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Kapitel 1
En ny sorts kyrka

Den som läser den här boken kommer kanske snart att känna igen hur det var i deras församling när 
det "nya moderna" trängde in,  som skulle "förändra" församlingen.  Faith Undone förklarar varför 
predikningarna i våra församlingar ibland är så "urvattnade" att de inte längre berör människor. Den 
här boken ger oss svar på varför man idag undviker talet om Jesu tillkommelse. Den ger oss även 
svaret på varför det är så väldigt många som inte gör Guds vilja i Matt 7. För Emerging Church och 
för de "postmoderna" finns det ju ingen fast norm. För dem verkar allt vara relativt. 
Pastorer reser på studiebesök till andra stora församlingar och lär sig hur man fyller lokalen med folk  
genom att förändra församlingen. Det här är troligen den vägen församlingen i Laodicea hade slagit  
in på. "Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ?"
Vi känner igen det som står i den här boken, när detta kom in i kyrkan på 90-talet. Olika predikanter  
från Australien och från andra håll var där, och talade om för oss hur omoderna vi var och "om vi inte 
omorganiserade kyrkan, skulle vi aldrig nå skarorna i den här generationen". Men samtidigt började 
Herren att varna oss genom drömmar och syner,  att  en villfarelse och ett  mörker var på väg att 
infiltrera församlingen. Den här boken förklarar varför "allt gammalt måste bort", för att ersättas 
av (helst) yngre människor med helt nya metoder att "göra kyrka på". 
Redan på den tiden visade Herren, att kristenheten skulle slå in på en väg som går mot Rom. Idag  
ser vi hur man tar in influenserna från den här rörelsen och det Herren sa, håller på att ske framför  
våra ögon. Tiden är inne för "det stora avfallet" och vi tvingas till ett vägval, varenda en . Nu till 
Faith Undone med Roger Oakland. 
Det är en lördag kväll, i en gammal tegelbyggnad i centrum. Flammor från ljusen dansar på de gamla 
väggarna.  Det  här  är  en  Gudstjänst,  helt  annorlunda  mot  vad  de  flesta  har  sett.  Det  är  unga 
människor som samlas här i gamla soffor och på gamla stolar, som står lite huller om buller i en  
halvcirkel. En kille sitter på en barstol och leder mötet. Han predikar inte, utan ställer en del olika 
frågor och får tillbaka olika svar på frågorna. På det sättet fortsätter samtalet.
Denna pastor, även om han inte vill kalla sig så, sitter och sippar på en Cappuccino precis som de 
andra i lokalen. I ett hörn ligger en baby och sover på en utbredd filt, nära ett yngre par. En av de  
yngre männen tar en gitarr och börjar att spela en sång. Rökelsedoften fyller hela lokal. Det vi nu har  
fått  titta in i  är en  Emerging Church gudstjänst.  Detta har spridit  sig över hela USA och en av 
ledarna heter Brian Mc Laren, som har mycket inflytande i de evangeliska kretsarna idag.

• En källa nämner 20 miljoner anhängare bara i USA 
• Emerging Church Sverige >> 

Det är absolut inte sättet man firar Gudstjänst på, som fick mig att skriva den här boken. Det handlar  
om teologin och vad man lär ut. Så här tycker de själva att rörelsen är i tre citat:
1. Det här är inte alls ett uppror, det är att finna svaren på hur man kan vara en annorlunda  

kristen.
2. Jag tror detta är en ny reformation. Jag tror det här är ett helt nytt sätt att se Bibeln 
3. Jag tror att den här rörelsen kommer att beröra alla kyrkor i hela USA 

Frågan är bara om den här vägen är en reformation enligt det sätt Gud vill? Bibeln säger att i ändens 
tid skall man lyssna till villfarelse.

1 Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron  
och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. 

Vi  ser  nu att  en helt  ny kristendom formas som ersätter  den äkta  bibliska tron.  Den nya 
kristendomen säger att människan själv kan skapa sig ett perfekt Gudsrike på jorden. Guds 
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ord och mening kommer att ersättas av ett system av gärningar och ritualer som härstammar 
från urgamla mystiska upplevelser.
Det  vi  ser  utspelas  inför  våra  ögon,  är  en  ekumenisk  rörelse  som söker  en  enhet  med  andra 
religioner. Redan nu kan vi höra hatiska röster resas upp mot dem som står på Bibelns grund. Dessa 
kommer att  ses som stötestenar,  som står  i  vägen för den världsfred som är målet  för  den här  
rörelsen.

Pred 1:9  Det som blivit gjort, kommer att göras igen, och det som hänt, kommer att hända  
igen. Det finns inget nytt under solen. 10 Finns det något om vilket man säger: "Se, detta är  
nytt", så har det redan funnits i gamla tider som varit före oss. 

Vi kanske har hört det sägas att vi lever i en  Postmodern tid. Det är svårt att definiera  Emerging 
Church.  En professor som är kritisk till  rörelsen skrev:  "Förespråkarna till  den här postmoderna  
rörelsen tror att den moderna tiden som började med upplysningen, nu har blivit ersatt av en ny  
världsåskådning som är postmodern. Dessa Postmoderna förespråkare insisterar att de evangeliska  
kyrkorna hindras av att de sitter fast i den moderna tiden. De kommer bara att få framgång om de blir  
Postmoderna." 
Man säger helt enkelt att det gamla sättet att hålla på med kyrkan är ute och ineffektivt. Vi behöver en 
helt ny kristendom, om vi skall kunna påverka människor i världen runt omkring oss.
I McLarens bok "The Church on the other side" så beskriver han att vi behöver nu ta oss från den 
moderna tiden till den postmoderna tiden. Han säger att den Postmoderna tiden är helt annorlunda 
från allting som förut har varit.
Se Stefan Swärds analys >> 
Emerging-folket  ser sig själva som moderna Christopher Columbus som nu upptäcker en helt ny 
värld.  Dan Kimbell  skriver:  "I  en Post-Kristen värld så är en pluralism normen. Buddism, Wicca,  
Kristendom,Islam, Hinduism, allting är av den samma jorden."
Kimbell förklarar  att  grunden  för  läran,  har  skiftat  från  logisk  till  rationell.  In  i  ett  område  av 
upplevelser och Mystik. Och man menar till och med att den konstant skiftar.
Många av ledarna i den framväxande Emerging Church vill bryta sig loss ifrån den - som de ser det 
- döda och traditionella kyrkan.
Så här skriver en Pastor i  Emerging Church: "I årtionden så har varje  sfär  (new age term) i livet  
förvandlats och blivit Postmodern. Filmer, Böcker, Konst, Arkitektur, Politik och Affärer.  Allting har 
förändrat  sig  utan  Kyrkan.  Så  Kyrkan  är  det  sista  fästet  som  är  kvar  i  den  moderna  
tidsåldern."
Den här rörelsen har fått  många att  lämna kyrkan för  att  bygga nytt  med nya strukturer.  Dessa 
fokuserar på "den nya vägen" att vara kyrka på. Samme pastor sa. Jag slutade min tjänst i en av 
USA:s största kyrkor och började med kontoret i mitt garage.
Dessa  Emerging Church ledare säger att  Kyrkan måste omstruktureras och omdanas för att 
passa i detta nya århundrade. (känns det igen?) Man säger att vi är tvungna att göra så, för att 
kunna nå den här generationen. Emerging Church folket säger även att kyrkan är för upptagen med 
"Individuellt tänkande". 
Vi tänker inte i ett "gemensamt tänkande" och så har vi för mycket fokus på ett rike som skall komma 
sen, ett evigt himmelskt rike. De säger att vi måste koncentrera oss på riket nu och här på jorden.
Den här boken  Faith Undone, utmanar den av Emerging Church uppsatta Postmoderna tanken. 
Därför att Gud och hans vägar aldrig någonsin förändras. Det Jesus överlämnade åt sina lärjungar 
och apostlar för 2000 år sedan, är lika verkligt och gällande idag. 

Jud 1:3  Mina  älskade,  fastän  jag  är  mycket  ivrig  att  skriva  till  er  om vår  gemensamma  
frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för  
den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. 4 Ty hos er har det nästlat sig in  
vissa personer. Om dem är det redan för länge sedan skrivet att de skulle drabbas av domen.  

3

http://www.stefansward.se/2009/08/01/brian-mclaren-och-postmoderniteten/


Gudlösa som de är  förvanskar  de  vår  Guds nåd till  försvar  för  ett  liv  i  utsvävningar  och  
förnekar vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus. 

• Emerging Church folket vill gärna undvika ämnen som: Jesus är Herren 
• och att: Jesus har en förberedd plan just för dit liv (Ef 2) 

Det här förklarar varför man inte längre talar om  Jesu tillkommelse. Inte heller kan man tala om 
omvändelse till en Herre som skall sätta regler över mitt liv. 
Bibeln säger att vi har fått svaret på livets mysterium. Det är att Gud, genom Jesus redan har kommit 
i köttet. Och hans Ande bor inom oss som accepterar detta i tro. Ta det i kontrast med Emerging 
Church och dess konstiga evangelium som inte alls är klart. 
I början på boken såg vi en liten Gudstjänst med Emerging Church. Gudstjänsterna består av en 
massa frågor som ger ännu mera frågor. Frälsningen inom Emerging Church grundar sig inte på 
lära utan på en dialog. Inte i en konkret sanning utan i en ständig diskussion. 
Så man söker ständigt, men kommer aldrig fram till en fastställd sanning.

2 Tim 3:7 och som ständigt undervisas men aldrig kan komma till insikt om sanningen.
Faith Undone kommer att undersöka mycket av den andligheten som Emerging Church influeras 
av idag. Jag har skrivit den här boken för att kunna rädda så många som möjligt som är indragna i  
Emerging  Church.  Om  den  nuvarande  trenden  i  Emerging  Church  fortsätter  så  kommer 
huvuddelen av den evangeliska rörelsen att omdanas så att biblisk undervisning om Jesus Kristus 
kommer att anses för trångsynt.
Jag tror att den här rörelsen kommer att påverka större delen av kristenheten i västvärlden. Här är  
några videos med Roger Oakland från Youtube om Emerging Church 1 2 3 4 5 6
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Kapitel 2
Födelsen av Emerging Church

Idag blir vi ställda i exakt samma prövning som Adam och Eva i Eden. Det som i våra ögon verkar 
vara gott  kan vara fullkomligt  ödeläggande.  Herren har en gång för  alla klargjort  att  hans vägar 
(Tankar) inte alls är som våra vägar (Tankar) Se illustrationen hur våra tankar är >> 

Jes 55:8 Mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger HERREN. 9  
Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar  
och mina tankar högre än era tankar.

Emerging Church startades inte av några ungdomar som var trötta på det organiserade kyrkolivet 
och bara hade råd att  mötas i  utslitna kafélokaler.  Nej,  den här  rörelsen kommer av en mycket 
framgångsrik affärsman och guru vid namn Peter Drucker. (Mystiker) 
I  en artikel  skriver  Mark Driscoll:  "I  mitten av 90 -talet  då jag var en församlingsplanterare och  
arbetade med att plantera en församling i Seattle, fick jag tala på min första konferens. Den leddes  
av Leadership  Network  och  den  fokuserade  helt  på Generation  X  och  det  var  utifrån  den  
konferensen ett litet team formades som skulle fortsätta att diskutera Postmodernismen." 
De som var i Leadership Network på den här tiden var bland annat Brian McLaren , Dan Kimball , 
Tony Jones, Andrew Jones. Dessa talade och skrev till sina vänner. McLaren var en duktig skribent 
och ledare i gruppen och han hade redan familj och en fungerande församling. Detta teamet kom 
sedan att flyta samman till Emergent. (Samtliga dessa är i mystiken idag)
Leadership Network startade redan 1984 av Bob Buford. (Se Lighthouse Trail >>) Peter Drucker 
var redan då den som hade influenser i Bob Bufords liv. Vad hade då Peter Drucker för sorts tro? 
Jo han var mycket attraherad av mysticism. Särskilt av en som heter Soren Kierkegard. Drucker sa 
att  Kirkegards mystiska upplevelser var meningsfyllda för den ångestdrabbade moderna världen. 
Kirkegard (Mystiker >>) var en som nått samma mystiska upplevelser som sådana som Eckhart (en 
mystiker >>)
Man kan undra om Buford blev påverkad av Druckers mystiska influenser? Svar! Buford börjar nu 
mer och mer själv hänvisa till Kierkegards mystiska upplevelser och övertygelser. Han tar en kurs av 
Michael Ray som kallades för "kreativitet i affärer" 1982.
Den här kursen är helt influerad av österländskt tänkande och mysticism och meditationstekniker. 
Boken lär även ut hur man får en egen andeguide och en visdom som är med hela livet. Så helt klart  
smittade Druckers intresse för mysticism över till Buford.
Redan 1957 skriver Drucker om en Emergent andlighet och era: "I en okänd tidpunkt inom 20 år så  
kommer vi att glida ut från det moderna samhället in i en ny men namnlös tid. Vår syn på världen  
kommer att förändras. Det kommer ett nytt andligt centrum in i människans existens." (Kom ihåg att 
han hade andliga guider precis som Alice Bailey >>) 
Drucker hade även starka band till mystikern Martin Buber som höll fast vid Judisk Mysticism. Han 
beskrev  en  relation  som måste  komma mellan  varje  människa  på  den  här  jorden  (Mysticism - 
Panteism >> ) 
Drucker refererar från Buber i en bok: "människan måste återvända till sina andliga värden. för hon  
behöver barmhärtighet. Hon behöver en djup upplevelse om att DU och Jag är ETT. "
Ett Mega Paradigm Skifte >>
När nu  Bob Buford samlade de unga Emerging  ledarna i gruppen, så utvalde han en som hette 
Doug Pagitt en ung pastor från Wooddale Church (Minneapolis megakyrka). Leith Anderson, hans 
pastor, hade redan 1992 satt tonen för Emerging Church.
Han skrev 1992 i en bok att ett Paradigm skifte behövdes. Vi måste se världen på ett nytt sätt. Vad 
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han menar är att världen måste uppleva en Mystisk upplevelse för att få en panteistisk livssyn.
Och det är nu Rick Warren kommer in i bilden och han har varit inblandad i Druckers läror länge. 
Warren sa 2005, att Drucker varit hans mentor i 20 år. Det framkommer tydligt att det tidigt fanns ett 
samband mellan  Buford,  Bill  Hybels och  Rick Warren.  Willow Creek har  varit  en  stor  del  av 
utvecklingen mot  Emerging Church genom deras konferenser  och deras promotions av böcker. 
Leonard Sweet, Brian McLaren, Erwin McManus hade knappast lyckats att komma fram så snabbt 
utan Willow Creeks hjälp. (Mc Manus var i Filadelfia Stockholm 2009 >>) 
Rick  Warren har  senaste  tiden  blivit  avslöjad  med  att  sitta  med  i  CFR  >>  och  arbeta  med 
globalisterna  mot  en  ny  världsordning  >> Samtidigt  påverkar  han  tiotusentals  pastorer  med 
vägledning. Hur går det ihop med Bibeln?

