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Avsikten med häftets information är inte att föreskriva någon 
medicin, behandling eller modalitet för någon fysisk eller 
mental sjukdom, obehag, besvär eller abnormitet. Läsaren är 
ansvarig att kontakta sin läkare för att få information och råd 
vid problem med hälsan.  
 
 
 
 

2. Motion 
Dagliga promenader och vandringar är det allra bästa 
överhuvudtaget. 
 
3. Rent vatten 
Invärtes och utvärtes - vi behöver mycket. 
 
4. Vila 
Fysiskt, psykiskt och andligt. 
Se Matt. 11:28-30 och 2. Mos. 20: 8–11. 
 
5. Frisk luft 
Utomhus, hemma och i själva sovrummet. 
 
6. Solsken 
Inte för mycket, men i rätt mängd. Det behöver vi, för att bli 
friska och lyckliga. 
 
7. Måttlighet 
Det innebär, att ta avstånd från alla vanor, som kan skada dig, 
från varje sorts mat, dryck eller gas, som skulle kunna skada dig. 
 
8. Förtröstan på en gudomlig makt. 
Den insikten, att Gud har förlåtit dig dina synder, ger själen ro, 
kraft att lyda Gud, frid i hjärtat och en god sömn på natten. 
Detta desto mer, ju mer man studerar Guds ord, talar med Gud 
i bönen och ger kärleken vidare till andra. En sådan människa 
vandrar och talar dagligen med den kärleksfulle Jesus. För 
honom har himlen redan börjat, ty han har himlen i sitt hjärta. 
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att lära känna Honom som vår bäste vän och personlige 
Frälsare, att förälska sig i Honom så att vi hellre skulle vilja dö 
än att åter såra Honom någon gång, Honom, som dock dog för 
oss på Golgata kors. Ja, din återlösning är en frivillig gåva av 
Hans nåd. Tro på Hans kärlek till dig, på Hans blod, som 
beskyddar dig, förtrösta på Hans medkännande hjärta, som är 
fullt av kärlek till att återlösa dig - och det är det - inte därför att 
du är värd det eller känner det, utan helt enkelt därför att Han 
säger det.  
Guds åtta naturliga läkemetoder, som Han har gett till Sina 
barn, framför allt för att hjälpa dem att inte bli sjuka, är 
underbara. Gud använder dem till att hjälpa de sjuka att åter 
tillfriskna. De kan inte vara bättre! Att lyda dem, innebär hälsa, 
lycka och tillfredsställelse, till och med i den onda tid som vi nu 
lever i. Dessa läkemetoder har getts av Gud själv i Hans 
vittnesbörd. De skall hjälpa människorna, att bestå i den nära 
förestående krisen. Med en klar ande, en stark kropp, ett glatt 
hjärta - i lydnad mot den allsmäktige Gudens hälsolagar - 
kommer du att vara ståndaktig.  
 
