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Det stora Avfallet
Del 2: ”Avfallets apostlar”
Här skall vi gå igenom de här punkterna:
• Det antikristliga skiftet
ett utbyte av det sanna
bärarna i historien
skiftets apostlar
en annan ande!
• Avfallets ekumenik
Det kan bli ganska svårt att förstå vissa delar av mitt resonemang i denna del om du inte först har
läst del 1. Så gör gärna det först. Del 1 finns på
http://media.bibelfokus.se/docs/Det_Stora_Avfallet_1.pdf
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det antikristliga skiftet
Ett utbyte av det sanna
I första delen tittade vi på avfallets sanna natur, den natur som växer fram i avfallets människor.
Nu skall vi ur ett annat perspektiv se på det som satan vill åstadkomma genom falska profeter och
villoläror så att avfallets natur kan växa fram i människor och blomma ut i fullt avfall.
Vi skall börja med att se vad det är satan vill byta ut i vår tro - det antikristliga skiftet som jag valt
att kalla det. Paulus ger oss en aning om detta i 2 Kor 11:3-4. Ni vet kanske att Paulus hade stora
problem med falska apostlar i församlingen i Korint. Jag tror att situationen i Korint ganska mycket
liknar vår tid:
"Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen
fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Ty om någon
kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en
främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då
fördrar ni det bara alltför väl."
Här har vi det antikristliga skiftet i tre punkter.
1. Först talade Paulus om falska apostlar som kommer med en annan Jesus. Att någon pratar om
Jesus idag kan sakna värde helt och hållet. Frågan är VILKEN Jesus de pratar om. Är det Bibelns
Jesus? Är det den Jesus som är enda vägen till Gud. Är det den Jesus som är ett med Gud Fader
Allsmäktig, eller är det en annan Jesus?
2. Det andra är falska apostlar som kommer med en främmande ande. Frågan är om det är
Bibelns Helige Ande som vi ser manifestationer av i många sammanhang idag. Är det den Ande
som kommer från Gud eller är det en främmande ande?
3. Och så talade Paulus om ett främmande evangelium. Många pratar även om evangelium, men
vi måste fråga oss vilket. Många pratar om "evangelium enligt Tomas, enligt Judas" eller
"helandets evangelium" osv. Vi måste fråga oss om det är Bibelns Evangelium som man kommer
med? Och vet vi själva vad som verkligen är Bibelns evangelium? Det måste vi också våga fråga
oss!
4. Sedan vill jag lägga till en fjärde punkt som avfallets apostlar ofta kommer med, och det är "ett
annat JAG". Ett jag som hädiskt säger "JAG ÄR". Jag är gudomlig.
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När vi tittar lite närmare på olika förkunnare och sammanhang så skall vi hålla utkik efter dessa
fyra områden där det sker detta antikristliga skifte. Det är sådana förkunnare och sammanhang
som tjänar det stora avfallet.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bärarna i historien
Studerar man ockultism, nyandlighet, mystik, New age etc så hamnar man förr eller senare ända
tillbaka till det babyloniska riket. Det var här som mänskligheten för första gången försökte ena sig
kring en slags religion där självförgudning förmodligen var det centrala.
Babels torn skulle stå som ett monument över denna enhet. Vi vet hur det gick. Gud upplöste
mänsklighetens enhetsprojekt och människorna spreds ut över jorden. Men deras ockulta
erfarenheter och läror upplöstes inte. Dessa kunskaper har levt kvar igenom hela världshistorien.
Och man kan då fråga sig vilka som genom hela historien varit bärare av avfallets sanna natur och
det antikristliga skiftet?
Vad jag kan förstå, så har inte minst hemliga sällskap och ordnar varit bärare av dessa ockulta
läror genom alla tider. Det finns även andra grupper och sällskap som fungerat så, men de
hemliga sällskapen saknar motstycke eftersom de rört sig över alla gränser och kulturer.
Frimurarna
Det största av alla dessa hemliga sällskap är frimurarna, och jag skall låta dem vara ett exempel
på vad många hemliga sällskap står för. Känner man till deras långa historia och enorma inflytande
i världen så är det här mycket skrämmande. Frimurarna är en ockult rörelse där man i de högsta
graderna i USA verkar få lära sig att Guds namn är Lucifer. Men detta är inget som man gärna
skyltar med, varken till allmänhet eller till bröderna i de lägre graderna.
Frimurarna står för en utradering av gränserna mellan alla olika religioner. Hos frimurarna är Jesus
bara en bland många andra läromästare. Man lär ut att människan kan uppnå frälsning och en
gudomlig nivå genom ett gradbaserat lärosystem där riter och symboler är väldigt centralt. Jag
tror jag vågar säga att frimureriet är en av de starka krafterna när det gäller att korrumpera den
kristna tron. I de citat som följer kan du se hur frimurarna är en bärare av avfallets sanna natur och
vi kan då förstå att allt som de kommit i kontakt förmodligen blivit smittat.
En av de högsta och mest inflytelserika frimurarna någonsin hette Albert
Pike. Han citeras än i dag flitigt av frimurarna själva. Det finns ett
mycket häpnadsväckande citat från honom som ofta sägs komma från
hans bok Morals and dogma. Efter lite efterforskning så tror jag detta
citat istället kommer från ett brev skrivet av Pike. Frimurarna själva
förnekar att detta citat alls kommer från Albert Pike (vilket kan vara
förståligt), men citatet ligger ingalunda långt ifrån vad man i övrigt kan få
fram om deras tro och verksamhet i de innersta kretsarna. (New agerörelsen har också försökt radera ut sin tydliga koppling till Lucifer. Inom New
age-nätverket fanns tidigare en verksamhet som hette Lucifer trust. Den döptes
om till Lucis trust när man skulle börja samarbeta med FN!) Hur som helst,

här är det berömda citatet från ”frimurar-påven” Albert Pike:
"Till er, suveräna generalinspektörer, säger vi detta, och ni kan återge det till bröderna i 32,
31 och 30 graden: frimurarnas religion skall hållas bibehållen i renhet i den luciferiska läran.