Matt 6:19 Samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och  
stjäl. 20 Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter  
sig in och stjäl.  21 Ty där din skatt  är,  där kommer också ditt  hjärta att  vara.  22 Ögat är 
kroppens ljus. Om ditt öga är friskt, får hela din kropp ljus. 23 Men är ditt öga sjukt, ligger hela  
din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret!  24 Ingen kan 
tjäna två  herrar. Antingen  kommer  han då  att  hata  den ene  och  älska  den  andre,  eller  
kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och  
mammon. 

Leonard Sweet och Rick Warren gjorde en bandserie som hette ett tidvatten av förändring. Där 
samtalar Warren och Sweet om den "nya andlighet" som skall komma. De hade med Drucker som 
de menade var en frontfigur. Man talar nu om att "Förändra tider" "Göra sig av med det gamla" "Kasta 
ut alla traditioner" "Kasta ut allt gammalt sätt att tänka". 
Ser du varifrån de här nya trenderna att förändra kyrkan för en ny tid kommer ifrån? Är det inte just 
de här tankarna som upptar det mesta av våra större konferenser nu för tiden? Men inte många 
tycks inse att det fanns en djävulsk plan redan från början att infiltrera kyrkan för att sprida New Age-
tankar. Detta för att kunna uppnå ett Paradigm-skifte så att världen skulle kunna förändras in i en ny 
tidsålder eller en ny ordning. Glöm inte bort att Alice Baileys "andeguide" sa att det måste ske, för 
att kunna införa "den nya världsordningen" >>
Leonard Sweet talar om att han har de "nya ljusens ledare" som har den rätta uttydningen av 
evangeliet. Här är några M Scott Peck,  Matthew Fox,  Willis Harman, alla dessa förespråkar en 
New Age-andlighet.
Fox har skrivit boken "Den kosmiske Kristus" och den boken är New Age-andlighet. Han skriver: 
"Jag ser en ny tid, en ny födelse som är baserat på ett andlig initiativ. Denna födelse kommer att  
gå rakt igenom alla kulturer och alla religioner. Den kommer att vara en visdom för alla mystiska  
traditioner i det globala uppvaknandet: Detta kallar jag för djup Ekumenism."
Han menar att  mysticismen kommer att förena alla religioner genom den mystiska upplevelsen av 
Panteism. Dessa kommer att samlas ihop i vad Bibeln kallar för det stora avfallet. Den här länken 
talar också om både Eukaristin och en kommande ny födelse >> 
Den  Kosmiske  Kristus  säger Fox,  finns  i  alla  människor.  Jesus hade  bara  en 
"Kristusmedvetenhet" säger Fox. Men det är det många som har haft.

2 Joh 1:7 Ty många bedragare har gått ut i världen, och de bekänner inte att Jesus är Kristus, 
som har kommit i köttet. En sådan är Bedragaren, Antikrist. 

Warren, Sweet och Hybels och Buford förespråkar nu alltså denna "nya människa" för en "ny tid" 
och det i Jesu Namn. Man skulle ju lika gärna ha kallat honom för den  Kosmiske Kristus. 2003 
skrev Rick Warren förorden till Kimballs bok "Emerging Church".
Rick Warren: "Denna bok beskriver på ett underbart sätt i detalj hur en purposedriven kyrka kan se 
ut  i  en postmodern värld.  Min vän  Dan Kimball  skriver med passion, min bok  Purpose driven 
church förklarar vad kyrkan är kallad att göra, medan Dans bok förklarar hur vi skall göra det."
Den här Kosmiske Kristus är ingenting annat än Baal. Se noga på den här illustrationen, för att få 
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inblick i hur Satan kan få ingång i församlingen. >> Om inte vi tillber Herren på rätt sätt så kommer 
andemakterna  in  och  gör  en  kopia.  Baal  betyder  också  Herren.  Det  är  kusligt  om  du  läser 
Jakobsbrevet. Där har Satan tagit Guds plats >> 

Jak 4:6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de  
ödmjuka ger han nåd. 7 Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort  
från er.  8 Närma er Gud, så skall  han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och  
rena era hjärtan, ni tvehågsna. 
Hes 8:6 Han sade till mig: "Du människobarn, ser du vad de gör? Det är mycket vidriga ting  
som Israels hus här bedriver så att jag måste lämna min helgedom. Men du skall få se mer  
och än värre vidrigheter."

New Age inblandning redan från början! Och namnen Rick Warren och Bill Hybels som så starkt 
influerar  en  stor  del  av  vår  kristenhet,  även  i  detta  land.  Se  även  denna  undervisning  >> om 
framväxandet av en Emerging " Global " Church.

• Emerging Christianity 1 2 3 
• En förklaring av vad man menar med Postmodernt >> 
• Det var precis detta som Herren varnade oss för på 90- talet >> & >> 
• Tricia Tillin har en utmärkt sammanställning >> 
• Se Willow Creek och Mysticism >> 
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Kapitel 3
Ny tro för 2000-talet

Emerging Church ledare  brukar  ofta  berätta  hur  de  kom med på den här  resan att  "förändra" 
kristendomen. Dough Pagitt beskriver att: "Han kände ett behov av att finna ett nytt uttryckssätt för  
kristendom som var helt olikt den som var förut." 
Han skriver att han ville komma in i en kristendom som passade bättre i den värld han levde i . 
Inte en gammal kristendom som var för en gammal tid.
Pagitt upplevde samtidigt detta:
"Nu har vi fått förståelse för att vi själva bara är en del av en global gemenskap. Vi måste uttrycka  
den kristendomen lokalt,  i  harmoni med alla dessa runt om i  världen. Vår tro och vår lära i den  
västerländska kyrkan får inte gå över eller nedvärdera den tron som levs av alla andra runt om i  
världen. Samtidigt som vi ser vår kristendom i vår kultur så måste vi öppna upp oss för vad Guds 
hand gör i den globala församlingen i tron." 
Lägg märke till att han nämner den stora globala församlingen i tron. Med det medvetna valet så 
menar han att  Guds hand gäller alla sorters kristen tro.  Man menar att Kristendom skall öppna 
upp sig för en ny sorts tro. Brian McLaren kallar detta för en "generös ortodoxi" 
I del 1 >> kunde vi ju läsa om vilka krafter som står bakom det här redan från början. Krafterna i New 
Age nöjer sig inte med att bara ena alla i kristendomen, utan man vill ena hela världen för att nå ett  
Paradigmskifte och  kunna  förändra  jorden  i  en  ny  världsordning.  Här  Passar  Tony  Blairs 
Faithfoundation in som handen i handsken  >> Tony Blair konverterade till  Katolicism >> Det är 
alltså ingen slump att  Rick Warren plötsligt slutit sig till  Tony Blairs Faithfoundation. >> Det här 
styrker våra misstankar om att det här var planlagt redan från början, för den Nya Världsordningen 
skall in under FN. * Rick Warrens Peaceplan är exakt som FN:s plan >> 
* Därför är nyheten som kom idag om FN mycket Profetiskt  >> NEW WORLD ORDER är det sista 
VILDDJURET 
Visste du att även Obama har startat en "FaithBased" organisation? >> Du vet väl vilken Pastor som 
Obama valde att be för honom under invigningen. >> 
Det är alltså så, att meningen med de nya influenserna att byta bort allt "Gammalt" mot "Nytt" som 
började komma in i kyrkorna i början på 90- talet, ingår i en större agenda och det är Världskyrkan i 
Uppenbarelseboken 13.
Det råder ingen tvekan om vad det är för krafter bakom dessa manifestationer där alla skall vara ett  
om ni följer med i den här bokens tankegångar. Det är den "Kosmiske Kristus" som står vid rodret 
på den ekumeniska skutan.
Jag reser ju runt och talar på massor av konferenser världen över och då möter jag många 
människor som berättar hur deras kyrka blivit totalt förändrad. Deras pastor ger inte längre 
predikningar och undervisning ur Bibeln på söndagarna. Istället har detta bytts ut mot en 
massa berättelser och historier. Bibeln verkar ha blivit mer eller mindre en förbjuden bok. Det 
finns även de som läser lite ur Bibeln, men de är mer ett undantag.
Ja precis samma sak händer här i  vårt  land och vi  får många email  till  oss från människor som 
förvånat undrar vad som sker i  deras kyrka. De säger att  predikningarna består av historier  och 
själiskt inspirerat tal som har ersatt Andens liv. Det här tankesättet verkar ta över alltmer och sprider 
sig snabbt, genom olika konferenser och ledarskaps seminarier. 
Man kallar det "förnyelse" men om det inte är Anden och Ordet som får väcka och ge liv är det ingen 
"förnyelse", utan kommer att leda till likformighet och yttre former utan inre liv.

Rom 12:1 Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar  
som ett levande och heligt offer som behagar Gud - er andliga gudstjänst. 2 Och anpassa er 
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inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse (Genom Anden och 
Ordet ) så att ni kan pröva vad som är Guds vilja (Heb 4:12) det som är gott och fullkomligt  
och som behagar honom. 

Du får ofta höra ifrån Emergent Church folket att Budskapet är detsamma men metoderna måste 
förändras. Det måste bli mer relevant för den här generationen. Måttet för succé idag är hur många 
som besöker kyrkan. Men Bibelns mått är om det blir förändringar i människors liv till lydnad för läran.
Dough Pagitt använder inte Guds ord för att det skall forma den troende. Snarare lär han att den 
kristnes upplevelser skall forma Bibeln. 
Solveig Hendriksen >> beskrev detta för oss i ett möte förra våren. Man låter alltså den mystiska 
upplevelsen forma sin teologi. Det grekiska ordet för laglöshet är  anomia  och det hebreiska  avon 
och det beskriver att vi tar och förvrider Skriften så att den passar oss. Det vi ser ske nu stämmer  
perfekt in på 2 Petrus kap 3. 
Om vi  lyssnar  till  Emerging Church-folket  så  kommer  du att  höra  att  man säger:  Vi  skall  inte 
konfrontera otroende med Guds ord. Nej vi skall lägga ner detta med Guds ord och att vittna. Nej det  
viktigaste är att vi upprättar relationer istället, med dem som inte går i kyrkan.  (Man får inte säga 
"ofrälsta" här)
Dan Kimball skrev 2007 en bok som heter: They like Jesus but not the church. I ett kapitel i boken 
som heter: Kyrkan predikar högmodigt att alla andra religioner är fel. 
Här skriver  Kimball  att Jesus stannade och frågade kvinnan frågor (Joh 4). Han hoppade inte in 
direkt och sa: Ni samariter har totalt fel!
Men Kimball har totalt fel för Jesus gjorde precis det motsatta. Han frågade henne inga frågor alls,  
utan han konfronterade henne rakt på sak. (Joh 4:21-24) Och det säger Kimball är en fruktansvärd 
sak  att  göra  mot  en  otroende.  (Och  kommer  troligen  att  betecknas  som ett  hatbrott  i  den  nya 
världsordningen) 
Korset är en stötesten i alla generationer även den sk Postmoderna. Evangeliet utan korset är inget 
evangelium alls, för då blir det bara mänsklig visdom. Så fort man vill  berömma sig av någonting 
yttre så måste man gömma korset och det är märkligt att det ofta göms bakom draperier och annat i 
en del kyrkor över hela vårt land idag. Det är ett tecken på avfall för mig och att man har anammat 
den teologin som leder till avfallet.

Gal  6:12 Alla  som  vill  ha  gott  anseende  genom  något  yttre  försöker  tvinga  er  till  
omskärelse, och detta bara för att de inte skall bli förföljda för Kristi kors. 