Här upprepas de än en gång: 
1. Kost 
Frukt, grönsaker, fullkorn, alla goda saker, som växer ur jorden, 
som Gud har skapat. Den mat om Gud har gett människorna 
från början, och den mat som människorna kommer att ha i 
Hans himmelrike - utan kroppar från döda djur, utan raffinerat 
socker eller fint mjöl, som berövats sina näringsämnen och 
därigenom leder till sjukdom.  
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Herr Russell satt utsträckt framför doktor Mitchells skrivbord. 
Han blödde ur mun och näsa. Hans läkare hade gett honom 
ytterligare två månader att leva. Halvt satt han, halvt låg han 
där och grät. 
”Jag kände mig också som om jag ville gråta”, sa doktor Mitchell 
till mig, när han berättade historien för mig. ”Bestrålningen och 
kemoterapin var orsaken till att han blödde ur mun, näsa och 
tarm. Han hade fruktansvärda smärtor.” 
Cancern hade blockerat hans tjocktarm och metastaserna 
trängde in i levern och njurarna. Genom operation gjordes 
tarmen fri, så att den fungerade en tid igen, men faktum var att 
den medicinska vetenskapen gav honom mycket litet hopp. 
”Jag kan inte längre behandla er”, hade kirurgen meddelat 
honom. Han lät honom förstå, att det inte var nödvändigt, att 
komma tillbaka, för att konsultera honom än en gång. Han 
kunde helt enkelt gå hem och dö i lugn och ro. Det var inte 
konstigt, att han grät.   
Hans son sade: ”Min far har tarmcancer.” Sedan kom med 
darrande läppar frågan från en man, som höll på att mördas 
inifrån: ”Kan du hjälpa mig?” 
Trots ett fulltecknat tjänstgöringsschema som predikant hade 
sonen, pastor Russell, kört sin far till en läkare, som han bara 
hade hört talas om. Han mådde mycket dåligt och hade ont i 
magen, medan han körde genom tätt trafikerade gator till 
praktiken i östra stadsdelen. Hur många suckar och böner gick 
inte genom hans eget bröst, medan han talade med doktorn 
och samtidigt såg på den älskade person som satt i fåtöljen - en 
döende människa! 
”Kommer du att göra exakt vad jag nu säger dig?” frågade 
doktor Mitchell honom. 
”Jag vill göra allt”, snyftade han. 
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”Lovar du mig, att inte berätta något om detta för din läkare?” 
”Ja.” 
Det fanns goda skäl för denna sista fråga. För det första är det 
inte vanligt för en läkare, att överta en annan läkares 
behandling, såvida inte patienten remitteras till någon. Men här 
förelåg ingen remiss. Kirurgen hade sagt till honom, att han inte 
behövde komma tillbaka. Men det som vägde lika tungt var att 
han inte hade någon remiss. Under hans livs sista dagar, kort 
före döden, skulle kanske en sjuksköterska kunna komma och 
försöka hjälpa den sjuke och visa familjen god hälsovård och 
säkerställa, att rätt tabletter delades ut. Dessa ”nådeänglar” för 
med sig befrielse från smärta och solsken in i miljoner hem. Vad 
sjukhusets högsta läkarstab beträffar, så hade den emellertid 
lämnat honom ifrån sig, för att dö. Herr Russell var ju också en 
bra bit över de sjuttio. Hos en yngre man hade man möjligtvis 
fortsatt behandlingen ännu längre.  
Hur som helst, huvudorsaken till att doktor Mitchell ställde 
frågan, var att han höll på att företa sig något med denna 
stackars människa, som ”etiskt” inte var i sin ordning - vad 
beträffade den amerikanska medicinska föreningen liksom de 
statliga medicinska myndigheterna. Han kunde nämligen förlora 
sin licens! Trots att den moderna medicinen hade gett upp 
hoppet om herr Russell, förhöll det sig så att om en medicinskt 
utbildad läkare använde ”ovanliga metoder”, för att försöka 
rädda patienten, så vore det ”ute” med honom. Inställda 
behandlingsmetoder, diet eller naturliga läkemedel, använda av 
en professionell i stället för de ”accepterade” läkemedlen, 
skulle vara ett dåligt exempel för de andra läkarna och vore ett 
hån mot läkaryrket. Därför ställdes frågan: ”Lovar du mig, att 
inte berätta något om detta för din läkare?” 
Låt mig nu först berätta vad som hände med herr Russell. 
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denna lag, kommer du att bryta mot ett av Guds bud för att 
kunna följa mänskliga befallningar och därmed ta emot 
vilddjurets märke, och sluta ditt liv i eldsjön. Vilken prövning! 
Det är den sista prövningen på jorden. Snart kommer vi att 
börja "den vecka då vi prövas". Var kommer du att stå? Och 
jag? Jag har skrivit en bok med titeln "National Sunday Law", 
(Nationell söndagslag), som förklarar allt omkring detta och 
som gör det lätt att förstå. Den förklarar, hur man kan undvika 
detta fruktade märke. Du kan få boken genom att skriva till 
adressen i början av den här boken, om du vill. Anledningen till 
att hälsan är så viktig för oss och för vår käre himmelske Fader, 
är att för att ha den fysiska, psykiska och moraliska styrkan att 
hålla modet uppe under påtryckningarna att ta emot 
"vilddjurets märke", kommer vi att behöva bästa möjliga hälsa. 
Om vi inte har det, och denna fruktansvärt svåra prövning 
kommer, kommer vi att falla ihop under det grupptryck som 
alla omkring oss kommer utsätta oss för. Gud ger oss en 
varning. Hans stora hjärta är fullt av kärlek och vinnlägger sig nu 
alldeles särskilt om oss - här på denna jord - vid tidens slut. Min 
vän, Han älskar dig.  
Överlämna dig fullkomligt åt den kärleksfulle Jesus, som du 
snart kommer att få se med dina egna ögon. Han kommer hit 
ner på himlens moln med miljoner änglar. Hans barn, som har 
förlorat allt för Hans skull, kommer att ryckas upp till Honom på 
molnen, för att möta Honom däruppe i luften. (1 Tess. 4: 16–
17). Ja, snart kommer din livsstil att förändras. 
De val som du gör, kommer att bli normgivande för, hur det 
kommer att bli med dig en gång - för all evighet. Nu är det tid 
att hellre fylla vår ande med den levande Gudens ord än med 
TV-program. Nu är det tid att tillbringa mycket tid i bön - att 
tala med vår Fader och med Herren Jesus - att komma därhän 
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veta, att Han tar bort alla dina synder. Du kommer att vila i 
Hans kärlek och inse, att du kommer att bli helad antingen nu 
eller senare vid uppståndelsen. Du och jag förtjänar det inte, 
men det är faktiskt så, eftersom Han älskar dig och eftersom 
Han har dött för dig - för dig.  
Börja då med att lyda Guds underbara hälsoregler liksom alla 
Hans andra krav, som du snart kommer att lära känna. Du 
kommer att få kraft från Honom. Då kommer du verkligen att 
bli fri. Du kommer inte längre att vara någon slav under synden 
och Satan. Om du läser detta, kommer du att inse Jesus 
underbara kärlek till dig. När du ser Honom hänga på korset, 
där Han måste bära Guds vrede för dina synder, när du ser 
blodet flyta ner över Hans ansikte och du lägger märke till Hans 
darrande läppar, då kommer det att stå klart för dig, att dina 
synder har dödat Guds Son! Du kommer att inse, att Han 
hänger där i ditt ställe - och eftersom Han älskar dig så mycket, 
att Han dog i ditt ställe, får du leva. 
När du vet, vad Han har gjort och vill göra för dig, skulle du då 
inte vilja överlåta allt åt Honom? Precis nu och på detta ställe? 
Du kommer att vara så lycklig, att du har gjort det. Och snart 
kommer hela din livsstil att förändras. 
Du frågar, vad jag menar. Snart kommer "vilddjurets märke" att 
tvingas på oss just i det här landet och därefter i hela världen. 
Det kommer att bli mycket populärt att instämma med 
folkmassan och ta emot detta märke, så att du kan köpa och 
sälja och får lov att behålla ditt hem. Denna lag kommer att 
antas i den lagstiftande församlingen i U.S.A. Om du inte 
samtycker till den, kommer du att förlora ditt hem och ditt 
arbete, och bli betraktad som en kriminell.  Gud uppenbarar 
detta i Uppenbarelseboken - just den bok som Guds fiende är 
dödsförskräckt för att vi skall studera. Om du samtycker till 
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Därefter kommer jag att tala om det som många för allt i 
världen skulle vilja veta - nämligen vilken behandling han 
ordinerade honom. Och slutligen vill jag berätta något om 
doktor Mitchell, som sannolikt kommer att öppna ögonen 
ordentligt på läsaren. 
Läkaren gav honom behandlingsplanen och sade till honom, att 
han skulle gå hem och komma tillbaka om en vecka. Det skulle 
han göra under tre hela månader, komma tillbaka en gång i 
veckan. 
Herr Russell gick hem och kom tillbaka efter en vecka. Han kom 
in på doktor Mitchells praktik, sträckte fram armarna och 
omfamnade honom. ”Jag känner mig helt annorlunda!” 
utropade han.  
”Hans smärta har försvunnit”, menade doktor Mitchell, när han 
berättade det för mig.  
”Inga depressioner längre. Han log.” Varje vecka kom herr 
Russell tillbaka. I slutet av de tre månaderna uppsökte han sin 
kirurg. 
”Här är jag”, sade han, då han gick in på praktiken. 
”Vad, lever du fortfarande?” utbrast kirurgen. Han skickade 
honom till sjukhuset, för att ta de vanliga proverna - tarmreflex, 
röntgenundersökning o.s.v. Det gick inte längre att fastställa 
någon cancer. 
”Det kan jag inte tro”, yttrade läkaren med förtvivlad stämma. 
”Jag skall skära upp dig en gång till.” 
”Gärna för mig”, sade herr Russell. 
Vad undersökningen beträffar - ju mer, desto bättre. Han togs 
in samma dag. Nästa morgon gjordes ett litet snitt och tarmen, 
levern, njurarna och de omkringliggande organen undersöktes.  
Det fanns ingen cancer längre! Herr Russell, som fortfarande 
befann sig under narkos, kördes in i ett rum för uppvaknande. 
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När han senare befann sig i sitt eget rum och hade vaknat, kom 
kirurgen in, för att meddela honom nyheten, att det inte längre 
fanns någon cancer.  
”Verkligen en oförmodad händelse!” 
Vad hade doktor Mitchell gett honom? Vad hade han ordinerat 
till denne dödssjuke man, vad skulle han dagligen göra? Och 
vad hade han gett till de andra tjugofyra människorna, som 
fortfarande var i livet - de tjugofyra personer, som alla hade 
varit utlämnade åt cancerdöden? 
Följande berättelse, som doktor Mitchell gav mig hemma hos 
sig, är samma behandling, som han gav herr Russell och likaså i 
stort sett densamma som han gav de andra tjugofyra 
personerna.  
Under den första veckan, så sade doktor Mitchell, skulle 
patienten inte inta något annat än juice och renat vatten. Det 