Om Lucifer inte var Gud, varför skulle då Adonai, de kristnas Gud, dom vars gärningar
bevisar hans grymhet, svek och hat mot människan, barbari och avsky för vetenskap, varför
skulle då Adonai och hans präster förtala honom? Ja, Lucifer är gud."
Ur brev av Albert Pike,
se http://www.christian-restoration.com/fmasonry/miscellaneous.htm - Leo Taxil's 'confession
Lägg det här på minnet, Lucifer tycks vara frimurarnas gud, för när du längre fram får se vilka som
varit eller är frimurare så är det här mycket allvarligt.
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Det som frimurarna murar på, är Babels torns återuppbyggande - bildligt talat - alltså det
antikristliga riket. Här är ett citat från en bok skriven av en frimurare som heter J F Newton:
"Frimureriets ande! Ja, när denna ande härskar över jorden, som den säkerligen tillslut
kommer att göra, då kommer... lagen vara en välsignelse... och bönens tempel ett hus för en
enda enkel tro."
Här känner man igen avfallets sanna natur: människornas globala enhet utan Bibelns Gud.
Vi skall ta ett citat från samma bok som visar frimurarnas undervisning om självförgudning. Det
här är vad man kan kalla luciferisk undervisning:
"Frimureriet är något mer än en tradition, mer än ett samfund, det utgör en form av
gudomligt liv på jorden. Här i ligger frimureriets stora hemlighet, att det gör människan
medveten om det gudomliga inom henne själv."
J F Newton, Frimurarna - deras historia, syften och filosofi
Om man nu vet att hundratals präster i Sverige är frimurare, att många f.d. biskopar är det –
Martin Lönnebo är t.e.x. av högsta graden frimurare – ja, då finns det all anledning till oro.
Alla dessa ockulta hemliga sällskap mixar ihop öst med väst, alltså babylonisk hedendom
med kristendom. Hos frimurarna ser vi det antikristliga skiftet. Här sker ett byte till någon
annan än Jesus, till ett främmande evangelium, till en främmande ande och till ett annat
JAG. Det finns mycket mer att säga om frimurarna, men detta är allt jag kan ta med här.
Mystikerna
Ett annat stort sammanhang där avfallets sanna natur burits med igenom historien är bland alla
världens olika mystiker. Och då menar jag både inom buddhism, hinduism, New age och även s.k.
kristen mystik. Här bär man med sig den ockulta erfarenheten av att människan innerst inne är
gudomlig. Vad mystikerna har gjort är att de utvecklat läror och andliga övningar som leder fram till
denna upplevelse av att själv vara gudomlig. Det handlar om meditation, yoga,
andningsövningar, kontemplativ bön m.m, och genom dessa metoder upplever mystikerna att allt
och alla är sammanbundet och besjälat av Gud.
Det som är oroande är att man inom kristen mystik får samma inre andliga upplevelser som inom
t.ex. hinduismen och New age. Detta är orsaken till att kristna mystiker allt mer öppnar upp för en
ekumenik rakt över alla religionsgränser. Kristna mystiker ser att utövare i de andra religionerna
gör samma erfarenhet av att möta gud i sitt inre utan att de har mött Jesus. Synd för mystikerna är
därför att människan blivit så skadad att hon inte kan se sin gudomliga natur. Frälsning och
pånyttfödelse är därför att upptäcka sin inre gudomliga natur. Du skall få några citat som pekar
på detta.
Maharishi Mahesh Yogi
Vi skall börja med ett mycket avslöjande citat från den förre ledaren för
Transcendental meditation, Maharishi Mahesh Yogi:
"Var stilla och vet att du är Gud".
M. M. Yogi, Meditations of M. M. Yogi
Att få höra detta från en så ockult person som Maharishi kanske inte förvånar
oss, men det blir riktigt allvarligt när kristna går åt det här hållet.
Robert Schuller
Transcendental meditation kännetecknas mycket av sitt fokus på användande
av olika mantran. Här kan det vara intressant med ett par citat från pastorn
Robert Schuller, ni vet han med glaskyrkan och TV-programmet "Hour of
power". Han säger så här:
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"De mest effektiva mantran använder sig av "M-ljudet". Du kan få känslan genom att
upprepa orden "I am, I am" om och om igen. Transcendental meditation är inte en religion,
inte heller är den nödvändigtvis anti-kristen."
Robert Schuller, Peace of Mind Through Possibility Thinking
Här börjar det bli bekymmersamt, när en känd pastor lånar in andlig teknik från TM. ”I am” betyder
”jag är”. Och det är ju Guds namn, fast här med syfte på det egna jaget!
Vi skall ta ett citat till från Robert Schullers:
"Hämta energi från centrum för helgad avskildhet, stillhet och tystnad. Upptäck hur du
kommer till liv i bönens trädgård som kallas meditation. Ja, New age:arna har fått grepp om
meditationen. Hallå, kristna! Lyssna på mig! Låt oss inte överge den underbara, gudagivna
meditationens gåva genom att räcka över den till dem utanför vår tro."
Robert Schuller, Prayer: My Soul's Adventure with God
Det kan nu vara intressant att känna till att Robert Schuller är av högsta graden frimurare i USA,
33:e graden. Schuller har även haft med personer med direkta kopplingar till New age i sitt TVprogram "Hour of power". P.g.a. det här blir i varje fall jag väldigt upprörd över att den svenska
kristna TV-kanalen Kanal-10 sände just hans TV-program. Jag skrev till Kanal-10 om de här
problemen med Robert Schuller, men man svarade inte ens på mitt brev. Efter det här Bibelstudiet
kan du fundera lite kring vad det egentligen är Kanal 10, Norge Visionen och inte minst God
Channel/GodTV sänder för något.
