finna att Gud säger vad Han menar och menar det Han säger.
Det finns ett studiehäfte 14f-Sabbaten, för den som vill tränga lite
djupare.

Jeff Sessions announces a religious liberty task
force to combat “dangerous” secularism
The Justice Department’s latest move is another nod to Christian
nationalism by the Trump administration.
By Tara Isabella Burton@NotoriousTIBtara.burton@vox.com Jul 31, 2018, 12:10pm EDT
https://www.vox.com/identities/2018/7/31/17631110/jeff-sessions-religious-liberty-task-force-memo-christian-nationalism
https://religionnews.com/2018/07/30/seeing-threat-to-religious-freedom-jeff-sessions-announces-special-task-force/

Attorney General Jeff Sessions speaks during a Religious Liberty Summit at the
Department of Justice on July 30, 2018. Sessions says there’s a “dangerous movement”
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to erode protections for Americans to worship and believe as they choose. (AP
Photo/Manuel Balce Ceneta)

Den 30 juli annonserade Jeff Sessions bildandet av en ”Religious
Liberty Task Force” som skall se till att det Department of Justice
memo från 2017 som beordrade de federala myndigheterna att
använda den bredast möjliga tolkningen av ”religiös frihet” i
tillämpandet av federala lagar. Memot förbjuder t.ex. IRS
(skattemyndigheten) att hota religiösa organisationer med att ta
ifrån dem deras skattefrihet bara därför att de aktivt har lobbat för
en viss politisk kandidat, något som inte är tillåtet under det s.k.
”Johnson amendment”.
En video som återger hans och ärkebiskop Joseph Kurz tal kan ses
här:
https://endrtimes.blogspot.com/2018/08/jeff-sessions-makes-major-announcement.html
eller här: https://www.youtube.com/watch?time_continue=108&v=55RQiWo2DFk

Initiativet låter väldigt fint, men det är många som lämnat uppgivna
kommentarer och undrar vad detta skall leda till. De kristna i USA
(140 miljoner) hör till de minst förföljda bland alla religiösa
grupperingar. Kurz säger i sitt bidrag att det handlar om religiös
enhet och han påminner om påvens besök under 2015.
I en annan tidningsrubrik säger dessa talare: Kyrka och Stat måste
förenas för det gemensamma goda.
Jeff Sessions är Attorney General of The United States, d.v.s.
Justitieminister.
Joseph Kurz är ärkebiskop i den romersk katolska kyrkan i USA.

Masskjutningar i USA tas som anledning
På ABC news har man behandlat den senaste masskjutningen i
Jacksonville, Florida. Prominenta personer går nu ut i media och
förklarar att orsaken till detta massdödande är Gud förlorat sin
14

rättmätiga plats i samhället, och att lösningen ligger i att återinföra
Gud.
Du kanske håller med. Det gör jag också – men jag undrar hur man
kommer att återinföra Gud i samhället.

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1jl901ZAtyFSXvVsoRAxkMP_V2S-nM7-Z&ll=38.89819237885627%2C-96.92358440000004&z=5
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I det sammanhanget förtjänar det att citera E.G. White igen:
Det finns många, även bland de som är engagerade i de
grupper som med tvång vill införa en söndagslag, som är
blinda för det resultat som kommer att följa i spåren av deras
aktiviteter. De ser inte att de i själva verket handlar direkt mot
religiös frihet. Det finns många som aldrig har förstått
anspråken hos den bibliska Sabbaten och de falska grunderna
för söndags-institutionen. Vilken rörelse som helst som
förordar religiös lagstiftning, är i själva verket en eftergift åt
påvekyrkan, som så långa tider envetet har kämpat emot trosfrihet. Helighållandet av söndagen länder sin existens till en
s.k. kristen institution, till ”laglöshetens hemlighet” (2Tess
2:7), och dess genomdrivande kommer i realitetet att bli ett
erkännande av de principer som är romanismens hörnsten.
När vår nation så kommer att förneka regeringens principer
och införa en söndagslag, då kommer protestantismen i denna
akt att göra gemensam sak med påvedömet; det kommer inte
att vara något annat än att ge liv åt det tyranni som länge
ivrigt väntat på sitt tillfälle att återigen hänge sig åt aktiv
despotism. (Testimonies to the Church vol. 5, s. 711)
Jag måste säga att hon var ovanligt klarsynt som kunde se det för
mer än 100 år sedan. Det hon skriver har i allra högsta grad giltighet
för våra dagar. Som du skall se går utvecklingen precis i de spår som
hon förutsagt.
Pastor Jeffress skyller
våldet i skolan på att
man delat på staten och
kyrkan.
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Varför Donald Trump inte kommer att förlora
stödet från de evangelikala