var mycket viktigt vilken juice man intog och när man intog den: 
bara juice från färskpressade frukter och grönsaker. Varken 
konserverad eller frusen. Bara färska morötter, selleri, spenat, 
citroner, äpplen, vindruvor och ett lämpligt urval av andra 
grönsaks- och fruktjuicer. Man fick bara dricka destillerat 
vatten. 
Under de följande sju dagarna skulle patienten dagligen dricka 
varje halvtimme. Han skulle ingenting äta. Direkt efter 
uppvaknandet skulle han dricka 1,2 dl morotsjuice, en halv 
timme senare exakt lika mycket destillerat vatten, en halv 
timme senare 1,2 dl citronsaft, en halv timme senare destillerat 
vatten o.s.v. ... Varje dag skulle han fortsätta så hela dagen, i sju 
dagar. Det stod honom fritt att välja vilken sorts juice han ville, 
förutom att han dagligen skulle inta åtminstone 9 dl 
morotsjuice. Om juicerna späddes med vatten, skulle det vara 
destillerat vatten. En aning salt fick tillsättas till sellerisaften, 
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högt blodtryck och hosta, och han är tjock som en fästing. Men 
han tänder den ena cigaretten efter den andra. Jag tycker 
mycket om honom. Jag har med jämna mellanrum bönfallit 
honom om att sluta röka, och jag har erbjudit mig att hjälpa 
honom. Jag har också erbjudit mig att hjälpa honom att 
reducera sin vikt. Jag har gjort allt jag känner till. Han flämtar 
och hostar så fruktansvärt, att han blir alldeles röd. Men då 
tänder han sig på nytt en ny cigarett. Jag har t.o.m. sagt till 
honom, att han snart skall dö, om han fortsätter så, och att Gud 
då inte kan hjälpa honom. På det svarade han, att han trodde, 
att alla dör, när deras tid är inne. På det svarade jag honom: 
”Du kan dö i förtid”. Han vet, att jag tycker mycket om honom. 
Vi är goda vänner. Det gör mig ont, att behöva se på, hur 
människor tar död på sig själva genom sin matlust. Även Gud 
känner smärta över detta.  
Det är inte vår Frälsares avsikt, att människor skall vara 
nertryckta på grund av smärta och att deras liv skall förkortas 
genom sjukdom. Ändå bryts de lagar, som Gud gett oss, helt 
avsiktligt. Synd drar in i hjärtat och människan förlorar sitt 
beroende av Gud ur sikte. Men då inträder de säkra följderna - 
smärta, sjukdom och död. Satan vill gärna ha det så! Då 
försöker han, att leda människorna till att skjuta skulden på vår 
kärleksfulle himmelske Fader. Hur sorgligt är inte detta. Här 
måste jag emellertid säga, att det inte måste vara så. Innan det 
här häftet är slutläst, kommer du att veta, att Gud bryr sig om 
dig. Du kommer att se, att Han skulle vilja, att du är lycklig och 
frisk. Han skulle vilja att du lever och inte dör. Till och med om 
du sitter i rullstol eller just nu är döende på grund av en obotlig 
sjukdom, kommer du att se, att frid och glädje kommer att 
strömma in i ditt hjärta, om du i tro ser upp till vår kärleksfulle 
Jesus, som har dött för dig på Golgata kors. Och du kommer att  
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människor vet det inte. Vi får en del svagheter och olika 
lidanden genom arv. Det är konsekvenserna av våra föräldrars 
synd. De värsta problemen kommer emellertid oftast över oss 
genom våra egna dåliga vanor och vår överträdelse av 
hälsolagarna. Dessa lagar verkar ständigt, precis som 
tyngdlagen. 
Om en ateist och en kristen båda skulle falla ner från tornet på 
en byggnad, vem av dem kommer då att falla ner på marken? 
Båda kommer att falla ner på marken, förutsatt att de inte 
dessförinnan stöter emot något. Hälsans lagar är inte 
annorlunda. Många överträder dem på grund av okunskap. 
Men de blir sjuka och dör likaväl för det. 
Det kommer an på oss, att vara visa, då det gäller dessa lagar, 
som styr vår kropp. Förskräckligt, men sant: De flesta 
överträder hälsolagarna, fastän de vet bättre! Och sedan vågar 
åtskilliga dessutom ytterligare, att ge Gud skulden, om de 
förlorar sin hälsa. Då de gör detta skördar de emellertid bara, 
vad de själva har sått genom egna dåliga vanor. 
Miljoner människor avlider på grund av denna orsak. 
En dag frågade jag en läkare på ett sjukhuscafé, om han kunde 
säga mig, vad som kunde vara orsaken till patienternas 
sjukdomar här på kliniken. Jag blev mycket överraskad över 
hans svar. 
”Om människorna skulle sluta att röka och dricka alkohol, skulle 
nio tiondelar av de här patienterna inte vara här”, sade han. Jag 
kunde knappt stänga min mun igen, ty det kunde jag knappt 
tro. Nu tror jag emellertid, att det är så.  
Ja, de flesta människor vet bättre, men ändå handlar de inte 
efter det! De kan inte ge någon skulden, utom sig själva. 
Varför? Jag känner t.ex. en man, som bor i den här staden. Just 
nu har han förfärliga hjärtbesvär. Ständigt och jämt har han 
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eftersom han inte var diabetiker. Däremot inget socker i någon 
form. En aning honung var tillåten, för att söta citronvattnet. 
Även till det yttre skulle han använda vatten, genom att duscha 
två eller tre gånger om dagen. Mellan intagandet av juicerna 
skulle patienten, allt efter sinnesstämning, skaffa sig litet 
motion - ta en promenad i solskenet, och då andas djupt in och 
ut. 
Kroppen är ett Skaparens mästerverk. Gjord av muskler, ben, 
blod och andedräkt, har den skapats till funktionsduglighet. 
Många blir stela, därför att de lider brist på motion. Herr 
Russells hälsa var beroende av detta, till och med medan han 
kämpade mot cancern. Så länge han promenerade, fick han en 
dos av ett livsviktigt element: frisk luft.  
Hans livsåskådning var ytterst viktig. Doktor Mitchell sade till 
honom, att han så ofta som möjligt under dagen skulle spela 
andliga sånger (ingen jazz- eller rockmusik med religiösa texter, 
utan uppbyggande, uppmuntrande andliga sånger, genom vilka 
Gud prisas). Han skulle inte hänge sig åt några negativa tankar 
över det förflutna, och heller inte i sitt hjärta bekymra sig över 
nutiden eller framtiden. Han skulle ha lyckliga och tacksamma 
tankar i sitt huvud och uppfostra sitt sinne och sina läppar till 
att ständigt lova och prisa Gud! 
Det var av flera olika skäl ytterst viktigt. För det första är 
hjärtats himmelska uttryckssätt fridfullt och lugnt. Vila är en av 
hälsans mest livsviktiga faktorer. Vila för kroppen, förståndet 
och själen var nödvändigt. Herr Russell skulle sörja för att få 
tillräckligt med sömn, men det var inte allt. Genom att utveckla 
en inställning, ständigt lova och prisa Gud för Hans välsignelser, 
mottog han inre ro i själ och sinne.  
För det andra stärkte denna övning hans tro, hans tillit till att 
den gudomliga makten kunde hela honom. Doktor Mitchell 
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berättade för mig, att han inte betraktar herr Russells eller 
någon av de andra tjugofyra människornas tillfrisknande som 
sin egen förtjänst. Doktorn menade: ”Alltid le och be.” Ja, bön. 
Ständig bön med tacksägelse i hjärtat, är det, som skulle dra 
herr Russell närmare Gud! Han måste vara villig, att fullständigt 
förtrösta på Gud och lyda Honom. Hans egen vilja måste 
fullständigt överlåtas åt hans Skapare, så att Guds vilja kunde 
ske i allt.  
Genom att promenera ute i det fria mottog herr Russell 
solsken, ja, solsken som helandets och livets element; inte för 
mycket - utan just tillräckligt under en daglig promenad. Några 
lärda säger, att ljuset utövar mer inflytande på våra 
kroppsfunktioner än allt annat, förutom kosten.  
Det utvidgar blodkärlen, sätter i gång blodcirkulationen och 
hjälper till med att utsöndra gifterna ur kroppen. 
Redan från första veckan började doktor Mitchell att ge herr 
Russell vitaminer och mineraler. Han gav honom dagligen: 400 
IE D-vitamin, 25 000 IE A-vitamin (Detta vore för mycket för en 
frisk person.), 1400 mg kalcium per dag och 1000 mg 
magnesium per dag. 
I början av den andra veckan skulle herr Russell börja inta fast 
föda - först mjuka saker. Äpplen bananer, grapefrukt, 
fullkornsbröd, sädesflingor, müsli o.s.v., ett stort urval av 
frukter, fullkornssäd och olika sorters grönsaker. Varje dag 
skulle han inta två måltider. Inte mer - och ingenting mellan 
måltiderna utom destillerat vatten. Därmed skulle herr Russel 
börja äta två måltider om dagen och det skulle vara vegetariska 
måltider - inget kött, ingen fisk, ingen kyckling, inget ister eller 
liknande fett, ingen tobak, inga coca-cola-drycker, inget kaffe, 
inget svart te, inget raffinerat mjöl och inget socker. 
Doktorn hade ordinerat honom ett dagligt kaffelavemang, för 
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”Hur förhåller det sig med andra cancerpatienter?” frågade jag. 
”Jag kan inte behandla dem nu. En dam från Washington, D.C.- 
området kom emellertid till mig, för att hon fick cancer, för att 
ta ett exempel. Hon stod i förbindelse med cancerföreningen. 
Hon drog sig för att meddela organisationen, att hon hade 
cancer och frågade mig, om jag skulle behandla henne. Hon bad 
mig att inte berätta för någon att jag behandlade henne. Då det 
gällde henne var jag säker på att hon inte skulle berätta det för 
någon, och så tog jag henne under behandling. Hon 
tillfrisknade.” 
För närvarande är doktor Mitchells händer bundna, när det 
gäller behandling av cancerpatienter. Men han har under tiden 
funnit en bit mark och arbetar på att nå sitt mål. Må Gud hjälpa 
honom. 
Men om Gud har helat dessa människor, som doktor Mitchell 
säger, varför helar han inte alla? Varför måste man 
överhuvudtaget hålla sig till några behandlingar? 
Om det finns vissa villkor, under vilka Gud helar människorna, 
vad är det då för villkor? 
Och varför tillfrisknar somliga människor och somliga inte - till 
och med fromma människor, medan onda människor ofta är 
friska och starka? Dessa och andra frågor skulle jag vilja 
uppmärksamma i det följande. 
Först måste vi förstå de principer som står bakom vår hälsa och 
vårt liv. Man behöver inte tala om för någon, att denna värld är 
sjuk. Gud, den store Skaparen, har gett oss hälsa och ställt upp 
hälsolagar. Att lyda dessa hälsolagar, innebär att ha hälsa.  
Varför finns det då sjukdom och död? 
Satan, Guds fiende, som gjorde uppror i himlen, har förlett män 
och kvinnor till att motsätta sig Guds hälsoföreskrifter. Han vet, 
att följderna av detta är sjukdom och död - men många 