Will Sampson ledare för Emergent Village säger så här:  "En annan stor sak är den protestantiska  
reformationen. Tron på att rättfärdiggörelsen genom tron räcker, har gjort att en stor del av kyrkan har  
brutits loss från den stora globala förenade kyrkan". 
Även Rick Warren talar så här: "Jag ser fram emot en andra reformation, för den första handlade om  
tro, men den andra handlar om hur vi uppträder. Den första handlar om religion och bekännelse  
medan den här handlar om gärningar. Det här kommer inte att handla om vad kyrkan tror, utan om  
vilka gärningar den gör". 
Före reformationen på 1500- talet var Bibeln en ganska förbjuden bok. Men tack vare reformationen 
blev den översatt och spridd på de flesta språk. Ljuset började lysa upp och frigjorde sig från den 
kontroll och korruption som Katolska Kyrkan haft över den kristna tron. Ordet frigjorde sig från Påvar 
och Präster och började som en gåva från Gud att upplysa människor om sanningen. Man började nu 
att förstå att Jesu offer var offrat en gång för alla på Golgata.
Så fort vi börjar att undertrycka sanningen så kommer mörkret in och får auktoritet att verka.  Läs vad 
som hände i Doug Pagitts kyrka (har hört att man även börjat göra korstecken i andra kyrkor även i 
Sverige): 
"Under en konferens här så övade vi på en massa kristna ritualer. Vi började att praktisera och föra in  
korstecknet i vår kyrka. Varenda en av oss gjorde detta på oss själva i fyra veckor. Detta blev en  
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väldigt  stark  upplevelse  för  mig.  Detta  är  rikt  på  mening  och  historia  och  är  ett  enkelt  sätt  att  
proklamera och be min tro med min kropp."
Det var just  kraftiga upplevelser man hade i den mörka tiden och som nu gör att man återigen 
överger Bibelns läror. Glöm nu inte vad man sagt om att Kristendomen måste ändras. Och om man 
skall tolka dem rätt så är det Guds ord som är hela fundamentet som måste bytas bort mot sand. Det 
finns inget annat sätt att tolka det på.

Rom 12:1 Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar  
som ett levande och heligt offer som behagar Gud - er andliga gudstjänst. 2 Och anpassa er 
inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva  
vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. 

Om man följer Emerging Church tankesätt kommer man att gå ut från Kristus och in i Världen och 
bli fångad i ett Pyramidtänkande igen >> & >>
När jag skrev och förklarade det här för Berndt Isaksson en gång svarade han så passande: "Vad 
bra att ni sätter fingret på det som lägger sig som en blöt filt över kristenheten och kväver all  
eld " 
Det råder ingen tvekan om vad laglösheten är för något, som skall kväva Agapekärleken den sista 
tiden. Den mystiska upplevelsen som man får genom de här kontemplativa bönteknikerna öppnar 
upp sinnet för en Panteistisk världsbild >> Exakt den som mysteriet Babylon byggde på.

Upp 17:4 Och kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och glänste av guld och ädla stenar  
och pärlor; och i sin hand hade hon en gyllene kalk, full av styggelser och av hennes otukts  
orenlighet.  5 Och på hennes panna var skrivet ett namn med hemlig betydelse: "Det stora 
Babylon, hon som är moder till skökorna och till styggelserna på jorden.
Upp 17:5 And upon her forehead was a name written, MYSTERY, BABYLON THE GREAT,  
THE MOTHER OF HARLOTS AND ABOMINATIONS OF THE EARTH. 

• Ett namn på pannan = Tankesätt och handling (även Sinne eller Öga>>) 
• Alla mystiska upplevelser leder visst till Panteism! >> 

• Babylon är alltså moder till skökorna och till alla styggelser på jorden 
• Himmelska Jerusalem är alltså Moder till den som är född på nytt (Gal 4:26) 
• Hesekiel får  tränga in  och se alla  styggelser  som Israels  barn  sysslade med (Upp 17:5 

Modern) 
Hes 8:16 Så förde han mig till den inre förgården till HERRENS hus. Och där, vid ingången till  
HERRENS tempel, mellan förhuset och altaret, stod omkring tjugofem män. De vände ryggen  
åt HERRENS tempel och ansiktet åt öster  och tillbad solen i öster.  17 Han sade till mig:  
"Ser du detta, du människobarn? Är det inte nog för Juda hus att bedriva de vidrigheter de har  
bedrivit här, eftersom de också har fyllt landet med våld och ännu mer väckt min vrede? Se 
hur de sätter kvisten för näsan! 

• Kvisten för näsan är en Acasia - Kvist. 
• Frimurare har också Acasiakvisten i sina symboler. 
• Här handlade det om Kabbalah - Judisk mysticism = Baals dyrkan 
• Näsan här = Heb: Strongs: Kan också betyda att andas i snabb takt i en Passion. 
• Det  är  precis  vad  man  gör  när  man  använder  andningsövningar  för  att  nå  en  Trance  i 

Kabbalah >> 
• Och det här håller ju Rick Warren på med och det sprids snabbt i Kyrkorna >> & >> 

Upp 17:5 säger att det är  Babylon som är moder  till  detta antikristliga uppror som nu sker mot 
honom.

Upp 18:4 Och jag hörde en annan röst från himlen säga: "Gå ut från henne, mitt folk, så att  
ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. 
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Jag tror att många oskyldigt kristna kan luras in i det här igenom olika österländska metoder som nu 
fått ett Kristen namn. Man öppnar upp sig för den här bedrägliga antikristliga anden utan att ha en  
aning om det. 

• Andningsövningar >> 
• Svenska Kyrkan i Lund >> 
• Församlingshemmet på Vilunda kyrka >> 
• Oneness >> 
• + Massor av mer platser i Friskvårdens namn. 

Vad var det Gud var så arg på i Hes 8? Jo exakt vad man gör i Kristna kretsar över hela vårt land 
oskyldigt  (tror  man)  vänder  man sig  österut  (andligt  talat)  och tillbeder  exakt  samma ande som 
grundlade Babylon. Och man upplever en "ny livsåskådning" nämligen den Panteistiska (Oneness) 
>> 

1 Kor 10:14 Därför, mina älskade, fly bort från avgudadyrkan. 15 Jag talar till er som till  
förståndiga människor. Bedöm själva vad jag säger. 16 Välsignelsens bägare som vi välsignar,  
är den inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med  
Kristi kropp? 17 Eftersom det är ett bröd, är vi som är många en kropp, ty alla får vi vår del av  
detta enda bröd. 18 Se på det jordiska Israel. Har inte de som äter av offren del i altaret? 19 
Vad menar jag då med detta? Att kött från avgudaoffer skulle betyda något eller att en avgud  
skulle betyda något? 20 Nej, vad hedningarna offrar, det offrar de åt onda andar och inte åt  
Gud, och jag vill inte att ni skall ha någon gemenskap med de onda andarna. 21 Ni kan inte  
dricka både Herrens bägare och onda andars bägare. Ni kan inte ha del både i Herrens 
bord och i onda andars bord. 22 Eller vill vi utmana Herren? Är vi starkare än han?

Det var exakt samma makter Elia mötte när han stred mot Baalsprofeterna. Han sa då också ni kan 
inte halta på båda sidorna. 
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Kapitel 4
En ny sorts kyrka

På det sena 70 talet inte långt efter det att jag blivit en kristen, besökte jag en äldre gentleman som 
hade varit kristen i hela sitt liv. Vi samtalade då om den strömning i kristenheten som var aktuell på 
den tiden. Då var det en ny introduktion av Latter Rain-rörelsen från 40-talet. Jag kommer aldrig att 
glömma orden  med  vilka  mannen  beskrev  detta  skeende:  "Satans  plan  att  bedra  hela  världen  
påverkar även kyrkan som stora vågor som kastar sig mot kusten. Och ju närmare Jesu tillkommelse  
vi kommer ju starkare kommer villfarelsen att bli och bedra fler och fler människor."
Så sa han något som etsat sig fast i mitt innersta sen dess: "Strax före Jesu tillkommelse kommer  
det en stark våg som kommer att beröra hela jorden. Men innan den vågen kommer med det  
stora avfallet så kommer det att komma små men starka vågor som förbereder för den här  
sista stora vågen" 
Många år har nu gått sedan dess och den här mannens ord har visat sig vara profetiskt riktiga. Just  
nu bryter olika vågor in för att förbereda för den här sista stora vågen.

1 Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron  
och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. 

Jag tror att Emerging Church är en av dessa villfarelsens vågor. Men givetvis så ser inte ledarna i  
den här rörelsen sig som avfallna. Leonard Sweet ser istället de här vågorna som något positivt och 
en enorm möjlighet för mänskligheten.
"Gud föder fram det största andliga uppvaknandet i kyrkan i världshistorien. Gud kallar dig till att  
hjälpa till att föda fram det här, ställer du upp?" 
Men  Sweet  menar  att  detta  "uppvaknande"  gäller  den  Postmoderna generationen.  Och  den 
kommer att gälla en hunger efter "upplevelser".
Han säger vidare: "En andlig Tsunami har nått den Postmoderna kulturen. Denna våg kommer att  
bygga upp utan att bryta ner i årtionden framåt.  Vågen är denna: Folk vill känna Gud. De vill inte  
höra om Gud eller känna till religion. De vill uppleva bortom det som är därinne."
Det här handlar om att man byter ut läran mot upplevelser. (Man menar mystiska upplevelser) 
Som du kommer att se så är Emerging Church en rörelse byggd på upplevelser. 
På vår sida om uppenbarelser / vittnesbörd finns en del som drömt om en stor jättevåg som kommer 
>> I Toronto - Pensacola - Lakeland talade man också om att "Föda Fram " och "Vågor". 
"Tre Kvinnor låg på golvet och gick igenom något som såg ut som en födelseupplevelse. Under tiden  
stod en manlig predikant över dem och skrek: Föd det! Föd det! (Birth It!)" >> 
Bob Jones profeterade >> (i vilken ande?): "Den sista tidens församling föds nu ut igenom den  
gamla kyrkan, och det gamla ledarskapets dagar är slut. Nu reser sig det yngre ledarskapet upp 
för  att  regera  över  ändetidens  kyrka  och  därifrån  kommer  bruden.  Era  barn,  mina  barnabarn  
kommer att vara bruden, Men ni måste först sätta kyrkan på den rätta grunden. Så säger Herren:  
Gå tillbaka och berör dessa som kommer att vara den rätta grunden." (Bob Jones 1988 - kassett 
- Latter Day Prophets) 

• Se Elvors dröm Harmagedon >> (Det yngre ledarskapet tar över) 
• Och Jannes syn i Alafors >> (Latter Rain - loggan) 

Behöver vi ens kommentera i vilken ande det här är profeterat? Vad är det för grund som han menar  
är den rätta grunden? Jo han talar om den ny  Apostoliska - Profetiska reformationen som C.P 
Wagner leder = (Rick Warrens mentor). Och det här verkar vara exakt samma Reformation som 
Emerging  Church  beskriver.  Vi  talar  om  Manifested  Sons  of  God eller Kingdom  Now eller 
Dominion - Latter Rain, där allt bygger på makt. 
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Ville  bara  ta  med lite  från Latter  Rains falska  väckelsevågor  för  att  vi  skall  se  hur  rätt  Roger 
Oakland  hade om de olika vågorna som skulle komma, innan  den här enorma vågen kom. Då 
måste den enorma vågen som kommer vara "det stora Avfallet" och "  Laglöshetens människas 
framträdande "(framfödande?) i 2 Tess 2. 

Jätteväckelsen som profeterats om i Sverige? 
Vi är rädda för att den jätteväckelse som många talar om även i Sverige, mer liknar  Latter Rains 
andliga agenda än Herrens. 
Vi  ser  istället  en  svår  tid  framför  oss  med med ett  stort  avfall  från  tron  och  en  förföljelse  och 
bespottelse av dem som vågar stå för det sanna evangeliet. Men vi ser också en stark manifestation 
av Herrens kraft och styrka över den kvarlevan som står för Jesus. 

• Profetisk tal skall prövas utifrån Bibeln och inte efter vårt önsketänkande. 

Upplevelserna ersätter läran 
Leith Anderson säger: "I den gamla Paradigmen (Tankesättet = Öga >> & >> ) fick du lära dig att  
om du hade rätt lära så kunde du få uppleva Gud. Men den nya Paradigmen (Tankesättet = Öga) 
säger att  det är  när  du upplever Gud som du har den rätta läran.  Detta kan uppfattas som 
störande för dem som försöker lära ut att vissa sanningar måste föregå religiösa upplevelser. Det här  
sinnet är det man får av systematisk teologi. Men biblisk teologi ser på bibeln som ett mönster av  
upplevelser följda av ett antagande."
Samma tankesätt  finner  vi  i  de  "falska  väckelsevågorna"  som skall  förbereda  för  den  slutliga 
enorma  vågen.  Toronto  -  Pensacola  -  Lakeland  alla  handlade  om  upplevelser  i  första  hand.  I 
Toronto >> hånade man öppet de som höll sig till läran.

• Anderson  menar att Guds ord ännu idag skrivs så  bara dagens upplevelser kan diktera 
vad Guds ord är. 