Svaret ligger i det som hans vicepresident Mike Pence har sagt.
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Vad Pence har sagt: President Trump kommer att utse domare till
högsta domstolen som kommer att upprätthålla vår konstitution och
rätten för de ofödda. Donald Trump kommer även att se till att nya
lagar som kommer att frigöra trons röster över hela vårt land genom
att upphäva det som kom att bli känt som ”the Johnson
Amendment”. https://www.youtube.com/watch?v=q6zz8bauBh8
Här en rubrik ur Washington Post från 17 juli 2017

”Trump hotar att ändra kursen för den amerikanska kristenheten.”
I artikeln står det bl.a. Jeffress är inte så känd i USA. Han är däremot välkänd bland ”Southern Baptist”. Men nyligen har han fått
nationell uppmärksamhet som en ”hov evangelikal” min benämning
för en kristen som likt rådgivare och andra ”uppvaktare” som
besöker hoven hos monarker och söker inflytande genom
regelbundna besök till Vita Huset. Dessa ”hov evangelikaler” håller
på att förändra det religiösa landskapet i USA. … Under närmare 50
år har evangelikalerna försökt påverka inriktningen av landet och
dess lagar via politiken. Hov evangelikalerna har gjort sig vän med
Trump som ett medel att vinna hans godkännande och att föra fram
sina angelägenheter – att göra USA till en kristen nation.
18

Potus är ett begrepp som står för presidenten för Amerikas
Förenenta Stater (USA). Shield betyder en skyddsskärm och den här
organisationen vill med sina böner och sina församlingar att
betvinga Gud att så skydda och leda president Trump att agera för
kristenheten. Inför församlingen den 4 oktober 2017 kunde man
läsa: Kom med oss den här en-dags POTUS sköld konferensen där vi
församlar oss i vår nations huvudstad för bön, beslut och officiella
uttalanden! Nu är tiden för Guds folk att resa sig upp och stå
förenade för Guds vilja i vårt land, Hans skydd av sitt folk, Hans
ledning av vår regering och Hans visdom för långfristiga lösningar
för vår nation! … Vi riktar först in oss på Vita Huset, högsta
domstolen och Capitolium (kongressen). … Vi församlar oss som en
POTUS sköld för att förbereda vägen för en kursförändring i vår
nation.
”Trump har hållit sin del av
överenskommelsen” Kommer de
evangelikala att kunna dansa med
djävulen utan att bli brända?
[Vanity Fair], 3 juli 2018
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Om G.O.P (=Grand Old Party = Republikanerna) förlorar sitt grepp
om kongressen, kommer Demokraterna att införa förändringar och
det snabbt, varnar Trump enligt denna artikel i The New York Times
28 augusti 2018.