13 



 

Herre tillåter det.” 
Om du befinner dig i stor nöd, så kom ihåg detta och det 
kommer att hjälpa dig, att få frid.  
Innan hans fall blev undersökt, sade doktor Mitchell till mig: 
”Jag har fattat mitt beslut, att lämna min praktik och mitt hus 
till försäljning, för att flytta ut till någon fastighet uppe i bergen 
och upprätta ett hälsocenter. Vi skall bygga små stugor, som 
människor kan bo i. Vi skall behandla cancerpatienter och 
sådana som har hjärtbesvär, artrit och diabetes och skall inte 
debitera något för det. Vi skall arbeta på donationsbasis. Vi 
kommer inte heller att upprätta några redogörelser. Om den 
amerikanska medicinska föreningen kommer och frågar oss om 
våra patienter, som vi behandlar, kommer vi att säga: ”Vi har 
överhuvudtaget inga patienter. Vi har bara gäster.” Om de 
skulle vilja se våra sjukjournaler, kommer vi att säga: ”Vi har 
inga sjukjournaler.” Om jag förlorar min licens, kommer jag att 
göra det, och om jag inte förlorar min licens, kommer jag också 
att göra det.” 
”Gud vare lovad”, svarade jag. 
”De höll mig under uppsikt under fyra år”, berättade han för 
mig. ”Jag bevisade för dem, att mannens son och de båda 
läkarna hade ljugit och förlorade inte min licens. Min prövotid 
är nu över, men jag kan fortfarande inte behandla några 
cancerpatienter med den plan som jag har, för då skulle jag 
förlora min licens. Vad beträffar de naturliga metoderna för 
helande, säger de andra läkarna: ´Det är nonsens´”. 
”Verkar dessa behandlingsmetoder vid alla sorters cancer?” 
frågade jag. 
”Ja”, sade han. ”Det hjälper också vid hjärtsjukdomar och likaså 
vid högt blodtryck. Gud verkställer tillfrisknandet. Om en 
person inte följer planen med noggrannhet, så hjälper det inte.” 
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att rena hans tarm. 
Doktor Mitchell berättade för mig, att det, som han gav herr 
Russell och de andra, i allt väsentligt var en vetenskaplig 
användning av de åtta naturliga hälsometoder, som Gud gett 
sjundedagsadventisterna genom Hans profet för vår tid, Ellen 
G. White. Det är följande: 
1. Vegetarisk kost 
2. Motion 
3. Frisk luft 
4. Måttlighet* (se parentes nedan) 
5. Solsken 
6. Vila - daglig, och varje vecka på Guds vilodag, sjunde dagen, 
sabbaten i Bibelns fjärde budord 
7. Rent vatten 
8. Förtröstan på Guds makt 
 
*(Att ta avstånd från vanor, som förstör hälsan som t.ex. mat 
och sömn på oregelbundna tider, tobak, koffein, kött med 
mättat fett och cancervirus, raffinerat socker, fint mjöl, alkohol, 
skadliga mediciner.) 
 