Ett sånt tankesätt öppnar upp för att om det dyker upp lite under och tecken i ett möte, så måste ju  
det bekräfta det som sägs hur fel och konstigt det än kan vara. Dörren öppnas för villfarelse.
Guldstoff i  Josua Mills händer och änglafjädrar i Bill Johnsons kyrka >>  Vad skall det  felaktigt 
bekräfta? Jo att Guds Rike skulle vara ett rike i denna världen som Apostlar och Profeter kan sätta 
upp själva och regera över (Kingdom Now). För vidare upplysning se Kundalinivarning >> 
Precis likadant var det med filmen Tranformations 1 som gjordes för att bekräfta samma läror  >> 
Och för att proklamera en falsk enhet som skulle ge fantastiska resultat. Man tänker att om bara vi  
lägger ner våra olika lärostrider och kommer samman så kommer "Latter Rain"- väckelsen att bryta  
fram. 
Postmoderna människor  söker  efter  upplevelser  som  kan  stimulera  deras  sinnen.  Emerging 
Church menar sig kunna möta dessa behov av upplevelser.
Jim Wilson beskriver i boken Future Church hur man går från sökarvänliga till en mer Mysterie - 
Upplevelse - kristendom. Och en av de fraser man använder inom Emerging Church är  Vintage 
Christianity. 
Med det menar man en kristendom som man haft en gång men som man nu vill föra tillbaka in i  
kyrkan igen för att kyrkan skall bli mer livaktig och effektiv och attraktiv. Man tror att gamla mystiska 
upplevelser som  man  hade  för  flera  hundra  år  sedan,  skall  attrahera  den  här  "postmoderna" 
generationen.
Leonard Sweet säger: "Postmoderna vill ha en Gud som de kan smaka och känna och beröra, höra 
och lukta. För att helt med sinnena kunna sjunka in i det gudomliga". 
I  en artikel med namn "Gammalt Nytt" backas denna tanke upp:  "Postmoderna vill  möta Kristus  
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genom att använda samtliga sinnen. Detta är en del av den nya Kontemplativa tillbedjan med rökelse  
och ljus. Att göra korstecken, smaka och dricka brödet och vinet. Att beröra ikoner och bli smorda  
med olja".
När  Emerging  Church talar  om  Ancient  -  Future  menar  de  inte  att  gå  tillbaka  till  Jesus  och 
lärjungarna. De menar att gå tillbaka till de Katolska första munkarna och till Mystiken.

Rom 10:17 Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. 
Det gäller inte i Emerging Church för deras tro kommer av att se avbilder och röra ikoner och lukta 
på rökelse. Att höra på bönerabbel och liturgiska ramsor. Bilder med Jesus hängande på korset är 
vanliga liksom ikoner av Maria med Jesusbarnet.
Det tragiska är att Guds ord blir ersatt av en sensuell andlighet. Det innebär att miljoner av ofrälsta 
själar  kommer att  missa tillfället  att  få höra det  sanna evangeliet.  Istället  tror  dom att  de får  en 
sanning som skall få dem att uppleva något.

Rom 10:13 Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst.  14 Men hur skulle de  
kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som  
de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra, om ingen predikar? 15 Och hur skulle några  
kunna predika, om de inte blev utsända? Det står skrivet: Hur ljuvliga är inte stegen av dem  
som förkunnar det goda budskapet. 16 Men alla ville inte lyda evangeliet. Jesaja säger: Herre,  
vem trodde vår predikan? 17 Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. 

När jag läste igenom det här kapitlet och bad och tänkte på det, var det två saker som kom till mig om 
det som sker i kyrkan. 

1 Kor 10:1 Bröder, jag vill ni skall veta att alla våra fäder var under molnskyn och att alla gick  
genom havet. 2 Alla blev i molnskyn och i havet döpta till Mose. 3 Alla åt samma andliga mat 4 
och alla drack samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den  
klippan  var  Kristus.  5 Men  de  flesta  av  dem hade  Gud  inte  behag  till.  De föll  och  låg 
kringspridda i öknen. 6 Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att  
inte vi liksom de skall ha begär till det onda.  7 Bli inte heller avgudadyrkare som en del av  
dem. Det står ju skrivet: Folket satte sig ner för att äta och dricka och steg upp för att dansa. 8 
Låt oss inte heller begå otukt, som en del av dem gjorde, och därför föll tjugotretusen på en  
enda dag. 9 Och låt oss inte fresta Kristus, som en del av dem gjorde, de dödades av ormar.  
10 Knota inte heller, så som en del av dem gjorde, de dödades av fördärvaren. 11 Det som 
hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut  
inpå oss.

• Vi har alla världens slut inpå oss. 
• Vi är alla inne i en öken för att prövas.

I öknen skall korset göra sitt verk i våra liv så att vi kommer in i landet. Det här bibelstället kommer till  
mig när jag tänker på Emerging Church. Dessa vill inte gå korsets väg utan sätter sig på tvären.

Hes 20:35 Jag skall föra er in i folkens öken, och där skall jag gå till rätta med er, ansikte mot  
ansikte. 36 Liksom jag dömde era fäder i öknen vid Egyptens land, skall jag också döma  
er, säger  Herren,  HERREN.  37 Jag  skall  låta  er  gå  fram under  staven  och  föra  er  in  i  
förbundets band.  38 Jag skall rensa bort ifrån er dem som är upproriska mot mig och  
begår överträdelser mot mig. Jag skall föra bort dem ur det land där de nu bor, men in i  
Israels land skall de inte få komma. Ni skall då inse att jag är HERREN. 
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Kapitel 5
Ancient – Future Worship

"I Emerging Church -kulturen representerar mörker andlighet. Vi kan se detta i buddhisttempel, så  
väl som i Katolska och Ortodoxa kyrkor. Mörker kommunicerar att någonting allvarligt händer" Dan 
Kimball
Robert Webber är den som har dragit upp linjerna för denna tillbedjan. Han nämner 3 saker som är 
nödvändiga för rörelsen.

• Återupptäckten  av  hur  Gud  agerar  genom  heligt  vatten,  bröd,  och  vin,  olja  och 
handpåläggning. 

• Återupptäckten  av  den  centrala  platsen  av  Herrens  bord  i  Herrens  heliga  nattvard, 
brödsbrytelsen och vinet och Eukaristin. 

• Återupptäckten av den gamla församlingsandligheten genom det kristna firandet av Advent,  
Jul, Epiphany, Lent, Heliga veckan, Påsk och Pingst.

Robert Webber uppmanar att vi skall lära av de gamla katolska mystikerna. Webbers lista av böcker 
som han rekommenderar är  Thomas a Kempis,  Meister Eckhart,  Teresa av Avila,  Johannes av 
Korset,  Thomas Aquinas, Thomas Merton och flertalet andra. Alla är katolska mystiker.  Webber 
säger att om vi förkastar dessa mystiker så kommer vårt andliga liv att ta skada. 
Åtskilliga av de mystiker Webber radar upp, hade uppenbarelser av en viss kvinna som de trodde var 
Maria.  I  en  bok som heter  Helgon som såg Maria ser  vi  listan  av  vilka:  Francis  av Assissi, 
Chaterine av Siena, Theresa av Avila, Johannes av Korset, Ignatius av Loyola, och Bernard av 
Clairvaux. Kan detta ge oss en liten vink om i vilken riktning de här mystiska uppenbarelserna 
kommer att föra oss?
Jag måste bara ge en kommentar här om Ed Tarkowskis upplevelse kring det här:
Ed Tarkowski: "En ande som påstår att hon är Maria har visat sig i många århundraden. Därför att  
denna ande inte kan vara överallt som Guds Ande kan, så har den uppträtt på olika platser och i olika  
former. Dessa uppenbarelser har ökat den sista tiden men har nu gett profetior som talar om ändens  
tid genom denna ande. I hennes olika uppenbarelser är syftet att samla folk till sig för att tillbe satan i  
ett  Babyloniskt  religiöst  system.  Den  Romersk  katolska  kyrkan har  tyvärr  accepterat  dessa 
Mariauppenbarelser och det har hjälpt till  att  förbereda vägen för denna babyloniska gudinna att  
komma fram i allt större mått. Gud varnar alltid sitt folk när en större fara hotar. Daniel hade både  
drömmar och syner. Han talade om dem och skrev ner dem. Det han skrev gäller vår tid, för att vi  
skall se hur profetiorna som skrevs förut uppfylls med Guds stora plan i fokus av Jesu tillkommelse. 
Jag (Ed) var med om att Herren varnade innan Toronto hände och det var faktiskt det som öppnade  
tjänsten för mig. Sedan dess har jag och andra varnat Guds folk för en förökad aktivitet att bedra i  
den andliga världen. När en person är given att se drömmar och visioner så är han (hon) tagen  
in i den andliga dimensionen i Anden, för att få se saker som kommer, så att Guds folk inte  
ska förlora tron när det sker. När detta händer så sker det bara och personen ser dessa saker och  
man kan inte göra något åt det. De bara passerar framför ögonen. Dessa berör och man skriver ner  
dem och ber över dem. Och man delar dem när man känner att man ska, till kyrkan.
På  hemsidan  >> "OUR  LADY IS  APPEARING  IN  ROME:  Messages  of  'The  Mother  of  the  
Eucharist" (Eukarist = den katolska nattvarden). Det som är intressant är att när jag var inne och  
studerade denna hemsida så fick i samma ögonblick en äldre syster på min email lista som heter 
Stephanie en sådan här andlig upplevelse där Anden tog med henne och visade saker för att varna.  
Detta som Stephanie fick vara med om passade mina (Ed) tankar och farhågor perfekt."

Stephanie: "Jag såg olika bilder på Maria och de stod som i en cirkel i rummet och var klädda  
i olika dräkter. Det var en av dem som jag la speciellt märke till och den  Maria var klädd i brunt  
och hon tittade på mig. Nu hade alla omringat mig och jag kände mig förvirrad och sjuk. Jag  
orkade inte att ta mig ur sängen – jag upplevde att det var "Marian" i brunt som förvirringen  
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och sjukdomen kom ifrån. Hon vädjade till mig med utsträckta armar och sa: jag vill att du  
överlåter dig till mig. Detta höll på länge, tyckte jag, men jag kunde bara be Jesus är Herre 
och hjälp mig! Det kom ut en stor brun spindel från ryggen på henne och den skrämde mig.  
Nu tog jag mig snart upp ur sängen och gick omkring. Jag kände att jag skulle slå upp Bibeln  
och då hamnade mina ögon på  Luk 1:26  Där det står om  Maria och  Jesu födelse.  Jag 
förstod inte alls då att detta kunde vara från Gud. Denna andemakt hade ännu inte lämnat  
rummet jag hörde henne viska: Följ mig! Nu bad jag att detta skulle lämna mig – innan det  
gjorde det så visade mig anden 'Ett barn omstrålat av solstrålar' " (Stephanie 6 april – 77) 

Jag är övertygad att Herren tog med henne in i den andliga dimensionen för att visa vad som pågår i  
den andliga världen och vad fienden planerar.  Han har en plan att  bedra och den planen börjar 
närma sig sitt klimax. Detta var vad jag läste precis samtidigt, så hennes uppenbarelse bekräftade 
bara det jag läste. 
Jag läste: Vår madonna har visat sig privat för Marisa Rossi i Rom, juni –93 Och hon säger: Jag är 
Eukaristens moder och hon vill nu sprida en förnyad och starkare hänförelse över hela jorden för 
detta sakrament. Hon säger: Tala om Eukaristens moder för att hon avslutar historien. Jungfrun 
öppnar historien och Eukaristens moder avslutar den. Se på hela cirkeln från Jungfrun till Eukaristens 
moder till Jungfrun. 
Denna cirkel innehåller alla namn jag fått. Jag är Jesu moder och jag är er moder. Det bekräftar  
cirkeln som Stephanie såg om alla Mariorna i rummet. Den sista Marian var ju en bild på den Maria 
som skulle avsluta historien som Eukaristens moder. Denna visade henne ”kristus” som ett barn 
badande i solljus. Barnet som Steph såg var en form av den inkarnerade solguden i det gamla 
Babylon.  Denna madonna sa att hon skulle avsluta historien genom att föra fram en annan 
Kristi födelse. 
Obs! lägg märke till i del 3 att Emerging Church också talar om en ny födelse.
Matthew Fox:  "Jag ser en ny tid, en ny födelse som är baserat på ett andlig initiativ.  Denna 
födelse vill gå rakt igenom alla kulturer och alla religioner. Den kommer att vara en visdom för alla  
mystiska traditioner i det globala uppvaknandet: Detta kallar jag för djup Ekumenism."
Vem symboliserar då denne kristus idag? Jag tror bestämt att  Eukaristens moder menar att hon 
skall avsluta historien genom att föda fram en annan kristi födelse. Jag kan med frimodighet säga att  
jag tror att det är The Manifested sons of gods församling, en pånyttfödd mänsklighet som Påven 
säger Maria skall föda fram.
I  New Age -termer handlar det om Barbara Marx Hubbard's förvandling av mänskligheten från 
Homo Sapien till  Homo universalis  som är "gudamänniskor i  guldåldern". Genom historien har 
alltid Maria dragit folk till Eukaristen i varje form som hon visar sig i. Denna runda våffla i Katolska 
Kyrkan har ofta  tre bokstäver tryckta på sig som är den Egyptiska formen av den babyloniska 
treenigheten i solguden.
Den globala ekumeniska kyrkan är på väg till en global nattvardsgudstjänst och jag tror att när 
det kommer att ske så kommer den gamle babyloniske guden att stiga upp i deras hjärtan i följe 
med Isis som nu visar sig som Maria och som vill regera över alla. Dessa gamla andemakter kommer 
att  kulminera  i  en  avfallen,  förenad kyrka  som tar  emot  den gud som de egentligen tjänar  och 
kommer att förbereda vägen för  antikrist. Historien drar sig nu mot sitt slut och Herren varnar sitt 
folk. (Slut ED Tarkowski) 
Det är alltså exakt den andemakt som är beskriven i Hes 8 som Israels ledare tillbad. Här ges också 
en tydlig bild på att de även använde sig av "andningsövningar" för att nå ett "trancetillstånd" för ett 
högre medvetande. 