Thomas Merton
Nu hoppar vi över till den största lärofadern inom kristen mystik, den
katolske trappistmunken Thomas Merton. Han skrev bl.a. så här:
"Det är ett underbart öde att vara medlem i mänskligheten…Om de
bara kunde se sig själva som de verkligen är…antar jag att det stora
problemet skulle bli att vi skulle falla ner och tillbe varandra…I vårt
allra innersta finns en punkt av intet som är orört av synd, en punkt av
ren sanning…Denna lilla punkt är den rena Guds härlighet i oss.
Den finns i alla."
Thomas Merton, Conjectures of a Guilty Bystander
Merton menar alltså, att eftersom varje människa har det gudomliga inom sig, så finns det en
anledning att falla ner och tillbe varandra! Mystikerna brukar uttrycka det så här, att det finns en
gudomlig gnista i alla människor, hedningar som kristna. Att alla längst inne i sitt innersta är
gudomliga. Det här är tvärt emot Bibelns undervisning. Jesus sa att ur människans inre kommer
enbart ondska!
Wilfred Stinissen
Ett citat från den svenska, mycket kända mystikern Wilfred Stinissen talar
samma språk. Stinissen är katolsk präst och karmelitmunk. Det här är från
hans bok Natten är mitt ljus:
"Men du är mer än en utsida och en insida. Det finns ett tredje
element, nämligen själens centrum. Det är där du är Guds avbild, där
du är besläktad med Gud, 'gudomlig'."
Wilfred Stinissen, Natten är mitt ljus
William Shannon
Vi skall ta ett citat från en känd kristen mystiker och katolsk präst, William Shannon. Han skriver så
här om vad synd egentligen är:
"Denna glömska av vår enhet med Gud är inte bara en personlig erfarenhet, den är en
kollektiv erfarenhet i mänskligheten. Sannerligen, detta är en väg att förstå den
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ursprungliga synden. Vi är i Gud, men vi verkar inte veta om det. Vi är i paradiset, men vi
inser det inte."
William Shannon, Seeds of peace
Synd är alltså ett kunskaps- eller upplevelseproblem enligt mystikerna. Frälsning och pånyttfödelse
handlar då om att få kunskap om, eller upplevelser av att vi är gudomliga i vårt inre. De kristna
mystikerna menar t.o.m. att denna gudomliga natur finns även i de som inte är kristna. Detta är
alltså orsaken till mystikernas gränsöverskridande ekumenik, en frukt som vi har sett mer och mer
av på senare tid.
Henri Nouwen
Vi skall ta ett sista citat från en kristen mystiker och det är från den kända,
katolska teologen Henri Nouwen. Här blir den interreligiösa teologi som
mystiken guidat honom fram till väldigt tydlig. Han skriver så här:
"Idag tror jag personligen, att eftersom Jesus kom för att öppna
dörren till Guds hus, kan alla människor gå in genom den dörren,
oavsett om de känner till Jesus eller ej. Idag ser jag det som min
kallelse att hjälpa varje person att göra anspråk på sin egen väg till
Gud."
Henri Nouwen, Sabatical Journey
Som du ser bär alla vägar till Gud, enligt Henri Nouwen. Men Bibeln säger att Jesus är dörren, och
att ingen kommer till Fadern utan att gå via honom. Att känna Jesus är alltså absolut nödvändigt
för att bli frälst!
Summering
Skall jag nu summera detta, så presenterar Mystiken ett annat JAG än det Bibeln står för,
eftersom den säger att vi är gudomliga i oss själva. I och med detta blir Jesus degraderad till
någon helt annan än Gud och Kristi kors och offerdöd tappar helt sin frälsande betydelse. Mystiken
kommer alltså med en annan Jesus och ett främmande evangelium. Och helt mot Guds vilja
bygger mystikerna på en ekumenik som blir en del i den sista tidens Babels torn. Mystiken är
därför, utan tvekan, ett verktyg för det antikristliga skiftet, och vi kristna måste passa oss noga för
allt som vill dra oss åt det här hållet.
Det gjordes en undersökning bland New age-anhängare i USA. Det visade sig att ca. 31 % hade
kommit in i det ockulta nätverket New age via kristen mystik, som kontemplativ bön och kristen
meditation. Det här jublar New age över. Som jag sa i del 1 så vet New age att förutsättningen för
att deras Kristus Maitreya skall kunna träda fram, är att en övervägande majoritet av
mänskligheten lär sig att de själva är gudomliga. Vägen dit går enligt New age främst via
meditation. Så det är deras högsta önskan inom new age att vi kristna skall öppna upp för
mystiken eftersom det tjänar deras syften. Tänk på det. New age vill se oss kristna söka oss
inåt, via meditation, yoga och kontemplation! De vet vart det leder!
Jag skall tillägga att det framför allt är den Katolska kyrkan som är bärare av den kristna mystiken.
Det förstår man inte minst från de citat som jag tog upp här. Det ger oss en förklaring till många av
de avfälliga läror som finns inom den Katolska kyrkan och som diskuteras alldeles för lite idag.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skiftets apostlar
Nu skall vi hoppa in på nästa punkt som jag kallat Skiftets apostlar. Här skall du få exempel på
rörelser och personer som har varit eller är verktyg för det antikristliga skiftet. Jag är övertygad om
att ledarna inom New age applåderar även alla de personer och sammanhang som jag kommer att
presentera här.
Mormonerna
Vi skall börja med Mormonerna. Som du kanske vet var det Josef Smith som startade
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Mormonerna. Han kom ur en evangelisk väckelse runt år 1820. Han predikade att Gud hade varit
en vanlig människa men sedan utvecklats till att bli den gud han är idag och
att han bor på en annan planet. På samma sätt skall människan bli
gudomlig och komma upp på samma nivå som Gud. Var började då
alltsammans? Jo, han sa sig ha fått besök av en ängel som kallade sig
Moroni. Denne ande förmedlade dessa läror om degradering av Jesus
och upphöjelse av människan. Så i Josef Smith ser vi en apostel för det
antikristliga skiftet. Mormonerna byter ut Jesus till en annan Jesus,
evangeliet till ett främmande evangelium, den Helige Ande till en
främmande ande och människan till ett annat JAG. Ett faktum som är
särskilt intressant att känna till, är att Josef Smith var frimurare. För mig ger
det en förklaring till varifrån grunden i hans läror har kommit.