Han sade mig, att alla hans patienter var vegetarianer vid slutet 
av kursen, och han tillade: ”Jag har sagt till dem att om de 
skulle vilja ha cancer igen, då skall de äta det, som de har ätit 
tidigare.”  
Stackars herr Russell. Han återvände till sina gamla vanor igen 
och i enlighet med doktor Mitchells förutsägelse, fick han på 
nytt cancer! Otroligt! Något sådant har jag aldrig förut upplevt. 
Doktor Mitchell berättade det för mig. Därefter ringde jag upp 
herr Russell. Han bekräftade, att han hade blivit sjuk igen. Den 
här gången var det lungcancer. Kirurgen ville på nytt ge honom 
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kemoterapi och strålning.  
”Nej tack”, sade han och återvände till dieten. Det finns ju ingen 
annan väg, eller hur? 
”Och andra gången tillfrisknade du inte från cancern?” frågade 
jag. 
”Jovisst”, sade han triumferande. Han gav Gud äran och prisade 
Honom och Hans helande kraft. Jag tror inte, att det finns en 
människa till, som har fått uppleva något sådant, - att ha fått 
tillfriskna två gånger. Herr Russel har under tiden blivit 84 år 
gammal. 
Det låter nästan som en saga, inte sant? Varför har då den 
statliga medicinska myndigheten även i fortsättningen förbjudit 
doktor Mitchell att behandla cancerpatienter? Till all 
förskräckelse: Det är vad som hände! 
”En dag, när jag var på min praktik”, berättade doktor Mitchell 
för mig, ”kom en tjänsteman från medicinska utskottet hit och 
befallde mig, att inte längre behandla cancerpatienter. Han 
sade till mig, att mitt fall skulle underkastas en ingående 
prövning och att min licens skulle tas ifrån mig.” 
Det var ingen saga. 
”Vad hände?” frågade jag.  
Först måste jag än en gång säga, att doktor Mitchell inte 
tillskrev sig själv förtjänsten för att några patienter tillfrisknat 
från cancer. Han ger endast Gud äran. Satan kan framställa en 
avbild genom bedrägerier. Men Guds vägar är uppriktiga och i 
harmoni med Hans hälsolagar.  
”Elva cancerpatienter per dag kom som regel till min praktik, 
berättade han för mig. ”Om någon tillfrisknar från cancer, 
börjar människorna att prata om det. Då behöver man inte 
annonsera. De kommer helt enkelt från hela landet, även från 
andra länder.”  
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Doktor Mitchell behandlar inte längre cancerpatienter 
offentligt. Det har han förbjudits att göra. Om han skulle göra 
det, mister han sin licens. Och anledningen till det? 
En dag kom en man till doktor Mitchell, som var förtärd av 
lungcancer. Han visste, att han skulle dö. Doktorn gav honom 
behandlingsplanen och sade, att han måste sluta röka. Men han 
slutade inte. Mannen dog. Nu gick denne mans son till en 
advokat, för att åtala doktor Mitchell för att ha dödat hans far. 
Advokaten ville inte ta hand om fallet. Då gick han till en annan. 
Denne ville heller inte ta sig an det. Han gick till en tredje. Inte 
heller denne ville ta sig an det, men han gav honom ett råd, hur 
han skulle kunna tillfoga doktorn skada. 
Hur? 
Man måste ta ett par läkare till hjälp och lämna in ett åtal till 
den statliga medicinska myndigheten. Det skulle drabba 
honom. Myndigheten kontrollerar. Den ger licenser och drager 
tillbaka dem. 
Mannen gjorde det, som advokaten föreslog honom. Så 
inträdde den undersökande tjänstemannen från medicinska 
utskottet och förbjöd doktor Mitchell, att i fortsättningen 
behandla cancerpatienter. De undersökte hans fall i december 
månad.  
Doktor Mitchell berättade det för mig och frågade: ”Skulle du 
vilja bedja för mig? Jag står nu under uppsikt och kanske tar de 
licensen ifrån mig.” 
”Ja, jag skall bedja”, sade jag och gjorde det också. Denna 
erfarenhet drev doktor Mitchell närmare Gud än dittills, och 
faktum är, att detta förändrade hans liv.  
”När vi förtröstar på Kristus, då är vi dolda i Kristus. Det 
angrepp som riktas mot oss, faller över Frälsaren, som omger 
oss med Sin närvaro. Ingenting kan beröra oss, utan att vår  
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Herre tillåter det.” 
Om du befinner dig i stor nöd, så kom ihåg detta och det 
kommer att hjälpa dig, att få frid.  
Innan hans fall blev undersökt, sade doktor Mitchell till mig: 
”Jag har fattat mitt beslut, att lämna min praktik och mitt hus 
till försäljning, för att flytta ut till någon fastighet uppe i bergen 
och upprätta ett hälsocenter. Vi skall bygga små stugor, som 
människor kan bo i. Vi skall behandla cancerpatienter och 
sådana som har hjärtbesvär, artrit och diabetes och skall inte 
debitera något för det. Vi skall arbeta på donationsbasis. Vi 
kommer inte heller att upprätta några redogörelser. Om den 
amerikanska medicinska föreningen kommer och frågar oss om 
våra patienter, som vi behandlar, kommer vi att säga: ”Vi har 
överhuvudtaget inga patienter. Vi har bara gäster.” Om de 
skulle vilja se våra sjukjournaler, kommer vi att säga: ”Vi har 
inga sjukjournaler.” Om jag förlorar min licens, kommer jag att 
göra det, och om jag inte förlorar min licens, kommer jag också 
att göra det.” 
”Gud vare lovad”, svarade jag. 
”De höll mig under uppsikt under fyra år”, berättade han för 
mig. ”Jag bevisade för dem, att mannens son och de båda 
läkarna hade ljugit och förlorade inte min licens. Min prövotid 
är nu över, men jag kan fortfarande inte behandla några 
cancerpatienter med den plan som jag har, för då skulle jag 
förlora min licens. Vad beträffar de naturliga metoderna för 
helande, säger de andra läkarna: ´Det är nonsens´”. 
”Verkar dessa behandlingsmetoder vid alla sorters cancer?” 
frågade jag. 
”Ja”, sade han. ”Det hjälper också vid hjärtsjukdomar och likaså 
vid högt blodtryck. Gud verkställer tillfrisknandet. Om en 
person inte följer planen med noggrannhet, så hjälper det inte.” 
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berättade för mig, att han inte betraktar herr Russells eller 
någon av de andra tjugofyra människornas tillfrisknande som 
sin egen förtjänst. Doktorn menade: ”Alltid le och be.” Ja, bön. 
Ständig bön med tacksägelse i hjärtat, är det, som skulle dra 
herr Russell närmare Gud! Han måste vara villig, att fullständigt 
förtrösta på Gud och lyda Honom. Hans egen vilja måste 
fullständigt överlåtas åt hans Skapare, så att Guds vilja kunde 
ske i allt.  
Genom att promenera ute i det fria mottog herr Russell 
solsken, ja, solsken som helandets och livets element; inte för 
mycket - utan just tillräckligt under en daglig promenad. Några 
lärda säger, att ljuset utövar mer inflytande på våra 
kroppsfunktioner än allt annat, förutom kosten.  
Det utvidgar blodkärlen, sätter i gång blodcirkulationen och 
hjälper till med att utsöndra gifterna ur kroppen. 
Redan från första veckan började doktor Mitchell att ge herr 
Russell vitaminer och mineraler. Han gav honom dagligen: 400 
IE D-vitamin, 25 000 IE A-vitamin (Detta vore för mycket för en 
frisk person.), 1400 mg kalcium per dag och 1000 mg 
magnesium per dag. 
I början av den andra veckan skulle herr Russell börja inta fast 
föda - först mjuka saker. Äpplen bananer, grapefrukt, 
fullkornsbröd, sädesflingor, müsli o.s.v., ett stort urval av 
frukter, fullkornssäd och olika sorters grönsaker. Varje dag 
skulle han inta två måltider. Inte mer - och ingenting mellan 
måltiderna utom destillerat vatten. Därmed skulle herr Russel 
börja äta två måltider om dagen och det skulle vara vegetariska 
måltider - inget kött, ingen fisk, ingen kyckling, inget ister eller 
liknande fett, ingen tobak, inga coca-cola-drycker, inget kaffe, 
inget svart te, inget raffinerat mjöl och inget socker. 
Doktorn hade ordinerat honom ett dagligt kaffelavemang, för 
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”Hur förhåller det sig med andra cancerpatienter?” frågade jag. 
”Jag kan inte behandla dem nu. En dam från Washington, D.C.- 
området kom emellertid till mig, för att hon fick cancer, för att 
ta ett exempel. Hon stod i förbindelse med cancerföreningen. 
Hon drog sig för att meddela organisationen, att hon hade 
cancer och frågade mig, om jag skulle behandla henne. Hon bad 
mig att inte berätta för någon att jag behandlade henne. Då det 
gällde henne var jag säker på att hon inte skulle berätta det för 
någon, och så tog jag henne under behandling. Hon 
tillfrisknade.” 
För närvarande är doktor Mitchells händer bundna, när det 
gäller behandling av cancerpatienter. Men han har under tiden 
funnit en bit mark och arbetar på att nå sitt mål. Må Gud hjälpa 
honom. 