Hes 8:16 Och han förde mig till den inre förgården till HERRENS hus, och se, vid ingången till  
HERRENS tempel,  mellan förhuset  och altaret,  stodo vid pass tjugufem män, som vände  
ryggarna åt HERRENS tempel och ansiktena åt öster, och som tillbådo solen i öster. 17 Och 
han sade till mig: "Du människobarn, ser du detta? Är det icke nog för Juda hus att bedriva de  
styggelser som de här hava bedrivit, eftersom de nu ock hava uppfyllt landet med orätt och  
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åter hava förtörnat mig? Se nu hur de sätta vinträdskvisten för näsan! (Mysticism)
Precis samma sak lärs idag ut öppet av många kristna ledare. Kristen djupmeditation och Kristen 
Yoga mm. Rick Warren är väl den mest inflytelserike(?) som lär ut den här "styggelsen" idag >>
Emerging Church  beskriver även att man använder sig av Labyrinter och  Bönestationer för att 
tillbedja Gud. Där hänger ikoner, ljus, rökelser, mm på väggarna.
Att trumma fram Jesus är ett nytt sätt att tillbe i kyrkan men det är  en urgammal shamanistisk 
form att  kalla  fram onda andar.  Regena Stith: "Vi  sätter  oss i  en cirkel,  ja  vi  kallar  det  för  en  
Trumcirkel. Här sitter människor med trummor i en ring. Det här är verkligen ett urgammalt sätt att  
tillbe, du flyttar verkligen ut ur ditt huvud."
Stith  berättar  att  hon  först  kom  i  kontakt  med  kraften  i  trummorna  i  slutet  av  90-talet  på  ett  
Yogacenter i  Massachusetts. Hon kom hem därifrån och sa till  sin man:  "Jag måste skaffa en 
trumma! "
En annan organisation berättar att man trummade över en timme tillsammans, helt unisont. Detta 
Shamanistiska trummande används för att komma in och nå en  Mystisk upplevelse.  (Där man 
upplever sig ett med hela skapelsen) 
Professor Johan Malan: "Trummorna har en bred betydelse för det ger en harmoni med ditt inre 
jag.  Och med andra människor och  med naturen.  Avslappning och vila.  Trummorna kallar  fram 
andeguider och ger energiflöden. Det hjälper oss att uppnå meditation och trance."
Webber vet att många är misstänksamma mot att de hämtar influenser från Kyrkofäderna. Särskilt  
när dessa Kyrkofäder är fäder till Katolska Kyrkan. Han försöker därför dela på Romersk Katolskt 
och  Katolsk men  det  är  omöjligt  för Romersk  Katolsk säger  ju  själva  att  den  har  Apostolisk 
efterträdelse av Petrus.
Sharon  Mann vittnar  personligen  om  sin  omvändelse  till  Katolska  Kyrkan.  Han  medger  att 
"Kyrkofäderna" hade en stor roll i detta. Hon säger: "Jag började med att läsa Kyrkofäderna och 
jag förstod att om detta var det de trodde, så var de inte protestanter. Katolska bilder har pyntat  
historien, det kan vi inte förneka. Omvändelsen kom när jag började läsa St Augustinus."
Efter denna läsning ville hon veta mer om katolsk tradition. Hon gick till ett kapell och knäböjde vid en  
Eukaristisk ceremoni. Där fick hon en upplevelse som förändrade hennes liv.
Hon berättar om den: "Jag knäböjde med 1000-tals andra inför Eukaristin och gav min tillbedjan till  
sakramentet. Tårar rann för kinderna. Varje gång som detta sakrament kom nära så snörptes min  
hals åt och jag kunde inte svälja. Ja detta övertygade mig. Det här måste bara vara Herren som går  
förbi mig och honom vill jag tillbe och ära. Men om han inte var där, så var detta avguderi. Veckan  
som kom tömdes mina argument emot det. Jag ville inte vara protestant längre". 
Precis som det här riskerar  Emerging Church göra med sin  mystik. De kommer att leda miljoner 
rakt i armarna på Katolska Kyrkan.

Apg 20:28 Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som  
ledare över, till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. 29 Jag 
vet att när jag har lämnat er, skall rovlystna vargar komma in bland er, och de skall inte skona  
hjorden.  30 Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra  
lärjungarna över på sin sida. 

Paulus varnar för att när han försvunnit skulle "ulvar" komma in i kyrkan och skada de troende. Från  
det 1:a till det 3:e århundradet, var det många som övergav vad Skriften sade. Många följde män 
som hade haft  en massa upplevelser  som de tolkade Bibeln utifrån.  Dessa lärde ut nya häftiga 
metoder att få kontakt med Gud på. Emerging Church -folket ser ut att gå exakt samma väg. Guds 
ord ger ljus och om vi byter ut hans ord mot människotankar, får vi automatiskt mörker. 
Som det var i den första kyrkan kommer det att bli i den sista.

Jud 1:3 Mina  älskade,  fastän  jag  är  mycket  ivrig  att  skriva  till  er  om vår  gemensamma  
frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för  
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den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. 4 Ty hos er har det nästlat sig in  
vissa personer. Om dem är det redan för länge sedan skrivet att de skulle drabbas av domen.  
Gudlösa som de är  förvanskar  de  vår  Guds nåd till  försvar  för  ett  liv  i  utsvävningar  och  
förnekar vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus. 

Det som sker är att en "annan Jesus" smyger sig in och ersätter den sanne Jesus genom en "annan 
ande". För om vi inte tillber den sanne Jesus på rätt sätt så tar villfarelsens ande över >> 

• Obs! Se även Roger Oakland videos här >> 
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Kapitel 6
När Väst möter Öst

Kontemplativ andlighet är grunden till Emerging Church. Vad är nu detta? Någon definierar det så 
här: "För att hjälpa sinnet att nå tystnaden så kan vi följa vår andning. Vi kan också stilla upprepa en  
utvald bön en fras eller ett ord." 
Kontemplativ andlighet är ett "trossystem" som använder sig av gamla tekniker som mystikerna 
använde sig av för att nå till en Mystisk upplevelse (Kristusmedvetande) = Tystnaden Eng: Altered 
state of consciousness (New Age)
I Mt 24 tror jag det är precis detta Jesus varnar för >> Men på bokborden på våra konferenser säljs 
dessa böcker. 
Det låter ju väldigt bra med tystnad i en stressad värld men vi skall ta en närmare titt på vad de 
menar. De flesta kristna skulle säga att de aldrig skulle utsätta sig för en teknik som skulle försätta 
dem i en djup trans. Det är bara för New Age-folk, tänker vi.
Men det kanske är förvånande för många att just detta meditativa tillstånd (Trance) har trängt in i den 
kristna huvudfåran men gömd under annat namn. Som att " gå in i tystnaden" eller att "nå den heliga  
platsen". New agare och munkar har lärt ut de här teknikerna länge.
Thomas Keating en Katolsk munk säger: "Kontemplativ bön är inte så mycket avsaknaden av sina  
tankar och bundenheten till dem. Det är öppningen av sinnet och hjärtat, kroppen och känslorna ja  
hela vår varelse till Gud det ultimata mysteriet, bortom alla ord, tankar och känslor". 
När Keating talar om "Den inre stillheten", menar han inte att vi skall sätta oss på ett vackert ställe 
vid havet och stänga av mobiltelefonen och bara slappna av och vila. 
Nej, för att nå  Keatings "inre stillhet" måste du stänga av dina egna tankar. Det kan bara göras 
genom att använda vissa bönetekniker där du faktiskt hypnotiserar dig själv och sätter dig i trans. 
Det  här  är  nu så utbrett  i  världen att  det  är  som en stor  flod som väller  in  överallt  och fångar 
människors  tankesätt.  En  som  upplevt  den  här  "trancen"  får  efter  upplevelsen  en  helt  ny 
livsåskådning: En Panteistisk och hon känner sig ett med livsaltet. (Hon börjar tillbe skapelsen mer 
än skaparen för egentligen är hon ju själv gud nu. Se Rom 1) 
Jag tror att det här är precis den "Styggelsen" och den "Antikristliga ande" som Bibeln varnar för 
skall översvämma världen och sätta antikrist på tronen. Det är just den här upplevelsen som ligger 
till grund för bland annat Al Gore och hela den "Gröna Religion" vi ser resas upp i världen.

Dan 9:27 Han skall  stadfästa  förbundet  med de  många under  en vecka,  och  mitt  i  
veckan  skall  han  avskaffa  slaktoffer  och  matoffer.  Och  på  styggelsers  vinge skall  
förödaren  komma,  till  dess  att  förstöring  och  oryggligt  beslutad  straffdom  utgjuts  över  
förödaren." 

• Styggelsens vinge = Hebr: På styggelsens utbredande (lLaglöshetens) skall Antikrist komma. 
• Vi ser alltså att Antikrists ande förbereder för Antikrist att träda fram. 
• Ju mer människor som upplever denna förvandlande livsåskådning (Panteism) ju närmare är 

det. 
• Och jag tror att det är lögnen i 2 Tess 2 

Uppresandet av "styggelsen" som orsakar förödelsen kan därför mycket väl vara en världsregering 
som har  en Panteistisk livsåskådning och som kommer att  förfölja  alla  dem som inte delar  den 
visionen (världsbilden). 

Matt 24:12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. 13 Men 
den som håller ut intill slutet skall bli frälst. 14 Och detta evangelium om riket skall predikas i  
hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.  15 När ni då ser  
'förödelsens styggelse', som profeten Daniel talar om, stå på helig plats - den som läser detta  
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bör noga lägga märke till det - 
Det som brukar lura folk in i detta Österländska tänkande är "Ökenfäderna". De första som tog in 
dessa tekniker in i kyrkan. En New Agare skrev så här om hur han trodde att munkarna fått tag i de 
här teknikerna: "Kanske ökenfäderna träffade någon från Österlandet eller också 'snubblade' de över  
det här själva". 
De här teknikerna var fördolda för oss och kom fram för bara några årtionden sedan av en katolsk  
munk vid namn Thomas Merton.  Han förde ut "hemligheterna" från klostren till en bredare publik. 
Henry Nouwen var sedan den som förde det vidare ut till den protestantiska skaran.

• Påven Johannes II var en hängiven beundrare av detta. 
• 2:a Vatikankonciliet godkände "Kontemplativ bön" 
• Gamle Påven piskade sig själv också. >> 
• Man kommer ju direkt att tänka på Elia - Baalsprofeterna (samma andemakt) 

Basil Penningtons bok "Centering Prayer" har betytt mycket för att sprida det här budskapet och 
den har sålts i över 1 milj exemplar.
En "mystisk bönerörelse" (med mystiska upplevelser) som förs in av katolska munkar och godkänns 
och accepteras av Vatikanen borde väl  sända varningssignaler till  varje vaken Kristen.  (Särskilt  i 
denna sena tid). 
Att  med  olika  "tvångstekniker"  kunna  "tvinga"  tankarna  till  tystnad  för  att  sedan  nå  ett  slags  
"transtillstånd" och nå en andevärld - som sedan förändrar tankarna så att skapelsen blir större än 
Gud. Det här är ingenting annat än rent österländskt tänkande och deras sätt att nå andarna. Det är 
en fullständigt förbjuden väg att gå enligt Bibeln.

Mat 6:7 Och när ni ber skall ni inte rabbla långa böner som hedningarna. De menar att de  
skall bli bönhörda för sina många ords skull 
Joh 4:22 Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer  
från judarna.  23 Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe  
Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. 24 Gud är ande, och de som 
tillber honom måste tillbe i ande och sanning. 

Den här andemakten har sin rot i trolldom (Och Magi >>) 5 Mos 18:9-12
Thomas Merton en Munk som levde i  ett  kloster i  USA från 1941 -  1968 och var  en hängiven 
mystiker sa: "Asien, Zen, Islam mm - allt detta kommer nu samman i mitt liv. Det vore helt idiotiskt att  
bygga ett klosterliv och utelämna allt detta. Ja då blev man en 'fattigare' munk".
Merton upplevde hur alla religioner var ett och han ville föra in detta i sitt eget liv. Så i alla religioner  
når man fram till detta "Centrum" och den upplevelsen som man kallar Gud. Man om alla religioner  
och människor kan nå fram till denna punkt i tillvaron genom olika bönetekniker så behövs ju inget  
evangelium alls.
Framför allt så behövs ju ingen medlare mellan Gud och Människor.

1 Tim 2:5 Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus  
Jesus, 6 som gav sig själv till lösen i allas ställe. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden  
var inne, 7 och för detta vittnesbörd har jag blivit satt till härold och apostel - jag talar sanning  
och ljuger inte - till hedningarnas lärare i tron och sanningen. 

Den  mystiska upplevelsen (Trancen)  som  gör  att  man  får  en  ny  livsåskådning  (Panteism  >>) 
avsätter Gud från tronen. Skapelsen tar över den rollen och du själv. (Läs Rom 1) 
Den grundläggande livsåskådningen i den Kontemplativa andligheten är den tron att Gud är i allting 
och därför i alla människor, och i hela skapelsen (Panteism) när du studerar Merton blir det tydligt.
Han säger:  "Vi har ett underbart mål som hägrar framför oss, vi människor. Om bara folket kunde  
upptäcka detta och kunde se vilka de egentligen är (gud). Men ett problem skulle bli att vi skulle falla  
ner och tillbe varandra  (som gud).  Mitt inne i oss människor finns ett centrum av tomhet och 
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detta centrum är orört av synden och där är det fullkomligt sant.  Ja där i den lilla punkten så är  
Guds härlighet i oss och i alla människor" 

• Kolla än en gång på Matt 24 illustrationen >> (precis vad Jesus sa) 
• Rom 3:23 säger att ingen människa har Guds härlighet i sig pga synden. 