Jehovas vittnen
Vi hoppar över till Jehovas vittnen. Charles Russell var den som startade
rörelsen i slutet på 1800-talet. Han kom ur den reformerta kyrkan. Russell
sa själv att han fick en rad änglabesök och att han fick ta emot
uppenbarelser direkt från Gud. Han undervisade att Jesus i himlen var den
samme som ärkeängeln Mikael. Jesus kom sedan till jorden som en vanlig
människa. När han uppstod efter sin död så var detta en pånyttfödelse, och
den skedde bara andligen. Jesus är hos Jehovas vittnen alltså inget mer än
en pånyttfödd människa men som saknar en fysisk kropp. Vi ser alltså här
den typiska degraderingen av Jesus. Jehovas vittnen byter ut Jesus till en
annan Jesus och evangeliet till ett främmande evangelium. Här skall du
notera det att även Charles Russell var frimurare.
Christian Science/Kristen vetenskap
Nu skall vi titta lite på den ockulta och gnostiska rörelsen Christian Science
/ Kristen vetenskap som Mary Baker Eddy startade på 1870-talet. Hon kom
ur den reformerta kyrkan. Under en sjukdomstid sade hon sig ha fått ta
emot en uppenbarelse från Jesus, som ledde fram till att denna rörelse
bildades. Christian Science undervisar att bara det andliga är det verkliga
och att det fysiska och det materiella skall man inte ta intryck från. Därför är
sjukdomar bara illusioner som botas med andlig kunskap.
Denna typ av villfarelse ryms under begreppet gnosticism. Det var något
som redan den unga kristna kyrkan fick slåss mycket hårt mot för nästan
2000 år sedan. Även hos Christian Science finns en koppling till frimurarna. Marys make var
nämligen frimurare, och eftersom man kan se en del frimurarsymboler på Marys böcker så viskar
det till oss att hennes lära inhämtat idéer därifrån.
Orsaken till att jag tar med Christian Science som ett exempel är att deras
läror starkt påverkat den amerikanska trosrörelsens störste och förste
teolog – Essek Kenyon. Från honom har den mer kända Kenneth Hagin
sedan tagit det mesta av sin undervisning. Kenyon gick på ett universitet
som hade anknytning till Christian Science och han har medgett att deras
lära påverkade honom mycket. Kenyon kom så småningom fram till
villoläran om att Jesus dog andligen, att Jesus blev född på nytt, och att vi
är helt jämlika med Jesus. Här har du alltså flera personer som fungerat
som apostlar för "det antikristliga skiftet".
Trosrörelsen
Nu kan det vara lämpligt att ta en närmare titt på den amerikanska Trosrörelsen som också
påverkat vårt land väldigt mycket. Framgångsteologi är kanske ett mer känt begrepp.
Här finns kända förkunnare som: Kenneth Hagin, Benny Hinn, Kenneth Copeland , Rodney
Howard Browne, Oral Roberts, Roberts Liardon, Creflo Dollar och många fler. Dessa är vad vi kan
kalla frontfigurer.
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Den teologi som Trosrörelsen byggt upp – och som all förkunnelse om fullständig hälsa, rikedom
och framgång vilar på – är i stort sett den samma för alla förkunnare inom rörelsen. Kortfattat
säger den så här: Adam var i lustgården Guds avbild och jämlik med Gud. Han var Gud
manifesterad i köttet. Han var insatt att råda som en gud här på jorden. När Adam syndade
överlämnade han makten till satan som nu är denna världens gud som regerar på jorden. Och
eftersom Gud hade överlämnat all makt på jorden till Adam, så kan inte Gud ingripa här. Gud
iscensatte därför en plan för att föra människorna tillbaka till deras gudomliga status, och det
skedde genom Jesus. Genom den makt människan tillskrivs via pånyttfödelsen, skall hon genom
att tala "trons ord" i auktoritet befalla satan att släppa allt det som sägs tillhöra den pånyttfödda
människan. Bön till Gud är inte rätt väg, utan det är "andlig krigföring" och att tala i auktoritet som
gäller. Det du "talar ut i tro" kan du få. Alla Guds löften, hela arvet, finns tillgängligt att "plocka ut i
tro" här och nu.
När det gäller Jesu försoningsverk säger Trosrörelsen att försoningen inte skedde på korset utan i
helvetet där Jesus plågades av onda andar. Under den här händelsen förlorade Jesus sin
gudomliga ande och blev ett med satans natur. En norsk förkunnare uttrycker det så här, att
"Jesus blev genomrutten". När tortyren i helvetet var över, säger man att Jesus blev född på nytt i
sin ande, precis så som t.ex. Jehovas vittnen säger. Han blev då den första människan som gick
denna väg, och han öppnade på så sätt vägen för oss att bli precis som han.
I praktiken säger man då att Jesus bara var en vanlig människa som kunde dö andligen och sedan
födas på nytt och på så sätt vinna gudomlighet. Detta gör att trosrörelsens predikanter kan säga att
vi som är pånyttfödda är Kristus eller att vi är gudar. Detta är alltså den grundläggande teologin
inom trosrörelsen. Observera att det är på denna teologi som ALL annan undervisning inom
Trosrörelsen grundar sig. Även om Trosrörelsen i dag, pga. mycket kritik, mörklagt de mest
kontroversiella delarna i sin teologi, så är det ett helhetskoncept som inte går att plocka delar ur.
Du får hela paketet - oavsett om du vill det eller inte!
Kenneth Hagin
Jag skall ta några citat från Kenneth Hagin, som anses vara
trosrörelsens store "pappa". Han lever inte längre, men de flesta av
dagens trosförkunnare har någon koppling till honom. Det var t.ex.
efter att Ulf Ekman gått på Kenneth Hagins bibelskola i USA som
Ekman startade Livets Ord. Hela deras verksamhet och framgång
bygger på Kenyons och Hagins läror. Och Livets Ord har även
översatt, sålt och distribuerat många böcker av både Hagin och
Kenyon.