Men om Gud har helat dessa människor, som doktor Mitchell 
säger, varför helar han inte alla? Varför måste man 
överhuvudtaget hålla sig till några behandlingar? 
Om det finns vissa villkor, under vilka Gud helar människorna, 
vad är det då för villkor? 
Och varför tillfrisknar somliga människor och somliga inte - till 
och med fromma människor, medan onda människor ofta är 
friska och starka? Dessa och andra frågor skulle jag vilja 
uppmärksamma i det följande. 
Först måste vi förstå de principer som står bakom vår hälsa och 
vårt liv. Man behöver inte tala om för någon, att denna värld är 
sjuk. Gud, den store Skaparen, har gett oss hälsa och ställt upp 
hälsolagar. Att lyda dessa hälsolagar, innebär att ha hälsa.  
Varför finns det då sjukdom och död? 
Satan, Guds fiende, som gjorde uppror i himlen, har förlett män 
och kvinnor till att motsätta sig Guds hälsoföreskrifter. Han vet, 
att följderna av detta är sjukdom och död - men många 
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människor vet det inte. Vi får en del svagheter och olika 
lidanden genom arv. Det är konsekvenserna av våra föräldrars 
synd. De värsta problemen kommer emellertid oftast över oss 
genom våra egna dåliga vanor och vår överträdelse av 
hälsolagarna. Dessa lagar verkar ständigt, precis som 
tyngdlagen. 
Om en ateist och en kristen båda skulle falla ner från tornet på 
en byggnad, vem av dem kommer då att falla ner på marken? 
Båda kommer att falla ner på marken, förutsatt att de inte 
dessförinnan stöter emot något. Hälsans lagar är inte 
annorlunda. Många överträder dem på grund av okunskap. 
Men de blir sjuka och dör likaväl för det. 
Det kommer an på oss, att vara visa, då det gäller dessa lagar, 
som styr vår kropp. Förskräckligt, men sant: De flesta 
överträder hälsolagarna, fastän de vet bättre! Och sedan vågar 
åtskilliga dessutom ytterligare, att ge Gud skulden, om de 
förlorar sin hälsa. Då de gör detta skördar de emellertid bara, 
vad de själva har sått genom egna dåliga vanor. 
Miljoner människor avlider på grund av denna orsak. 
En dag frågade jag en läkare på ett sjukhuscafé, om han kunde 
säga mig, vad som kunde vara orsaken till patienternas 
sjukdomar här på kliniken. Jag blev mycket överraskad över 
hans svar. 
”Om människorna skulle sluta att röka och dricka alkohol, skulle 
nio tiondelar av de här patienterna inte vara här”, sade han. Jag 
kunde knappt stänga min mun igen, ty det kunde jag knappt 
tro. Nu tror jag emellertid, att det är så.  
Ja, de flesta människor vet bättre, men ändå handlar de inte 
efter det! De kan inte ge någon skulden, utom sig själva. 
Varför? Jag känner t.ex. en man, som bor i den här staden. Just 
nu har han förfärliga hjärtbesvär. Ständigt och jämt har han 
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eftersom han inte var diabetiker. Däremot inget socker i någon 
form. En aning honung var tillåten, för att söta citronvattnet. 
Även till det yttre skulle han använda vatten, genom att duscha 
två eller tre gånger om dagen. Mellan intagandet av juicerna 
skulle patienten, allt efter sinnesstämning, skaffa sig litet 
motion - ta en promenad i solskenet, och då andas djupt in och 
ut. 
Kroppen är ett Skaparens mästerverk. Gjord av muskler, ben, 
blod och andedräkt, har den skapats till funktionsduglighet. 
Många blir stela, därför att de lider brist på motion. Herr 
Russells hälsa var beroende av detta, till och med medan han 
kämpade mot cancern. Så länge han promenerade, fick han en 
dos av ett livsviktigt element: frisk luft.  
Hans livsåskådning var ytterst viktig. Doktor Mitchell sade till 
honom, att han så ofta som möjligt under dagen skulle spela 
andliga sånger (ingen jazz- eller rockmusik med religiösa texter, 
utan uppbyggande, uppmuntrande andliga sånger, genom vilka 
Gud prisas). Han skulle inte hänge sig åt några negativa tankar 
över det förflutna, och heller inte i sitt hjärta bekymra sig över 
nutiden eller framtiden. Han skulle ha lyckliga och tacksamma 
tankar i sitt huvud och uppfostra sitt sinne och sina läppar till 
att ständigt lova och prisa Gud! 
Det var av flera olika skäl ytterst viktigt. För det första är 
hjärtats himmelska uttryckssätt fridfullt och lugnt. Vila är en av 
hälsans mest livsviktiga faktorer. Vila för kroppen, förståndet 
och själen var nödvändigt. Herr Russell skulle sörja för att få 
tillräckligt med sömn, men det var inte allt. Genom att utveckla 
en inställning, ständigt lova och prisa Gud för Hans välsignelser, 
mottog han inre ro i själ och sinne.  
För det andra stärkte denna övning hans tro, hans tillit till att 
den gudomliga makten kunde hela honom. Doktor Mitchell 
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När han senare befann sig i sitt eget rum och hade vaknat, kom 
kirurgen in, för att meddela honom nyheten, att det inte längre 
fanns någon cancer.  
”Verkligen en oförmodad händelse!” 
Vad hade doktor Mitchell gett honom? Vad hade han ordinerat 
till denne dödssjuke man, vad skulle han dagligen göra? Och 
vad hade han gett till de andra tjugofyra människorna, som 
fortfarande var i livet - de tjugofyra personer, som alla hade 
varit utlämnade åt cancerdöden? 
Följande berättelse, som doktor Mitchell gav mig hemma hos 
sig, är samma behandling, som han gav herr Russell och likaså i 
stort sett densamma som han gav de andra tjugofyra 
personerna.  
Under den första veckan, så sade doktor Mitchell, skulle 
patienten inte inta något annat än juice och renat vatten. Det 
var mycket viktigt vilken juice man intog och när man intog den: 
bara juice från färskpressade frukter och grönsaker. Varken 
konserverad eller frusen. Bara färska morötter, selleri, spenat, 
citroner, äpplen, vindruvor och ett lämpligt urval av andra 
grönsaks- och fruktjuicer. Man fick bara dricka destillerat 
vatten. 
Under de följande sju dagarna skulle patienten dagligen dricka 
varje halvtimme. Han skulle ingenting äta. Direkt efter 
uppvaknandet skulle han dricka 1,2 dl morotsjuice, en halv 
timme senare exakt lika mycket destillerat vatten, en halv 
timme senare 1,2 dl citronsaft, en halv timme senare destillerat 
vatten o.s.v. ... Varje dag skulle han fortsätta så hela dagen, i sju 
dagar. Det stod honom fritt att välja vilken sorts juice han ville, 
förutom att han dagligen skulle inta åtminstone 9 dl 
morotsjuice. Om juicerna späddes med vatten, skulle det vara 
destillerat vatten. En aning salt fick tillsättas till sellerisaften, 
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högt blodtryck och hosta, och han är tjock som en fästing. Men 
han tänder den ena cigaretten efter den andra. Jag tycker 
mycket om honom. Jag har med jämna mellanrum bönfallit 
honom om att sluta röka, och jag har erbjudit mig att hjälpa 
honom. Jag har också erbjudit mig att hjälpa honom att 
reducera sin vikt. Jag har gjort allt jag känner till. Han flämtar 
och hostar så fruktansvärt, att han blir alldeles röd. Men då 
tänder han sig på nytt en ny cigarett. Jag har t.o.m. sagt till 
honom, att han snart skall dö, om han fortsätter så, och att Gud 
då inte kan hjälpa honom. På det svarade han, att han trodde, 
att alla dör, när deras tid är inne. På det svarade jag honom: 
”Du kan dö i förtid”. Han vet, att jag tycker mycket om honom. 
Vi är goda vänner. Det gör mig ont, att behöva se på, hur 
människor tar död på sig själva genom sin matlust. Även Gud 
känner smärta över detta.  
Det är inte vår Frälsares avsikt, att människor skall vara 
nertryckta på grund av smärta och att deras liv skall förkortas 
genom sjukdom. Ändå bryts de lagar, som Gud gett oss, helt 
avsiktligt. Synd drar in i hjärtat och människan förlorar sitt 
beroende av Gud ur sikte. Men då inträder de säkra följderna - 
smärta, sjukdom och död. Satan vill gärna ha det så! Då 
försöker han, att leda människorna till att skjuta skulden på vår 
kärleksfulle himmelske Fader. Hur sorgligt är inte detta. Här 
måste jag emellertid säga, att det inte måste vara så. Innan det 
här häftet är slutläst, kommer du att veta, att Gud bryr sig om 
dig. Du kommer att se, att Han skulle vilja, att du är lycklig och 
frisk. Han skulle vilja att du lever och inte dör. Till och med om 
du sitter i rullstol eller just nu är döende på grund av en obotlig 
sjukdom, kommer du att se, att frid och glädje kommer att 
strömma in i ditt hjärta, om du i tro ser upp till vår kärleksfulle 
Jesus, som har dött för dig på Golgata kors. Och du kommer att  
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veta, att Han tar bort alla dina synder. Du kommer att vila i 