John Main en Benediktmunk blev känd för sin bok "The Way of the Mantra". Han säger: "Lyssna till  
ditt Mantra när du uttalar det. Stilla men upprepande och om bilder eller några ord kommer i ditt  
sinne så är det störningar i din meditationstid. Återvänd då till ditt mantra igen lugnt och stilla och  
ignorera störningen. Det är just att upprepa ditt mantra som är att ignorera störningar. Håll på så här  
och meditera ungefär 20-30 minuter varje morgon och kväll".
Henri Nouwen var betagen av Merton och skrev böcker som: "In the name of Jesus" och "Way of 
the  heart"  han  påverkade  många  evangeliska  ledare  och  en  var  Rick  Warren, vars  fru Kay 
rekommenderade "Way of the heart".
Nouwen sa:  "Ledare i  framtiden måste gå från moral till  mystik".  Han låter precis som ledarna i 
Emerging Church som säger: "Vi måste gå från teologi till upplevelser".
(Mystiken, säger man, är en dold visdom. Låt oss se var denna visdom leder Nouwen). 
I boken Sabbatical Journey skriver Nouwen: "Idag tror jag att Jesus kom för att öppna en dörr till  
Guds hus. Och att alla mänskliga varelser kan gå in igenom den dörren, vare sig om de känner  
Jesus eller ej. I dag ser jag min kallelse i att hjälpa varje människa att ta tag i sin egen väg till Gud".
Ta dig en titt på den här illustrationen vad som hände vid syndafallet >> Henri Nouwen är en falsk 
profet som bokstavligen gör både porten och vägen bredare (Mt 7 är Profetiskt för Ändetiden för det  
sker just nu) 
Är det detta som Herren menar när han fångar de visa i deras visdom? Mänsklig visdom leder till 
fördärvet.  Jag  tror  att  det  är  precis  detta  som  Rom  1:16-18  handlar  om.  Dessa  människor  
undertrycker  bokstavligen  sanningen  med  sina  mantras  och  vad  får  de  uppleva  istället?  Jo  en 
livsåskådning (Panteism) som gör att de själva blir ett med skapelsen och själva blir "Gud". Där för 
kan den här "transen" inte vara någonting annan än onda andar. 
Vem skulle annars de här verserna stämma in på? Detta kan förklara den senaste tidens omoraliska 
avslöjanden inom Katolska Kyrkan.

Rom 1:21 Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom,  
utan  förblindades  av  sina  falska  föreställningar så  att  mörkret  sänkte  sig  över  deras  
oförståndiga hjärtan.  22 De påstod att de var visa men de blev dårar.  23 De bytte ut den 
odödlige Gudens härlighet  mot bilder av dödliga människor, av fåglar,  fyrfotadjur och  
kräldjur. 24 Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt  
slags otukt och förnedrade sina kroppar. 25 De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog  
sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i  
evigheter, amen. 

Det stämmer och det börjar med att de kände Jesus V 21 Precis vad Johannes säger: De har gått ut 
från oss! (1 Johannes 2:19) 

• Det börjar med en ny visdom (Österländsk) V 22 
• Den nya visdomen (Ljuset) förblindar dem (V21) - (Trancen och sinnets tystnad) 
• Mörkret ger dem den nya livsåskådningen Panteism (V 21) (Mörkret är till och med bilden för 

andlighet) 
• Panteismen  = dyrkan av skapelsen (V 25.)  Det sker varje gång successivt i  meditationen 

(Rom 1:18) 
• IKONTILLBEDJAN (V 23) 
• OMORAL (V 24) 

Hela Emerging Church vilar på den Kontemplativa Österländska visdomen och andligheten. Om 
vi missar ett se det här så kommer vi heller inte att förstå ändetidens stora avfall som så snabbt  
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sprider sig i kristenheten idag.
Vi talar alltså om New Age skickligt dold i en bedräglig kristen vokabulär som är så djävulskt nära 
sanningen idag, att den kommer att bedra miljontals människor. 
Utbytandet av Guds ord till en mystisk kristendom med upplevelser, är någonting som har infiltrerat 
varje samfund. Inte många bibellärare kunde förutse den lavin som bryter fram. Inte ens nu när den 
är på väg, fattar många vad som egentligen händer.
Precis som i de mörka tiderna, blir Guds ord mindre och mindre viktigt. De andliga upplevelserna 
ersätter  istället  Guds  ord.  Det  postmoderna  tankesättet  är  perfekt  för  att  fostra  fram:  "Spiritual  
Formation". 
"Spiritual Formation"  handlar om att vi  kan nå Gud på flera olika sätt.  Och med hjälp av olika 
metoder kan vi bli ett med honom. Det är härifrån tankarna kommer att du kan med olika metoders 
hjälp bli mer lik Jesus. 
Man menar alltså att metoderna och de mystiska ritualerna skall hjälpa dig att finna den här tomheten 
eller gudomligheten i dig. Richard Foster säger på en DVD: "Kontemplativ bön är för alla och genom 
att praktisera detta så blir vi 'en portabel helgedom' för 'Guds egen närvaro' ". 
Istället för att låta Jesus bara komma in i oss genom sin Ande så menar förespråkarna för "Spritual  
Formation", att man genom olika mystiska metoder och övningar skall förvandla den troende så att  
han når in till "Kristusmedvetande" eller "Altered state of Consiousness". 
Satan har en plan att få människan bort ifrån Gud det måste vi vara ense om. Gud varnar för denna 
ande genom Jesaja.

Jes 2:5 Kom, ni av Jakobs släkt, låt oss vandra i HERRENS ljus. 6 Du har förskjutit ditt folk,  
Jakobs hus, därför att de är fulla av Österlandets tänkande, de är spåmän som filistéerna. De  
ingår förbund med främmande folk. 7 Deras land är fullt av silver och guld, oräkneliga är deras  
skatter. Deras land är fullt  av hästar,  oräkneliga är deras vagnar.  8 Deras land är fullt  av  
avgudar, och de tillber sina händers verk, det som deras fingrar har gjort. 

Det som sker idag har skett i Israels historia förut där de tog in demoniska läror från Österlandet. På 
80-talet blev det vida känt att Österländska läror började invadera Väst.
Kristaller, Rökelse, Meditation, Andeguider, och upprepande av Mantra. Allt detta skulle leda fram till  
att  människan skulle  nå  upplysning  och komma samman i  ett  globalt  andligt  uppvaknande.  (Ny 
Livsåskådning) Då trodde man att kristna aldrig skulle falla för detta. Men idag kommer det in under  
namnet "Kristen Yoga" och idag finns det "kristna" ledare som säger att man kan komma i kontakt  
med Gud genom upprepande av olika Mantra.
Yoga är alltid knutet till Österländsk religion. Och målet är alltid att få kontakt med den universella 
energiströmmen. Det är alltid målet med all slags Yoga. En kristen kan tro att Yoga kan vara bra för  
helande och välmående men fakta har inte förändrats ändå.
Vad är då Kristen Yoga för någonting? Det annonseras ofta ihop med Workout (Se Tikva) Jag frågar 
mig hur kan en pånyttfödd kristen stå för något sådant här? 
En utövare säger själv:  "Yoga har aldrig haft några negativa effekter på mig. Inte heller har jag  
märkt att jag fått några skadliga impulser heller. Nej tvärtom, 3 timmar i veckan har jag Yoga och det 
drar mig närmare Kristus". 
De som utövar Kristen Yoga påstår ofta att de inte kan bli bedragna även om de vet varifrån Yoga 
kommer. En artikel säger "Min entusiasm för Yoga gör inte att jag förnekar den Hinduiska roten från  
vilket det kommer. Jag vet att en del tror att det här är mer än övningar och avslappningar för dem är  
detta religiösa ritualer. Men Hindugudarna gjorde detta inte till min mat."
Med andra ord: man säger att detta är OK om man bara går halva vägen. Men problemet ligger i att  
du  inte  kan  vara  olydig  mot  Gud  halvvägs  och  det  vet  demonerna  om.  Jag  tror  att  Yoga  är  
Hindugudarnas  (demonernas) agenda att  introducera,  de intet  ont  anande yogautövarna för  "en 
annan Jesus". 
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Ni kommer väl ihåg sommarens stora samtalsämne Tikva? >> Kanske många förstår faran med detta 
efter att ha sett in i mörkrets agenda att infiltrera kyrkan? 
Lyssna vad en äkta Hinduistisk Yogautövare har att säga om Kristen Yoga: "Till min förvåning såg  
jag en annons 'Kristen Yoga'. Denna torsdag kände jag hur hjulen spann i min hjärna. Kristna som  
utövar Yoga? Men jag känner inte till någon kristen lära om Yoga. För Yoga är inte i ett judisk/kristet  
ord. Det är ett Hinduistiskt ord. Sanskrit Vedi civilisationen - så hur kan man ha 'kristen' Yoga?"
Brian Flynn fd New Agare (numera troende) reser runt i hela världen och varnar för  New Age. När 
han fick se vad som höll på att ske med New Age-infiltrationen i församlingarna och började varna, 
mötte han starkt motstånd vilket fick honom ännu mer vaken.
Han upptäckte att kristna nu förespråkade exakt samma metoder i Kontemplativ bön som han 
hade blivit befriad ifrån. Han säger:  "Vilken chock det var när jag fick reda på att dessa böner  
(kontemplativa böner) nu har tagits in som standard i många kyrkor över hela landet. Men det som  
var mest störande var att en hel pastorskår tog emot det här. Ja många till och med försvarade det!  
Jag började nu förstå vilken dålig kunskap det fanns om det här". 
När han var i Megakyrkan Wooddale i Minneapolis som han då tillhörde (Emerging Church - Doug 
Pagitts kyrka) och började att varna för de här influenserna till ledarskapet, så fick han motstånd.

• Han fick inte nämna namn och inte ens nämna ordet Kontemplativ bön. 
• Ray Yungens böcker som han köpt till bokhandeln rensades snabbt bort från hyllorna. 
• Han kallades till ett styrelsemöte och fick lämna sin plats i församlingen. 

Är det inte märkligt att detta har invaderat hela kyrkan samtidigt som du inte hör ett enda ord från  
predikstolarna om en andlig förförelse i dessa sista dagar?
Förespråkarna för den Kontemplativa bönen säger att målet är att komma på samma våglängd som 
Gud så att du kan höra hans röst.
Men Rickard Foster säger:  "Men var försiktiga när ni nu går in på det här djupa andliga området.  
Ibland så kommer vi in på ett annat område, även det är övernaturligt".
Han säger alltså att det finna andra andliga varelser och att en del böner om andligt beskydd måste  
bedjas. Vart står detta i Bibeln någonstans att man måste bedja att mörkrets makter måste lämna 
innan jag kan bedja? Vad är det här för bönetekniker egentligen? Istället för att slappna av och be till  
sin  Fader,  riskerar  man  att  möta  onda  demoniska  varelser  i  sin  bön.  Kanske  skulle  det  heta 
Kontemplativ terror istället. 
Foster motsäger sig ofta. Samtidigt som han säger att det här är för alla så säger han att det är för  
en utvald grupp och att alla inte är utrustade att höra Gud. Det här är inte för den novice säger han. I  
nästa andetag kan Foster säga: "Låt oss alla utan att känna skam kasta oss in i den Kontemplativa  
bönen". 
Man vad är det för krafter som de möter egentligen? Thomas Merton sa i slutet av sitt liv: "Jag vill bli  
den bästa Buddisten som jag bara kan bli". Henri Nouwen sa i slutet av sin levnad: "Alla vägar leder  
till Gud".
Detta var alltså den andlig frukten och vittnesbördet som kom från det hjärtat som har ägnat sig åt att 
praktisera mystisk bön. (Och fått göra upplevelser där allt och alla är ett).
Vi måste nu när vi avslutar det här kapitlet, ställa oss frågan om vilket område den här "platsen av 
tystnad" verkligen är? Är det Guds område eller är det Satans? Är det ljus eller är det mörker? Bibeln  
säger att Satan är en mästerbedragare som uppträder som en ljusets sändebud.