Kenneth Hagin säger själv att han fått sin undervisning genom direkta möten med Jesus. Trots
detta är mycket av undervisningen i hans böcker exakta plagiat ur böcker som Kenyon skrivit,
vilket finns många bevis för.
Här kommer två citat från Hagin där han säger att vi är "såsom Gud", att vi är Kristus:
"Den troende är lika mycket en inkarnation av Gud som Jesus är det. Vi är Kristus."
Kenneth Hagin, Word of faith
"Vi har blivit satta på Majestätets högra sida. Allt har blivit lagt under våra fötter."
Kenneth Hagin, Den troendes auktoritet
Det här handlar alltså om ett skifte till ett annat JAG. Här upphöjs människan till gudomlig status, vi
blir "såsom Gud", och vi blir utlovade en tron på Guds nivå. Det är precis så som satan vill ha det;
det är precis detta som han lockade Adam och Eva med. Vem är det då som talar genom Kenneth
Hagin? Jag tycker det är ganska tydligt.
Nu skall vi läsa ett långt citat från Hagin där han undervisar att Jesus dog andligen och fick
satans natur. Detta är den s.k. JDS-läran, och JDS kommer från det engelska uttrycket "Jesus
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died spiritually":
"andlig död betyder mer än att vara skild ifrån Gud. Det innebär också att ha satans natur...
Jesus smakade döden, den andliga döden.... Nere i de lidandes fängelse – nere i själva
helvetet – tillfredsställde Jesus rättvisans krav för var och en av oss, eftersom han dog i vårt
ställe... under det att Gud öste sin vrede och dom över Jesus, så kände Jesus att detta bröt
hans och Faderns gemenskap fullständigt. Varför behövde Jesus födas? För att bli som vi är;
separerad ifrån Gud. Han smakade den andliga döden för varje människa."
Kenneth Hagin, The Name of Jesus
Vi tar ett citat till från Hagin:
"Jesus var den första personen som någonsin fötts på nytt"
How Jesus Obtained His Name, Tulsa; Rhema, ljudkassett #44H01
Här presenterade Hagin alltså en helt annan Jesus än Bibelns Jesus. Jesus blir gjord till bara en
människa som fötts på nytt. Hagin presenterade också ett främmande evangelium, att
försoningen skulle ha skett i helvetet och inte på korset. Han kom även med en främmande ande,
vilket jag skall visa senare. Allt detta gör helt klart Kenneth Hagin till en apostel för det antikristliga
skiftet.
Det som Bibeln säger är att Jesus ÄR Gud och kan inte bli ett med ondskan och satan. Hos
honom sker ingen växling mellan ljus och mörker. Han behöver inte bli född på nytt. Döden på
korset och Jesu blodsoffer är det fullkomliga offer som behövdes för våra synder. Det räcker och
det är fullbordat. Det är Bibelns Jesus och Bibelns evangelium.
Kenneth Copeland
Nu skall vi ta en titt på Kenneth Copeland. Han är idag en av de främsta
ledarna för den amerikanska trosrörelsen. Copeland är en direkt
lärjunge till Kenneth Hagin. Han säger bl.a. så här om människans
natur:
"Gud skapade Adam utifrån sin önskan om att fortplanta sig själv.
I Edens lustgård gjorde Han just detta. Adam var inte bara lite lik
Gud, han var inte nästan lik Gud, han var inte ens underordnad
Gud, Adam är lika mycket Gud som Jesus….I Edens lustgård var Adam Gud
manifesterad i köttet."
K. Copeland, "Following the Faith of Abraham 1", sid A, Forth Worth, Texas, K. Copeland
Ministries, 1989, ljudkassett #01-3001
Vi skall ta ett citat till:
"Du måste inse att du inte är andligt schizofren - hälften Gud och hälften satan – du är helt
och hållet gud."
Kenneth Copeland, Believer's Voice of Victory, mars 1982
Som du ser i de här två citaten gör Copeland människan till gud. Kommer du ihåg vad jag sa
tidigare om New age? Det är precis åt detta håll New age vill att mänskligheten skall gå för att
deras Kristus Maitreya skall kunna träda fram, alltså Antikrist. Hagins och Copelands undervisning
främjar alltså Antikrists framträdande! Vilken ande är det då som är verksam?!
Jag skall ta ett citat till från Kenneth Copeland där hans syn på Jesu natur framkommer tydligt:
"Och Gud började tala, och Jesus blev då den förstfödde från de döda. Han var den första
människan som någonsin fötts på nytt, från synd, sjukdom, demoner, från död till liv."
Från videoklipp
Enligt Copeland lämnade alltså Jesus ett liv smutsat av synd och demoner när han blev född på
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nytt. Det är ingen annan än Antikrists ande som talar här. Det Copeland säger stämmer inte det
minsta med Bibeln. Det ligger istället helt i linje med det antikristliga skiftet. Jesus degraderas från
sin alltid gällande position som Gud, och vi människor görs gudomliga.
Benny Hinn
Benny Hinn är idag den helandeförkunnare inom Trosrörelsen som kanske
drar mest folk till sina möten. Hela fotbollsarenor fylls när han kommer. Han
har bl.a sagt så här:
"Säg inte till mig att du tillhör Jesus. Du är allting Han var och allt Han
är och någonsin kommer att bli…Den [den nya människan] säger:
'Jag är såsom Han är'. Det är just det den säger…. Som Han var, så
är vi i världen. Jesus sa, 'Gå i mitt namn, gå i mitt ställe'. Säg inte,
'Jag tillhör'. Säg 'Jag är, Jag är, Jag är, Jag är, Jag är."