Hans kärlek och inse, att du kommer att bli helad antingen nu 
eller senare vid uppståndelsen. Du och jag förtjänar det inte, 
men det är faktiskt så, eftersom Han älskar dig och eftersom 
Han har dött för dig - för dig.  
Börja då med att lyda Guds underbara hälsoregler liksom alla 
Hans andra krav, som du snart kommer att lära känna. Du 
kommer att få kraft från Honom. Då kommer du verkligen att 
bli fri. Du kommer inte längre att vara någon slav under synden 
och Satan. Om du läser detta, kommer du att inse Jesus 
underbara kärlek till dig. När du ser Honom hänga på korset, 
där Han måste bära Guds vrede för dina synder, när du ser 
blodet flyta ner över Hans ansikte och du lägger märke till Hans 
darrande läppar, då kommer det att stå klart för dig, att dina 
synder har dödat Guds Son! Du kommer att inse, att Han 
hänger där i ditt ställe - och eftersom Han älskar dig så mycket, 
att Han dog i ditt ställe, får du leva. 
När du vet, vad Han har gjort och vill göra för dig, skulle du då 
inte vilja överlåta allt åt Honom? Precis nu och på detta ställe? 
Du kommer att vara så lycklig, att du har gjort det. Och snart 
kommer hela din livsstil att förändras. 
Du frågar, vad jag menar. Snart kommer "vilddjurets märke" att 
tvingas på oss just i det här landet och därefter i hela världen. 
Det kommer att bli mycket populärt att instämma med 
folkmassan och ta emot detta märke, så att du kan köpa och 
sälja och får lov att behålla ditt hem. Denna lag kommer att 
antas i den lagstiftande församlingen i U.S.A. Om du inte 
samtycker till den, kommer du att förlora ditt hem och ditt 
arbete, och bli betraktad som en kriminell.  Gud uppenbarar 
detta i Uppenbarelseboken - just den bok som Guds fiende är 
dödsförskräckt för att vi skall studera. Om du samtycker till 
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Därefter kommer jag att tala om det som många för allt i 
världen skulle vilja veta - nämligen vilken behandling han 
ordinerade honom. Och slutligen vill jag berätta något om 
doktor Mitchell, som sannolikt kommer att öppna ögonen 
ordentligt på läsaren. 
Läkaren gav honom behandlingsplanen och sade till honom, att 
han skulle gå hem och komma tillbaka om en vecka. Det skulle 
han göra under tre hela månader, komma tillbaka en gång i 
veckan. 
Herr Russell gick hem och kom tillbaka efter en vecka. Han kom 
in på doktor Mitchells praktik, sträckte fram armarna och 
omfamnade honom. ”Jag känner mig helt annorlunda!” 
utropade han.  
”Hans smärta har försvunnit”, menade doktor Mitchell, när han 
berättade det för mig.  
”Inga depressioner längre. Han log.” Varje vecka kom herr 
Russell tillbaka. I slutet av de tre månaderna uppsökte han sin 
kirurg. 
”Här är jag”, sade han, då han gick in på praktiken. 
”Vad, lever du fortfarande?” utbrast kirurgen. Han skickade 
honom till sjukhuset, för att ta de vanliga proverna - tarmreflex, 
röntgenundersökning o.s.v. Det gick inte längre att fastställa 
någon cancer. 
”Det kan jag inte tro”, yttrade läkaren med förtvivlad stämma. 
”Jag skall skära upp dig en gång till.” 
”Gärna för mig”, sade herr Russell. 
Vad undersökningen beträffar - ju mer, desto bättre. Han togs 
in samma dag. Nästa morgon gjordes ett litet snitt och tarmen, 
levern, njurarna och de omkringliggande organen undersöktes.  
Det fanns ingen cancer längre! Herr Russell, som fortfarande 
befann sig under narkos, kördes in i ett rum för uppvaknande. 
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”Lovar du mig, att inte berätta något om detta för din läkare?” 
”Ja.” 
Det fanns goda skäl för denna sista fråga. För det första är det 
inte vanligt för en läkare, att överta en annan läkares 
behandling, såvida inte patienten remitteras till någon. Men här 
förelåg ingen remiss. Kirurgen hade sagt till honom, att han inte 
behövde komma tillbaka. Men det som vägde lika tungt var att 
han inte hade någon remiss. Under hans livs sista dagar, kort 
före döden, skulle kanske en sjuksköterska kunna komma och 
försöka hjälpa den sjuke och visa familjen god hälsovård och 
säkerställa, att rätt tabletter delades ut. Dessa ”nådeänglar” för 
med sig befrielse från smärta och solsken in i miljoner hem. Vad 
sjukhusets högsta läkarstab beträffar, så hade den emellertid 
lämnat honom ifrån sig, för att dö. Herr Russell var ju också en 
bra bit över de sjuttio. Hos en yngre man hade man möjligtvis 
fortsatt behandlingen ännu längre.  
Hur som helst, huvudorsaken till att doktor Mitchell ställde 
frågan, var att han höll på att företa sig något med denna 
stackars människa, som ”etiskt” inte var i sin ordning - vad 
beträffade den amerikanska medicinska föreningen liksom de 
statliga medicinska myndigheterna. Han kunde nämligen förlora 
sin licens! Trots att den moderna medicinen hade gett upp 
hoppet om herr Russell, förhöll det sig så att om en medicinskt 
utbildad läkare använde ”ovanliga metoder”, för att försöka 
rädda patienten, så vore det ”ute” med honom. Inställda 
behandlingsmetoder, diet eller naturliga läkemedel, använda av 
en professionell i stället för de ”accepterade” läkemedlen, 
skulle vara ett dåligt exempel för de andra läkarna och vore ett 
hån mot läkaryrket. Därför ställdes frågan: ”Lovar du mig, att 
inte berätta något om detta för din läkare?” 
Låt mig nu först berätta vad som hände med herr Russell. 
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denna lag, kommer du att bryta mot ett av Guds bud för att 
kunna följa mänskliga befallningar och därmed ta emot 
vilddjurets märke, och sluta ditt liv i eldsjön. Vilken prövning! 
Det är den sista prövningen på jorden. Snart kommer vi att 
börja "den vecka då vi prövas". Var kommer du att stå? Och 
jag? Jag har skrivit en bok med titeln "National Sunday Law", 
(Nationell söndagslag), som förklarar allt omkring detta och 
som gör det lätt att förstå. Den förklarar, hur man kan undvika 
detta fruktade märke. Du kan få boken genom att skriva till 
adressen i början av den här boken, om du vill. Anledningen till 
att hälsan är så viktig för oss och för vår käre himmelske Fader, 
är att för att ha den fysiska, psykiska och moraliska styrkan att 
hålla modet uppe under påtryckningarna att ta emot 
"vilddjurets märke", kommer vi att behöva bästa möjliga hälsa. 
Om vi inte har det, och denna fruktansvärt svåra prövning 
kommer, kommer vi att falla ihop under det grupptryck som 
alla omkring oss kommer utsätta oss för. Gud ger oss en 
varning. Hans stora hjärta är fullt av kärlek och vinnlägger sig nu 
alldeles särskilt om oss - här på denna jord - vid tidens slut. Min 
vän, Han älskar dig.  
Överlämna dig fullkomligt åt den kärleksfulle Jesus, som du 
snart kommer att få se med dina egna ögon. Han kommer hit 
ner på himlens moln med miljoner änglar. Hans barn, som har 
förlorat allt för Hans skull, kommer att ryckas upp till Honom på 
molnen, för att möta Honom däruppe i luften. (1 Tess. 4: 16–
17). Ja, snart kommer din livsstil att förändras. 
De val som du gör, kommer att bli normgivande för, hur det 
kommer att bli med dig en gång - för all evighet. Nu är det tid 
att hellre fylla vår ande med den levande Gudens ord än med 
TV-program. Nu är det tid att tillbringa mycket tid i bön - att 
tala med vår Fader och med Herren Jesus - att komma därhän 
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att lära känna Honom som vår bäste vän och personlige 
Frälsare, att förälska sig i Honom så att vi hellre skulle vilja dö 
än att åter såra Honom någon gång, Honom, som dock dog för 
oss på Golgata kors. Ja, din återlösning är en frivillig gåva av 
Hans nåd. Tro på Hans kärlek till dig, på Hans blod, som 
beskyddar dig, förtrösta på Hans medkännande hjärta, som är 
fullt av kärlek till att återlösa dig - och det är det - inte därför att 
du är värd det eller känner det, utan helt enkelt därför att Han 
säger det.  
Guds åtta naturliga läkemetoder, som Han har gett till Sina 
barn, framför allt för att hjälpa dem att inte bli sjuka, är 
underbara. Gud använder dem till att hjälpa de sjuka att åter 
tillfriskna. De kan inte vara bättre! Att lyda dem, innebär hälsa, 
lycka och tillfredsställelse, till och med i den onda tid som vi nu 
lever i. Dessa läkemetoder har getts av Gud själv i Hans 
vittnesbörd. De skall hjälpa människorna, att bestå i den nära 
förestående krisen. Med en klar ande, en stark kropp, ett glatt 
hjärta - i lydnad mot den allsmäktige Gudens hälsolagar - 
kommer du att vara ståndaktig.  
 
