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Det kommer att komma en dag nar man icke mer kan predika Guds Ord! (Joh.9:4).  
Starka krafter ifran Antikristus fortrupper har arbetat hart i USA med att driva ut 
Biblen ifran alla offentliga inrattningar, Guds namn ifran alla officiella dokument, 
inraknat pengar, man har propagerat for aborter, homosexualitet, aktenskap mellan 
bogar, stem cell forskning, och listan kan bli hur lang som helst. Oavsett av ars av 
hjarntvatt genom TV, filmer och annan mass media, sa har det Amerikanska folket 
forkastat de sociala programmen ifran det Demokratiska Partiet och istallet rostat for 
moraliska varden.  I sin nad sa har Gud givit Amerika fyra ar till att taga emot 
hans nad! 
 
Ar det en slump att det Republikanska Partiet ar kant som ett hogerparti och det 
Demokratiska Partiet ar kanst som ett vanster parti? Matt.25:31-46 
 
EN OPPEN DORR 
Senator John Kerrys sista ord i hans erkannande att han hade forlorat valet i 2004 to 
president Bush var ”vi ar icke utslagna, nasta gang kommer vi att vinna.” 
Ligger det nagot i detta uttalande? Ja, det gor det. Latt oss titta pa desssa nummer: 
q Den normala dodssiffran i USA ar 5500 doda per dygn.  
q Omkring 8000 barn ar fodda varje dygn.  
q Detta betyder att cirka 2500 mer amerikaner anlander varje dygn an vad som 

dor. Under ett ar ar dodssiffran 2007500.  
q Under fyra ar kommer mer an 8 millioner amerikaner att do. Eftersom de flesta 

manniskor under 30 ar gamla rostade for Kerry, och att Bush endast hade fyra 
millioner mer roster an Kerry, sa betyder detta att valjarbasen ar 2008 kommer 
att forandras, den konservativa basen kommer att minska, medan den andra 
kommer att oka. Guds forsamling har fyra ar pa sig att andra pa situationen! 
Matt.28:18-20 

 
GUD’S PLAN 
Gud har lagt ut sin plan hur han vill ha det: 5 Mos.6:1-25 
1. Att faststalla Guds budord. versar 1-2 
2. Ett budord att man skall lyda och gora vad som ar gott. vers 3 
3. Att alska Herren. versar 4-5 
4. Att lara sig Guds Ord utantill och bevara det i hjartat. vers 6 
5. Kunskapen om Gud maste givas till nasta generation. versar 7-9 
6. Se upp med att dina valsignelser icke forstor ditt andliga liv. versar 10-12 
7. Det finns endast ett satt att leva, vandra med Gud. vers 13 
8. Det far icke finnas nagot avguderi. versar 14-16 
9. Vi skall noggrant gora vad Guds Ord sager. versar 17-18 
10. Rensa ut fienden, onda andar och syndiga garningar. vers 19 
11. Paminn barnen standigt och jamt om vart arv ifran Gud. versar 20-25 



 
Josua gav en varning till folket. Josua 22:21-34 
Men folket misslyckades med att undervisa sina barn. Domarboken 2:8-23 
 
VAD KAN DU GORA SOM EN KRISTEN? 
Som enskilda kristna kan vi icke taga oss an en hel nation, men vi kan gora nagot 
med de manniskor som vi moter varje dag.  Sok ut en person som du kanner, och 
investera ditt liv i denna person, tills denne vet vad du vet, finn sedan en annan 
manniska, medan den forsta tager sig an sin egen larljunge. 2 Tim.2:1-2 