Benny Hinn, "Our Position in Christ#2-The World Made Flesh",
orlando, FL; Orlando Christian Centre, 1991, ljudkassett #A031190-2,
sid B
JAG ÄR, det är Guds namn. När Jesus sa "JAG ÄR" så blev han nästan stenad. Det här alltså
oerhört hädiskt att säga så - om man inte är Jesus och Gud vill säga. Här måste jag plocka in ett
citat från en representant för New age-rörelsen eftersom det blir så tydligt att det Benny Hinn säger
handlar om samma antikristliga skifte som inom New age:
"Detta JAG ÄR är Gud … detta JAG ÄR är du … Gud som vet sig vara Gud, Gud som vet
sig vara du, och du som vet dig vara Gud."
John Randolph Price, The Planatary Commision
Visst är det anmärkningsvärt hur lika de undervisar?
När man granskar Trosrörelsen så finner man, att ett stort antal av deras förkunnare har den natur
för falska profeter som vi tittade på i del 1:
•
•
•
•
•

De kommer ur den kristna kyrkan.
De förför Guds barn.
De säger sig ha en särskild smörjelse.
De skor sig på anhängarna och lever ett otroligt lyxliv.
Det sker tecken och under, man talar i vart fall mycket om detta.

De här förkunnarna är dessutom apostlar för det antikristliga skiftet eftersom de kommer med en
annan Jesus, ett främmande evangelium, ett annat jag och dessutom en främmande ande,
som vi skall se strax. Det är samma avfallets sanna natur som bland ordenssällskap, mystiker,
new age, Jehovas vittnen, Mormonerna osv. Jag hoppas att du nu kan se det.
Nu kanske du undrar varför jag inte tagit något direkta exempel ur den svenska trosrörelsen. Jag
tycker det räcker att säga att Livets Ord, Arken och de andra inom den svenska rörelsen, står med
exakt samma teologi i grunden som den amerikanska trosrörelsen. De går i armkrok med de här
förkunnarna som jag har citerat. Då kan du själv förstå vad som gäller, och då borde vi alla stöta i
basunen istället för att försvara det här!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En annan ande ‐ Det ockulta andedopet
Ännu mer allvarligt blir det när man granska vad det är för ande som är verksam de falska
karismatiska rörelserna. Innan vi gör det, så vill jag att du skall känna till att andedop och
andeuppfyllelse är något som förekommer även i de ockulta kretsarna, men där handlar det så
klart om en annan ande.
Bland hinduiska gurus förekommer ett andedop som kallas "Shakti-pat". "Shakti" betyder energi,
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och "pat" betyder hand. Så här menar man att en gudomlig energi överförs genom
handpåläggning. Energin som förmedlas har vanligen namnet "Kundalini", och det betyder
"ormkraften", vilket ju är ganska avslöjande.
Inom New age har man motsvarande andedop, och där kallas det ofta för "Diksha", ”Deeksha”,
eller "Oneness blessing", alltså enhetsvälsignelse.
Jag skall läsa upp en lista över flera av de manifestationer som förekommer i samband med ett
ockult andedop. Den här listan har jag satt ihop utifrån hur gurus och New age:are själva säger
att deras ”andedop” manifesterar sig.
Det ockulta andedopet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kan upplevas av "vem som helst". Man måste alltså inte vara medlem, pånyttfödd etc.
Tungotal (endast läten, ibland språk)
Okontrollerade skakningar eller rörelser i kroppen
Faller omkull
Värme eller stickande känslor i olika delar av kroppen
Hör röster, ser syner och visioner, och upplever ljusfenomen utanför kroppen.
Energiströmmar
Det kan komma olika djurläten ur den som tar emot detta andedop.
Spontan sång utan ord
Hysteriskt skrattande eller gråtande
Extatiska glädjeyttringar
Och det uppstår ett behov av att återuppleva detta gång på gång.

Den här listan kan faktisk göras längre, men dessa yttringar är de mest intressanta.
Kundalinifenomen kallas detta ibland.
Om man nu skall vara säker på att andliga manifestationer som sker i samband med ett kristet
andedop verkligen är äkta, så menar jag att det är säkrast att få dessa bekräftade av Bibeln.
Människors vittnesbörd kan vara ganska vilseledande.
Vi skall se på de andliga manifestationer som Bibeln vittnar om i samband med ett kristet
andedop, eller som kommer tillföljd av ett andedop:
Det Bibliska andedopet:
• Enbart för dem som vänt om till Jesus och blivit pånyttfödda Joh 14:16-17, Apg 2:38, Gal 3:2
• Tungotal (riktiga språk eller änglars språk) - Apg 2:4-8
• Kraft att bli Jesu vittnen - Apg 1:8
• Man börjar predika och profetera - Apg 4:31, 19:6
• Man får en helt ny frimodighet att förkunna - Apg 2:14-36, 4:31
• Det uppstår en "Koinonia" – en självuppoffrande kärlek - Apg 2:44-46
• Marken skakade, människorna själva skakade inte - Apg 4:31
• Man blir överbevisad om synd - Joh 16:8
• Leder andra människor till förkrosselse och omvändelse - Apg 2:37-41
Som du ser är det ganska stor skillnad på den här listan och den för det ockulta andedopet, och
denna lista går inte att göra så mycket längre tror jag.
I min videofilm med detta Bibelstudium så visar jag alla bibelord, citat, en mängd bilder och
dessutom flera mycket talande och skrämmande videoklipp. Jag skall nu försöka beskriva något av
vad dessa videoklipp innehåller, och vi skall då ha dessa ovanstående två listor i åtanke.
Marjoe Gortner
Känner du till Marjoe Gortner? Den här personen är väldigt intressant. Han arbetade nämligen som
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evangelist och helandeförkunnare utan att själv vara troende. Han gjorde det enbart för
pengarnas skull, och detta var hans enda inkomstkälla.
Han hade lärt sig vilka knep som behövdes för att skapa den rätta
atmosfären så att människor skulle få ”andliga upplevelser”. Frågan är
då vilken ande som var verksam i hans möten? Eller var det bara
psykologiska fenomen?