Här upprepas de än en gång: 
1. Kost 
Frukt, grönsaker, fullkorn, alla goda saker, som växer ur jorden, 
som Gud har skapat. Den mat om Gud har gett människorna 
från början, och den mat som människorna kommer att ha i 
Hans himmelrike - utan kroppar från döda djur, utan raffinerat 
socker eller fint mjöl, som berövats sina näringsämnen och 
därigenom leder till sjukdom.  
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Herr Russell satt utsträckt framför doktor Mitchells skrivbord. 
Han blödde ur mun och näsa. Hans läkare hade gett honom 
ytterligare två månader att leva. Halvt satt han, halvt låg han 
där och grät. 
”Jag kände mig också som om jag ville gråta”, sa doktor Mitchell 
till mig, när han berättade historien för mig. ”Bestrålningen och 
kemoterapin var orsaken till att han blödde ur mun, näsa och 
tarm. Han hade fruktansvärda smärtor.” 
Cancern hade blockerat hans tjocktarm och metastaserna 
trängde in i levern och njurarna. Genom operation gjordes 
tarmen fri, så att den fungerade en tid igen, men faktum var att 
den medicinska vetenskapen gav honom mycket litet hopp. 
”Jag kan inte längre behandla er”, hade kirurgen meddelat 
honom. Han lät honom förstå, att det inte var nödvändigt, att 
komma tillbaka, för att konsultera honom än en gång. Han 
kunde helt enkelt gå hem och dö i lugn och ro. Det var inte 
konstigt, att han grät.   
Hans son sade: ”Min far har tarmcancer.” Sedan kom med 
darrande läppar frågan från en man, som höll på att mördas 
inifrån: ”Kan du hjälpa mig?” 
Trots ett fulltecknat tjänstgöringsschema som predikant hade 
sonen, pastor Russell, kört sin far till en läkare, som han bara 
hade hört talas om. Han mådde mycket dåligt och hade ont i 
magen, medan han körde genom tätt trafikerade gator till 
praktiken i östra stadsdelen. Hur många suckar och böner gick 
inte genom hans eget bröst, medan han talade med doktorn 
och samtidigt såg på den älskade person som satt i fåtöljen - en 
döende människa! 
”Kommer du att göra exakt vad jag nu säger dig?” frågade 
doktor Mitchell honom. 
”Jag vill göra allt”, snyftade han. 
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2. Motion 
Dagliga promenader och vandringar är det allra bästa 
överhuvudtaget. 
 
3. Rent vatten 
Invärtes och utvärtes - vi behöver mycket. 
 
4. Vila 
Fysiskt, psykiskt och andligt. 
Se Matt. 11:28-30 och 2. Mos. 20: 8–11. 
 
5. Frisk luft 
Utomhus, hemma och i själva sovrummet. 
 
6. Solsken 
Inte för mycket, men i rätt mängd. Det behöver vi, för att bli 
friska och lyckliga. 
 
7. Måttlighet 
Det innebär, att ta avstånd från alla vanor, som kan skada dig, 
från varje sorts mat, dryck eller gas, som skulle kunna skada dig. 
 
8. Förtröstan på en gudomlig makt. 
Den insikten, att Gud har förlåtit dig dina synder, ger själen ro, 
kraft att lyda Gud, frid i hjärtat och en god sömn på natten. 
Detta desto mer, ju mer man studerar Guds ord, talar med Gud 
i bönen och ger kärleken vidare till andra. En sådan människa 
vandrar och talar dagligen med den kärleksfulle Jesus. För 
honom har himlen redan börjat, ty han har himlen i sitt hjärta. 
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