Trump vill naturligtvis säkerställa stödet i de kommande valen. Han
har ju alla pengar han behöver, nu är han bara ute efter makt.
Den 1 augusti 2018 sa Trump till en församling pastorer från staden:
Det var en dålig sak som Lyndon Johnson gjorde för bra länge sedan.
Han måste ha haft mycket stöd för att göra det han gjorde, men ni
är nu fria att säga vad ni vill. Om ni vill ge ert stöd till en viss
kandidat, så ge ert stöd. Det behöver inte vara mig. Naturligtvis
hoppas jag att ni vill stödja mig. Men ni är fria. Vet ni, ni är det folk
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vi respekterar. Och ni var i verkligheten inte fria att säga sådant som
ni hade i sinnet. Och vi vill att ni skall säga det som ni har i sinnet
och det som ni går och tänker på. Så jag tror att elimineran-det av
det (Johnson Amendment) har en stor betydelse. Vid något tillfälle
inom en snar framtid kommer vi att driva igenom det i Kongressen.
Förutom en exekutiv order, kommer vi att driva igenom det i
Kongressen. Vi kommer att bli kvitt det (the Johnson amendment)
för gott – det borde inte finnas. OK? Vi kommer att jobba för det.
Tack skall ni ha.
Vi ser hur vitt skild Trumps åsikt är från president Kennedys. Han sa
bl.a. Jag tror på ett Amerika där separationen mellan stat och kyrka
är absolut, där ingen katolsk prelat skall säga till presidenten (om
han är katolik) hur han skall agera, och ingen protestant präst skall
säga till sin församling vem de skall rösta på; där ingen kyrka eller
kyrk-skola får stöd från allmänna medel eller politiska preferenser …
Jag tror på ett Amerika som officiellt är vare sig katolskt,
protestantiskt eller judiskt—där ingen statstjänsteman begär eller
antar instruktioner för allmän politik från påven, det nationella
rådet för kyrkor eller någon som helst annan kyrklig källa – där
ingen religiös enhet försöker att driva igenom sin vilja direkt indirekt
på allmänheten eller dess officiella företrädare – och där den
21

religiösa friheten är så odelbar att en handling mot en viss kyrka ses
som en handling mot alla.9

Vad hände? Kennedy blev mördad och senare blir påven inbjuden
att tala direkt till kongressens båda hus gemensamma församling,
(representanthuset och senaten).
Den som ser närmare på
ceremonierna som användes vid
påvens besök 2015, måste dra
slutsatsen att påven idag är USAs
högsta ämbetsman. Alla tar sina
order av honom.

9

https://www.onfaith.co/onfaith/2012/02/28/what-jfk-really-said-aboutseparating-church-from-state/12007
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Nu har Trump i sina löften inför presidentvalet lovat att överbrygga
klyftan mellan kyrkan och staten. Se artikeln från tidskriften TIME 15
augusti 2016 på nästa sida.

I augusti 2018 kunde han i ett exklusivt möte med ledare för olika
kristna församlingar säga: En av de saker jag är mest stolt över, är
eliminerandet av ”the Johnson Amendment” som var en katastrof
för er. Det är ju en överdrift, eftersom det officiellt ännu inte är röjt
ur vägen, men Trump känner sig tydligen så säker på att det
kommer bli så, att han säger det han säger. Häri stöder han sig på
vad hans vicepresident lovat. Den 29 maj 2018 vid en konferens
(The Watchmen on the Wall) sa Pence: ”Vi kommer att fortsätta att
kämpa till dess vi avlägsnat the Johnson Amendment ur skattelagen,
men det kommer inte längre att bli strikt tillämpat under den här
administrationen… Vi kommer att bli kvitt det en gång för alla. Vid
konferensen, sponsrad av Family Research Council (FRC) var
hundratals pastorer och kyrkliga ledare församlade.
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Den 27 augusti 2018 är Trump värd för en middag i Vita Huset där
ledare för evangeliska kyrkor är inbjudna.
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Tankarna går till festmåltiden i Babylon för drygt 2500 år sedan, där
vice-kungen Belsassar bjöd till fest.
Det är därför som den fjärde ängelns rop passar in på dagens
händelser: ”Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes
synder och drabbas av hennes plågor”. (Uppenbarelseboken 18:4)
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Jag vill avsluta med ett citat ur Testimonies for the Church sid. 525:
Det måste vara var och ens uppgift, ung som gammal, att
använda ett enkelt positivt språk, för vår lott är kastad i
riskfyllda tider när det ser ut som sanningen håller på att
kvävas av lögner och sataniska villor. I prövningens stund
kommer den Allmäktiges skärm att spännas ut över de som
Gud gjord till förvaltare av Hans lag. När lagstiftare kommer
att protestantismens principer, på ett sådant sätt att de ger
stöd och sin högra hand åt romanism, då kommer Gud att gå
emellan på ett speciellt sätt för sin egen äras skull och för
frälsningen av sitt folk.
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