Det som framför allt är intressant för oss här, är att de andliga
manifestationer som skedde i Marjoes möten, var exakt lika de som sker hos många av dagens
kändisförkunnare, vilket jag visar i videoklippen. Dessutom överensstämmer dessa manifestationer
allra bäst med det ockulta andedopet.
Marjoe Gortner tröttnade med tiden på sin egen verksamhet, och han gjorde då en film där han
ville visa hur lätt det är att lura folk in i andliga upplevelser. ”Bara fasaden är helig”, som han själv
utryckte det, så funkar det.
Kenneth Hagin
Kenneth Hagin var den som började undervisa om att man kan få
uppleva något som de kallar holy drunkness (”helig fylla”). Det
betyder enligt honom att vara berusad av den Helige Ande så att
man också beter sig som man vore berusad. Hagin menade att
lärjungarna vid den första pingsten fick denna upplevelse av helig
fylla. Men läser vi vår Bibel så ser vi att lärjungarna predikade på ett
så kraftfullt sätt att 1000-tals människor drabbades av djup
förkrosselse och blev frälsta. Det hade inte skett om lärjungarna likt
Kenneth Hagin hade krälat omkring på marken. Vi ser också i Bibeln att det var några bespottare
som gjorde sig lustiga över andeutgjutelsen den första pingsten genom att säga att lärjungarna var
fulla. Men bespottare skall vi inte ta som trovärdiga vittnen. Lärjungarna var sansade, balanserade
och förkunnade om ”Guds väldiga gärningar” på språk som de normalt inte kunde.
I de videoklipp jag har med Kenneth Hagin så har han precis predikat om den smörjelse som ger
den s.k. heliga fyllan. Det som sedan sker i mötet är, enligt Hagin, en utgjutelse av denne ande.
Och vad händer då? Jo, folk glider ur sina stolar, de kryper och krälar omkring på marken, de
ligger ner och skakar, de skrattar och ropar hystreriskt och springer och hoppar runt i lokalen.
Hagin själv väser och sticker ut tungan likt en orm. Vilket andedop liknar detta tycker du?
Rodney Howard Browne
Rodney Howard Browne, är pastor för församlingen The River i Tampa, i
Florida. Han är den som fört Hagins heliga fylla vidare. Han har själv kallat
sig för en Holy Ghost bartender. Alltså en Helig Ande-bartender som
serverar andliga drinkar för själva fyllans skull. Precis som Hagin, Copeland
och Benny Hinn har Rodney Howard Browne varit i Sverige. Senast var för
ett par år sedan då han var hos trosförsamlingen Arken i Stockholm. I de
videoklipp som jag har från möten med Browne så sker ungefär samma
saker som på Hagins möten. Men här ser vi också ett fruktansvärt missbruk
av tungotal, där Browne använder det för att pressa ner människor på
golvet.
”Toronto-välsignelsen”
Det är också intressant att titta på vilken ande det kan varit som verkade i
den s.k. Toronto-välsignelsen. Vad jag känner till, så var det Rodney
Howard Browne som förde denna ”främmande eld” till den Vineyardförsamling som heter Toronto Airport Fellowship. Deras mest kände ledare
är John Arnott.
När man ser på videoklipp från Toronto så ser man samma saker som hos
Kenneth Hagin och Rodney Howard Browne. Men det som är utmärkande är alla olika djurläten

12
och djurbeteenden där man till och med satta hundkoppel runt halsen på flera personer. Folk
skäller som hundar, man gal som tuppar, ylar som vargar osv. Man hör också otäcka gälla skrik
och man ser krampaktiga rörelser. Och folk rullar runt och gör kullerbyttor. Vilket andedop är detta
tror du?
Benny Hinn
Tittar man på filmer från Benny Hinns möten, så är den allra mest vanliga manifestationen den att
folk faller kraftigt baklänges. Om någon inte gör det, så ser man ibland att Benny Hinn tar ett extra
tag i den människan och liksom tvingar ner kroppen. Det finns inte ett enda exempel i Bibeln på
att någon föll baklänges pga av den Helige Ande. Visst är det då underligt att man då inom många
sammanhang likställer att trilla baklänges med att man blir fylld av den Helige Ande? Kom nu ihåg,
att i det ockulta andedopet är detta en vanlig manifestation. Även i Marjoe Gortners falska möten
föll man baklänges hela tiden, men aldrig i Bibeln!
Jämförelse
Tittar man tillbaka på listan över det ockulta andedopet, så är det skrämmande att se att det som
förekommer hos rörelser med koppling till Kenneth Hagin och Toronto-välsignelsen, Lakeland, osv,
överensstämmer allra bäst med denna lista. Inte med listan över det Bibliska andedopet. Vi skall
gå igenom listan igen.
Det ockulta andedopet
Kan upplevas av "vem som helst"
Tungotal – främst konstiga läten
Okontrollerade skakningar eller rörelser
Falla omkull
Värme eller stickande känslor
Röster, syner och visioner, ljusfenomen
Energiströmmar
Olika djurläten
Spontan sång utan ord
Hysteriskt skrattande eller gråtande
Extatiska glädjeyttringar
Behov av att återuppleva gång på gång

Falska karismatiska kretsar
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Som du ser är det mycket oroväckande likheter mellan det ockulta och det som man kan se och
höra i den karismatiska rörelsen. Så som Bibeln beskriver andedopet är alltså långt ifrån just de
här manifestationerna. När jag har studerat det här, så känner jag att vi kristna som rört oss i de
karismatiska kretsarna med tiden fått en ganska obiblisk bild av det Bibliska, kristna andedopet.
Ett äkta andedop handlar framförallt om att driva oss ut i världen till att förkunna
evangelium, inte till att samla oss gång på gång till möten där våra egna andliga upplevelser står i
fokus! Lägg detta på minnet. Det är oerhört viktigt!