2 Kor 11:14 Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. 15 
Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten.  
Men de kommer att få det slut som de förtjänar. 
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Kapitel 7
Munkar, Mystik, Urgammal vishet

Utan undantag så är det den mystiska kontemplativa andligheten som ligger till grund för den teologi 
man har i Emerging Church idag. Det är elementet som binder den här rörelsen samman. Man talar 
om en mystisk formation som även är känd som en urgammal visdom och den är helt klar ockult i sin  
natur.
Den här visdomen har genom Emerging Church tagit över andligheten hos massor av liv. Och det är 
oroande, för mystiken är rotad i Panteism (Gud är i alla ting) och Panteism (Allt är Gud). 
I  Bubers bok "Ecstatic  Confessions:  The heart  of  Mysticism",  så säger  han:  "Det  är ingen Gud 
förutom vår värld, Och ingen värld utan vår Gud. Det är vårt Egos högsta mål att bekänna att det har  
blivit Gud - ja varför inte? Det är ju ingen skillnad mellan världen och mig själv. Jag har ju blivit Gud.  
Varför inte?"
Frukten av Mysticismen är Interfaith. Och i det område där allting blir ett och förenas där antar man 
att varje människa skall förenas. Gud och skapelse samexisterar här men inte Jesu Kors, tydligen. 
Förkastelsen av försoningen och Jesu offer är dit den här Interfaith-rörelsen leder.
Tony Jones >> fann nya vägar att tillbe Gud på och det märkliga är att han påstår att han kom ut i 
ljuset från mörkret när han kom in i  mysticismen. Nu vill  han vara en evangelist för sin nyvunna 
andlighet.
Jones kallar den här bönen för "Jesusbönen" och förklarar hur vi skall göra: "Slå dig ner i ett svagt  
upplyst rum med huvudet nedböjt och ge noga akt på hur du andas. Börja nu att be i takt tillsammans  
med din andning. Andas in: Herren Jesus Kristus Guds son! och andas ut: Förbarma dig över mig!  
Vakta  nu  dina  tankar  från  alla  störningar.  Be  helt  fokuserat  på  varje  repetition  du  gör  och  på  
meningen av orden. Be dem nu i hjärtat och från hjärtat och för att du skall kunna hålla ordning på  
repetitionerna kan man använda ett bönerep". 
Jones säger att dessa rep görs i kloster i Grekland och att de har 100 knutar. Och varje knut har 9 
kors inbunden i den. Nu är alltså Jones en evangelist för den nya urgamla visdomen. Att komma in i 
ett högre vetande i trance genom att repetera fraser och att koncentrera sig på sin andning har alltså 
blivit en del av det nya evangeliet.
Robert  Bell  skrev 2004 i  en artikel  i  Christianity Today:  Emerging Mystiken har  återupptäckt 
Kristendomen som en religion från östern och det är en väg till livet. Försöker Bell vara Postmodern 
när han säger det? Eller tror han verkligen att Kristendomen är en religion från östern? Ja låt oss  
kolla om vi kan finna svaret.
I Bells bok "Velvet Elvis" skriver han i slutnoterna att han rekommenderar Ken Wilber och säger: "En 
Mindblowing introduktion till en Emergence teori och Gudomlig kreativitet. Ta dig 3 månader och  
läs Ken Wilbers bok 'A breaf history of everything' ". 
Ken Wilber är uppvuxen i en konservativ kristen kyrka, men vid en tidpunkt lämnade han tron och är 
nu en av huvudpersonerna i Buddistisk Mysticism.  Wilbers teori (alltings historia) är exakt samma 
som  Leonard Sweets  teori.  Man menar med detta att Gud är i allting. Det är precis vad  Bell 
menar när han säger "Emergence teori" och "Gudomlig kreativitet". 
Bell: "Då sa Gud: Låt landet producera växter, plantor med säd och träd på landet som bär frukt med  
säd enligt de olika arterna och det blev så.  Nästa vers är viktig  Och landet producerade sin säd.  
Obs han sa inte Gud producerade säden. Gud hade gett landet kraft att göra något. Det hade nu  
kapacitet att producera träd och örter och buskar och frukt. Gud gav kraften till landet att föröka  
sig själv."
Vad menar Bell? Jo han menar att det här är ett exempel på Guds kreativitet. Skapelsen inklusive 
människan är samskapare med Gud för hela skapelsen är ju gudomlig, ja allting är Gud.
I ett samtal från en orolig läsare i en av landets största församlingar delade en Pastor ut böcker med 
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Robert Bell till några ungdomar i församlingen. Jag kom att tänka på att jag hört liknande tankar hos  
Naturlig Församlingsutveckling NFU >> (Video nr 3) som så många församlingar följer. (Varning - 
Jesus reduceras till noll) På länken får du höra hur Christian A Schwartz presenterar en plan som 
mer liknar New Age-tankar än bibliska. Tillväxtkraften man talar om här tenderar att bli en opersonlig 
kraft, istället för personen Jesus Kristus som skall växa upp i den troendes liv. Det här verkar vara 
ännu ett koncept som gör vägen bredare >> & >> 
NFU talar om ett kommande "Paradigmskifte" och när man har läst den här boken Faith Undone så 
börjar jag mer och mer tro att det är precis samma "Paradigmskifte" som Emerging Church talar om. 
Mars 2009 kom en dominikanersyster på besök i kyrkan. Hon kom från ett Center som praktiserade 
mycket mystiska övningar och böner. En av dessa övningar var  Reiki  (Kraftberöringar) i  Reiki  tror 
man att allting i universum är länkat samman genom energi. I Japan är Reiki samma sak som Ockult  
(eller onda andars maktenergi). Det är andekrafter eftersom man får kontakt med dessa när man 
utövar Reiki.
William Le Rand som jobbar vid hennes Center säger: "Det finns höga resurser till vår hjälp som vi  
kan ropa på. Änglar, ljusvarelser och Reiki-andar för ledning. Ja, så har du ju även ditt upplysta jag  
som kan hjälpa dig. Ju mer du kan öppna upp för Reikis sanna natur som är ett osjälviskt hjärta  
centrerat på att hjälpa andra, desto fler Reiki-andar står till ditt förfogande". 
Den nya spirituella formationen lär att om man bara brukar vissa andliga tekniker, så kan man bli lika  
Jesus. Men man lär inte ut att man måste födas på nytt och ha Jesus i sitt hjärta genom tron. Så 
den här rörelsen presenterar en annan väg till frälsning.
Här är problemet att  sökaren kommer i  kontakt  med någonting, som känns som "Gud" och han 
förnimmer att han kommer nära Gud. Om man blir introducerad till meditation så producerar detta en 
falsk känsla av lycka och välmående och han kommer att tro att det är Guds närvaro. Han kommer 
nu att bygga sitt liv - inte efter Guds ord utan efter den här känslan. Detta är orsaken till att så många 
i den kontemplativa rörelsen inte trycker på vikten med andliga sanningar i Bibeln. 
Tony Campolo växte upp i  ett  kristet  hem och gick på många möten.  Han berättar att  han var 
framme på förbön på väckelsemöten men han upplevde sällan något. Han oroade sig senare för sin  
frälsning. Nu skriver han i en bok att nu har han minsann upplevt "Jesus" så här: "Min upplevelse i  
Jesu närvaro har utvecklats med åren genom det katolska mystiker kallar för  'Centering Prayer'.  
Varje morgon när jag vaknar upp så tar jag en halvtimme och så centrerar jag mig på Jesus. Jag  
säger hans namn om och om igen för att driva bort de andra 101 sakerna som kommer upp i mitt  
tankeliv. Jag öppnar mina ögon och Jesus är mitt mantra".
Syftet med att rabbla en fras eller bön är att tvinga bort alla andra tankar, så att man kan höra från 
Gud. Buddhister och hinduer praktiserar exakt samma teknik för att tömma sitt sinne. Och när de 
gör det, når de en slags trance där de blir upplysta om deras egen gudomlighet. Skriften förbjuder 
oss att be så här.
Att använda sig av mantra för att tvinga Gud att manifestera sig är trolldom och magi  >> När man 
använder sig av ritualer eller knep och knåp för att komma in i en trance för att höra något från Gud,  
så är det inget annat än andemakter man möter.
Campolo kommer med hjälp av Mysticismen till en plats han kallar för "Den tunna Platsen". Han 
säger: "När jag repeterar hans namn ständigt så renas mitt huvud och hans närvaro kommer och den  
driver bort all oro. Nu är jag redo att skapa vad de gamla Keltiska Kristna kallade för "Den tunna  
platsen". Det är ett tillstånd där separationen mellan jaget och Gud blir så tunn att han kan bryta  
igenom och omfamna själen". 
Campolo nämner att han gillar Ignatius av Loyola och hans skrifter. Campolo kallar Henri Nuowen 
den störste kristne av alla tider.
Jag har varit i Burma två gånger. Jag såg då hur  Buddhister och  Katoliker  bad tillsammans. De 
rabblade och repeterade ord som böner. Och de gjorde det genom att samtidigt räkna pärlor i ett  
radband.  Ja, både  Katoliker och Buddister  använder sig av  radband för att hålla reda på hur 
många gånger de repeterat en viss bön. Jag har frågat dem varför de gjorde på det här sättet? 
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Svaret jag fick var att de gjorde detta så att de kunde koncentrera sig för att tränga in i andevärlden. 
Att hålla på att rabbla olika fraser för att komma nära Gud är inte bibliskt - det är sataniskt.

1 Tess 5:5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss 
därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover  
om natten, och de som berusar sig är berusade om natten. 8 Men vi som hör dagen till, låt oss  
vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm.  9 Ty 
Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom  
vår Herre Jesus Kristus. 10 Han har dött för oss, för att vi skall leva tillsammans med honom,  
vare sig vi är vakna eller insomnade. 

Brian  McLaren  beskriver  att  han  har  mött  3  olika  Jesusfigurer.  Den  Protestantiske och  den 
Pentacostala och  den  Romersk  Katolske  Jesus. Han  sa:  "Den  Protestantiske  var  för  
begränsande." Men så fann han den Romersk Katolske och han skriver: "Jag ser inte på de här 3  
som olika frälsare. Men jag var hittills otillfredsställd, speciellt eftersom jag förstod att om Jesus var  
världens frälsare så var han inte bara min utan frälsaren av hela Kosmos".
Den tredje Jesus  McLaren upptäckte är samma som Merton  och Nuowen upptäckte och de kom 
alla att tro att Gud lever i alla människor och att alla vägar leder till Gud. Den här  tredje Jesus är 
exakt lik den New Age talar om. McLarens resa har format hans tankar till att tänka exakt samma 
som hans mästare, de mystiska munkarna >> 

2 Kor 11:2 Ty jag nitälskar för er såsom Gud nitälskar, och jag har trolovat er med Kristus, och  
ingen annan, för att kunna ställa fram inför honom en ren jungfru. 3 Men jag fruktar att såsom 
ormen i sin illfundighet bedrog Eva, så ska till äventyrs också era sinnen fördärvas och dras  
ifrån den uppriktiga troheten mot Kristus. 4 Om någon kommer och predikar en annan Jesus,  
än den vi hava predikat, eller om I undfån en annat slags ande, än den I förut haven undfått,  
eller  ett annat slags evangelium, än det I förut haven mottagit,  då fördragen I ju sådant  
alltför väl. 

Böcker med de här mystikerna + några svenska ligger helt öppet på våra konferensers bokbord till  
försäljning idag. Det tycks vara precis samma sak idag som Paulus var bekymrad över då =  men 
ingen tycks bry sig! 
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Kapitel 8
Den Eukaristiske Jesus andra tillkommelse

När jag första gången hörde talas om Emerging Church hade jag varit i Syd Afrika och talat. Ämnet 
där hade varit  Katolska Kyrkans nya program att evangelisera världen och vinna den för deras 
Katolske Euakristiske Jesus. Just då fick jag ett email från en läsare om Emerging Church. 
Läsaren undrade om inte Emerging Church kunde vara den bro som just den Katolska Kyrkans 
evangelisationsprogram skulle  kunna  använda  sig  av  för  att  nå  världen  med  den Eukaristiske 
Jesus?
För de som inte vet vad Katolska Kyrkans plan just nu är, tar vi en kort förklaring. De planerar att 
upprätta  Guds Rike på Jorden och att vinna världen för den Katolske Jesus. (Eucharistic Christ) 
Man menar att  detta kommer att  ske när världen (inklusive de separerade bröderna) kommer in 
under Roms ledarskap och deras Eukaristiske Jesus.
Den  Eukaristiske Jesus menar man är  "den närvaro" som uppstår, då en Katolsk  präst genom 
Transsubstantiation, förvandlar våfflan till Kristus. Detta är höjdpunkten i den Katolska mässan. 
Eukaristi är den katolska termen för nattvarden där man säger, att brödet och vinet har förvandlats 
till Jesu kropp och Jesu blod bokstavligen.

Katolska  läroboken  säger  att  Euakaristin innehåller  även  Jesu  själ och  hela  hans 
Gudomlighet och man menar då att hela Kristus är i brödet och vinet bokstavligen.

Den  här  "våfflan"  placeras  efter  "förvandlingen  till  Kristus"  i  någonting  som  man  kallar  för 
Monstrance och sedan tillber man denna "våffla" som Jesus Kristus, Guds son.
Det innebär att frälsningen har blivit ett sakrament (delaktighet i en ritual) vilket då står i totalt motsats 
till Luthers rättfärdighet genom Tro allenast.

Gal 2:16 Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan  
genom tro på Jesus Kristus, så har också vi satt vår tro till Kristus Jesus, för att vi skall stå  
som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Ty genom laggärningar blir  
ingen människa rättfärdig. 

Det här är ju helt uppenbart inte en biblisk väg utan en mystisk väg. Och det öppnar också upp för  
"villoandar" att börja manifestera sig >> och det får konsekvenser >> 
Hur märkligt det än kan vara så har denna  Eukaristi fått mer och mer anhängare även bland de 
Evangeliska Kristna. Och det är precis vad Katolska Kyrkans nya Evangelisationsprogram vill. Man 
vill  att  de  skall  återvända  hem till  Rom och så  vill  man  "Väcka"  intresset  för  det  mystiska  och 
övernaturliga i Eukaristin.
Katolska Kyrkan ser det som att alla skall tillbedja  Eukaristin. Och ledarskapet säger att den är 
förbannad som inte gör det. 
Vid mötet i Trent fastslogs detta som en lära i Katolska Kyrkan: "Om någon förnekar att den Heliga 
Eukaristin  inte  innehåller  Jesu Kristi  Gudomlighet  tillsammans med hans Kött  och Blod ja  hela  
Kristus, utan säger att detta bara är en symbol så skall han vara förbannad ". 
Detta gäller alltså som en dogm i Katolska Kyrkan. Så alla som inte tror som de är förbannade. Och 
om vi läser historien så dödades massor för att de inte tillbad Eukaristen som Gud. Mike Gendron 
tror att det kommer att ske igen? >> 
Nya  Påven  Benedict  kastade  sig  med  iver  in  i  det  nya  programmet:  Vinna  världen  för  den 
Eukaristiske Jesus. En artikel: Påven Benedict bad de "trofasta" att intensifiera hängivenheten för 
den Eukaristiske Jesus. Han bad dem även att vara frimodiga och bereda väg för den här reella 
närvaron av Herren. 
Påven Benedict kom med förslaget att  mer böner till  Maria kommer att  hjälpa "Alla Kristna" att 
komma närmare den Eukaristiske Jesus. Han sa: "Maria är den Eukaristiska kvinnan så låt oss be 
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till Jungfrun att alla Kristna får en djupare tro i  det Eukaristiska mysteriet så att de kan leva i en  
konstant gemenskap med Jesus och vara hans vittnen."
Vi måste förstå att denne Eukaristiske Jesus offras varje mässa på nytt och på nytt igen i denna 
ritual (som de menar är frälsande) som ett oblodigt offer till Gud. Detta är helt emot vad bibeln lär om 
Jesu död.