Apg 1:8: ”Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i
Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

”Avfallets ekumenik”
I den här sista punkten, som handlar om avfallets ekumenik, så vill jag peka på detta mycket
anmärkningsvärda, att de starkaste ivrarna för ekumenik i vårt land idag är: Trosrörelsen,
mystikerna och Katolska kyrkan. Alla jobbar t.ex. för det som kallas Enhetens kyrka vid
Östanbäcks kloster, något som även stöds av Oas-rörelsen inom Svenska kyrkan. Livets Ord har
gett stöd och bidrag dit och äger också webbdomänen enhetenskyrka.se .
Nu skall vi läsa ett avsnitt ur Katolska kyrkans katekes. När jag först såg det här fick jag en väldig
aha-upplevelse, för plötsligt fick jag ihop hela bilden. Här har vi nämligen den gemensamma,
förenande grund för alla de som omfattas av avfallets ekumenik och avfallets sanna natur!
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Katolska kyrkans katekes, artikel 460:
"…Ty Guds Son blev människa för att göra oss till Gud. Guds ende Son ville att vi skulle
få del av hans gudom och antog vår natur för att han, som blev människa, skulle göra
människorna till gudar."
Du ser nu att det här är precis samma grund som hos New age, frimurare, mystiker, Trosrörelsen
osv. Det är inte undra på att det finns en ekumenisk rörelse mellan de här grupperna och att de
drar åt samma håll! Detta är avfallets ekumenik!
Ekumenikens olika broar
Studerar man det här närmare, så ser man att Trosrörelsen idag utgör en bro från den evangeliska
kristenheten över till den Katolska kyrkan. Man ser också att den kristna mystiken utgör en bro från
den evangeliska kristenheten över till både Katolska kyrkan, new age och österländska religioner.
Vem är det då som i praktiken samordnar
det ekumeniska arbetet på andra sidan
broarna? Jo, där bygger Katolska kyrkan
en global superkyrka. Man kan nog säga
att denna avfallets ekumenik kom igång
på allvar 1986 då påven Johannes Paulus
II samlade företrädare för alla världens
religioner och trosriktningar till en
gemensam bönedag. Där fanns trollkarlar,
shamaner, buddhistmunkar, osv. Synen
var den att alla bad på sitt sätt till samme
gud. Det här interreligiösa ekumeniska arbetet har sedan fortsatt och utvecklats vidare, och det
leds än idag av påven.
Att Trosrörelsen är en bro till Katolska kyrkan finns många bevis för
både i Sverige och runt om i världen. Den som varit på Livets Ord
på sista tiden har nog noterat dragningen mot katolicismen. Ulf
Ekmans syn på både påven, nattvarden och jungfru Maria har
svängt mot den katolska läran. Nattvardsfirandet på Livets Ord ser
helt annorlunda ut idag. Livets Ords stöd till Östanbäcks kloster och
Enhetens kyrka är ett annat tecken, liksom Ekmans samarbete med
biskop Anders Arborelius.
Jag tar inte upp mer än så här om avfallets ekumenik i detta dokument. Är du intresserad att veta
mer så kan du lyssna till eller läsa mina fem radioprogram om Kristen enhet och ekumenik på min
hemsida http://www.bibelfokus.se/ekumenik
Det jag tagit upp i det här Bibelstudiet är bara en bråkdel av allt det material som jag har gått
igenom. Men utifrån det som jag lyft fram här, tycker jag ändå att vi kan säga så här:
Förförelser måste komma, och vi ÄR redan förförda!!!
Det är tyvärr sanningen.
De sammanhang som jag lyft fram i detta Bibelstudium, omfattar både avfallets sanna natur,
avfallets förrädiska natur, falska profeters egenskaper och det antikristliga skiftet. Och många
kristna har lurats in i det här i tron att det handlar om en äkta andeutgjutelse. Det är nu hög tid att
vi börjar ta det här på högsta allvar! Tro inte att det här är något som är på väg bort. Det här dyker
hela tiden upp i nya förpackningar. Skall vi någon gång strida som kristna så är det nu.
Kanske vi också skulle göra som man gjorde på apostlagärningarnas tid. Vi skall läsa i Apg 19:1819:
"Många av dem som trodde kom och bekände öppet vad de tidigare hade gjort. Åtskilliga av
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dem som hade bedrivit trolldom samlade ihop sina böcker och brände upp dem
offentligt."
Det grekiska ordet för trolldom i den grekiska grundtexten betyder "att syssla med något onyttigt",
alltså något som inte är bra för vår tro. Så det här ordet kan mycket väl tala till oss om att kasta
sådant som innehåller något av det som jag har pratat om här idag. Ta det till dig, jag är övertygad
om att Herren vill tala till var och en av oss att städa upp både i vår tro och i våra hyllor.
Istället för att ständigt fråga efter nyheter borde vi istället fråga efter det gamla hederliga, Bibliska
och rena evangeliet, så som det såg ut när det ställde Sverige på fötter i slutet på 1800-talet och i
början av 1900-talet. Vi tar ett sista Bibelord som säger oss just detta. Det är från Jer 6:16:
"Så säger Herren: Ställ er vid vägarna och spana, fråga efter de urgamla stigarna. Fråga
efter den goda vägen och vandra på den, så skall ni finna ro för era själar."
Så sök inte efter det nya. Sök istället efter det ursprungliga, det gedigna och det äkta.
Jag vill också uppmana dig att be för dig själv, din församling och för Sverige. Låt oss tillsammans
be om förkrosselse över hur vi tagit in främmande eld, undervisning och andar som inte har varit
från Gud. Låt oss be om rening från all denna villfarelse och alla dessa orena andar. Avsäg dig allt
som inte är från Gud. Låt oss därefter be om en sund och frisk väckelsens vind över Sverige. Det
är min övertygelse, att vi inte får en sådan frisk väckelse förrän vi tagit itu med dessa saker. En
sådan äkta väckelse börjar inte på scener och estrader, inte på manifestationer, konferenser och
kampanjer. Den kommer att börja i stugor och lägenheter hos enkla, trogna Jesu lärjungar som är
som barn i sin relation med Gud!
Amen!

Lennart Jareteg, 2009