Heb 9:27 Och liksom det är bestämt om människan att  hon en gång skall  dö och sedan  
dömas,  28 så blev  Kristus offrad en gång för att bära mångas synder, och  han skall en 
andra gång träda fram, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom. 

Jesus Kristus dog för våra synder en gång för alla.
Jes 53:10 Det var HERRENS vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv  
till  ett  skuldoffer,  får  han  se  avkomlingar  och  leva  länge,  och  HERRENS vilja  skall  ha  
framgång genom honom. 11 Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli  
tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras  
skulder är det han som bär. 
Heb 12:2  Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i  
stället för den glädje som låg framför honom  utstod korsets lidande utan att bry sig om 
skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. 

Jag  bevittnade  festen  Corpus  Cristi.  Påven  kom  dit  och  hade  den Eukaristiske  Jesus i  en 
Monstrance. Tidigare på dagen så hade alltså denne Eukaristiske Jesus bakats av mjöl, "invigts" 
och firats i en mässa i Petruskyrkan. 
Nu transporterades denne Jesus till St Johanneskyrkan för ännu en ceremoni. Och efter detta kom 
finalen då denne Jesus transporterades till Mariakyrkan. Påven tog nu Monstrancen och steg upp på 
trappan till kyrkan och höll upp denne Jesus så att massorna skulle kunna se honom. Nu placerades 
den temporärt på ett altare. En kardinal "plockade" ut Jesus ur Monstransen. Och nu placerades den 
i en liten kyrka eller tabernakel. Den här upplevelsen fick mig verkligen att inse vilket fruktansvärt 
avfall de hade hamnat i.
Thomas W. Petrisko tror på "den Gudomliga närvaron" av den Eukaristiske Jesus. 
Petrisko beskriver hur det som förut var gömt och hemligt i Kyrkans historia nu håller på att bli själva 
hörnstenen i "den tid av härlighet (Glory) som kommer att uppenbaras" han menar att det är en 
tid då den Eukaristiske Jesus skall komma och regera runt hela vår jord genom den Eukaristiska 
mässan. 
Lägg märke till att för dem är Glory den närvaron de menar sig uppleva av den Eukaristiske Jesus. 
Jag är rädd för att det är samma Glory de nya Apostlarna och Profeterna talar om i Latter Rain. 
Den närvaro och den Glory som Todd Bentley mfl talar om. 
I en bok förklaras Petrisko vad han menar med "En tid av härlighet": "Visionärer (andeguider?) ser 
att vi kommer att lämna den sekulariserade världen, den ateistiska världen. Och gå in i en dimension  
där Guds  realitet råder  och  där  vi  har  tron  på  den  övernaturliga  närvaron. (Realpresens) 
Profeterna  säger  att  då  skall  människorna  få  uppleva  en  riktig  och  stabil  tro  på  denna  sanna  
realiteten.  Då  kommer  sann  fred  att  råda  och  kyrkan  (katolska) kommer  att  leda  detta.  Våra  
visionärer säger att världen skall äntligen komma till insikt om det djupa mysterium och den kraft och  
nåd som finns tillgänglig i den sanna Närvaron av Jesus Kristus som uppenbaras i offret av Den 
heliga Eukaristin."
Petrisko tror att Maria kommer att spela en avgörande roll i denna omvändelseprocess som måste 
föregå om hela världen skall kunna ta emot "Den Eukaristiske Jesus regering på jorden". 
Maureen  Flynn:  "Precis  som  Johannes  döparen var  en  vägröjare  för  Jesus  vid  hans  första  
tillkommelse, Så kommer Maria att vara vägröjaren inför hans andra tillkommelse. Maria säger nu att  
den här NYA TIDSÅLDERN är inne och att den andra Pingsten (Utgjutandet av Anden) kommer att  
föra in regeringstiden av Jesu rena hjärta." (Den Eukaristiske Jesus regering på jorden) 
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Det här scenariot har Guds Ande profetiskt sagt till f d katoliken och förkunnaren ED Tarkowski  >> 
(del 5) 
Återigen så är det här exakt vad de Nya Apostlarna och Profeternas agenda är och vad de väntar 
på. En andeutgjutelse "Glory" som skall göra dem till Manifested Sons of God som ska regera på 
jorden. Kingdom Now och Dominion läran verkar att dra samman alltihop det här till en enda enhet. 
Scott Hahn: "Jesu andra tillkommelse är vad NT kallar på grekiska för 'Parousian'. Det är ingenting  
som är långt borta alls. Det är 'närvaron vid Eukaristin'. Fundamentalisterna reducerar meningen  
med denna 'Parousia' till att mena att det är när Jesus kommer vid tidens slut. Men redan de första  
grekiska talarna på 1:a århundradet använde ordet när de talade om en Närvaro. Och den Katolska 
Kyrkan håller fast vid den tolkningen."
Kolla upp vad de nya Apostlarna och Profeterna i Latter Rain har börjat fått för teologi om Jesu 
Tillkommelse,  så får du se att de börjar tro precis likadant om Jesu andra tillkommelse till jorden. 
(Se Kundalinivarning Del 2)

Eukaristin och den evangeliska kyrkan 
Trots att  Eukaristin och bibeln motsäger varandra helt  och hållet  så börjar fler  och fler  populära 
personer inom den evangeliska kyrkan anamma den här obibliska synen. (Särskilt de som är berörda 
av Emerging church).
Vi kan se idag hur det mer och mer förs in mystiska ritualer och föremål i de evangeliska kyrkorna.  
Och det gör att man inte längre står emot lögnerna med den Eukaristiska Jesus och dess tillbedjan.
Det kan omöjligt vara så att det här är samme Jesus Kristus. Den katolska Eukaristiska Jesus är 
helt annorlunda den bibliske Jesus. En som tydligt visat att han inte tänker kämpa för den bibliske 
Jesus är Rick Warren, författaren av Purpose Driven Life (Oj! han är många pastorers lilla helgon) 
Han har gjort följande uttalande:  "Cellgruppsstrukturen  är en struktur som ger förnyelse i  varje  
facett av Kristenheten även hos de Katolska". 
och: "Jag uppmuntrar nu att ni tar er en titt på den framväxande alliansen mellan Protestanterna och  
Katolikerna, Speciellt bland den evangeliska delen av Katolikerna." 
och: "Nu  när  du  har  25  % av  Amerika  som är  Katoliker  då  har  vi  28-29  % av  Amerika  som  
tillsammans är evangeliska, ja då är vi i majoritet. Detta är ett mycket mäktigt block och tänk er om  
de ställer sig samman i en enda fråga." 
Det  säger  David  Wilkerson i  "Synen"  att  de  kommer  att  göra  i  ändetiden.  Warren har  också 
utvecklat ett eget Purpose driven Life program för Katolikerna.
Nicky Gumbel som har gjort Alfa- kurserna sa efter ett besök hos påven 2004: "Det var en stor ära  
att bli presenterad för Påven Johannes II  som har gjort så mycket för spridandet av evangeliet till  
världen. Vi kan förenas och föra ut denna Jesus till världen" (Vilken Jesus?)
Den Katolske prästen Raniero Cantalamessa (kallad påvens predikant) var huvudtalare för Nicky 
Gumbels  Alpha Program. Han  introducerade  alla  deltagarna  till  den  Katolska  synen  på 
sakramenten, på helgonen och på Maria som Himmelens Drottning. 
Cantalamessa har varit och talat i Sverige också och predikat. Här är ett inlägg av Reijo Karvonen 
från aug 2010 i den kristna bloggen Aletheia - Inlägget heter "En annan ande" >> 
När kristna börjar att jaga efter mystiska upplevelser som de tror skall föra dem närmare Jesus, så 
verkar det bli ett mörker som ger katastrofala resultat. Emerging Church har just börjat sin väg mot 
det mörkret.
När jag gör radioprogram och skriver på vår hemsida >> och varnar för den ekumenik jag ser bildas 
nu, så vet jag redan innan hur reaktionen kommer att bli. Det är inte populärt alls idag att stå upp för  
bibelns lära när huvudfåran skriker: Enhet till varje pris!
Robert Webber sa: "De postmoderna människorna vill ha ett 'gudsmöte', de vill ha mera mysterium.  
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De vill därför ha mer Eukaristi." 
Om nu den här vägen till Rom som är byggd på Mysticism fortsätter, så kommer Webber att få rätt. 
Och på frågan hur han trodde att kyrkan skulle se ut i framtiden sa han: "Bibliska symboler som 
Dopet och Den Eukaristiska Tacksägelsen kommer att få en helt ny mening. Kyrkan kommer inte  
vara intresserad av att ha en eskatologi eller samlas till en eskatologisk sammanslutning." 
De sista åren har vi kunnat se hur Webbers förutsägelse stämmer. Många som var brinnande för 
Jesu snara tillkommelse har nu somnat in. Och några säger: Herren har försenat sin tillkommelse! 
Andra  säger  att  de  har  blivit  förledda  av  pastorer  och  lärare  som  har  sagt:  Jesus  kommer 
kroppsligen tillbaka till jorden igen. 
Man kan undra hur en protestant som Webber har förändrat sig till den katolska synen? Jo han var 
på en Katolsk Konferens och fick ta emot Eukaristin  av en Katolsk präst. Efter denna konferens 
blev  Webber dramatiskt  förändrad och  han beskrev vad som hände:  "Jag blev överraskad av  
glädje! Jag har aldrig haft en sådan upplevelse i hela mitt liv. I det lilla  Katolska kapellet har en helt  
ny  tillbedjan  rest  sig  upp över  mina  gamla  tankar.  En  ny  attityd  föddes där  jag  var  intagen  av  
upplevelsen i denna andra tradition." 
Villigheten att som grund lägga mystiska upplevelser, har gjort att den Jesus som man vill vinna hela 
världen för, inte är bibelns Jesus. Faran blir ännu större när denne Jesus får tillbedjan för en massa 
under och tecken som sker.
Tänk er vad som plötsligt  kan hända.  Den  Eukaristiske Jesus börjar att  manifestera en massa 
övernaturliga helanden och till synes välsigna alla dessa som nu tillber honom? Vad tror du detta 
skulle innebära för dem utanför den Katolska Kyrkan?
Peter  Kreeft förutsäger  i  sin  bok  Ekumeniskt  Jihad  att  det  är  just  Eukaristisk tillbedjan som 
kommer att ha kraften att förena i en Interspirituell ekumenik. Denna kraft, säger han, kommer att ena 
kyrkan och vinna hela världen för den Eukaristiska tillbedjan. 
Bilden [på hemsidan] fick mig att tänka på ett bibelställe i Romarbrevet.

Rom 11:3 Herre, dina profeter har de dödat, och dina altaren har de rivit ner. Jag ensam är  
kvar,  och mig  vill  de  döda.  4 Men  vad  svarar  Gud  honom? Jag  har  lämnat  kvar  åt  mig  
sjutusen män (symboliskt) som inte har böjt knä för Baal. 5 På samma sätt finns det också i  
denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd. 
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Kapitel 9
Guds rike på den här Jorden

Guds Rike är en central punkt i vår konversation i Emergent Church, Och låt mig säga dig att 
Guds Rike är verkligen en stor grej inom Emerging Church - Dough Pgitt 

Bibeln säger att Jesus kommer för att resa upp sitt rike på jorden, när han kommer tillbaka till jorden 
igen. Innan den tidpunkten så kommer vi aldrig att kunna bygga upp något fredsrike här. Nej det  
kommer istället att vara krig och rykten om krig och konflikter mellan gott och ont ända tills Jesus 
återvänder.

Upp  22:11 "Den  orättfärdige  må  fortsätta  att  göra  orätt,  den  orene  att  orena  sig,  den  
rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt och den helige att helga sig."  12 "Se, jag 
kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar."  

Från detta sammanhang och andra står det klart hur människans hjärta kommer att vara ända tills 
Jesus kommer tillbaka igen. Men idag sprids en lära som heter Kingdom Now eller Dominionism 
och det smyger sig in och förändrar människors tankar. Emerging Church tar denna teologi till sig 
och sprider den med hast till nästa generation. 
Kingdom Now eller Dominionism lär att kyrkan kan redan nu och här upprätta Guds Rike synligen 
på jorden. De tror att  man kan upprätta en Kristen värld här på jorden.  Detta tankemönster har  
förvandlat skaror av kristna och påverkat både deras tänkande som deras liv. Vad tyvärr inte många 
av dessa förstår, är att det här är Satans plan att skapa en kopia av Guds plan att upprätta riket på  
jorden. Konsekvensen av det här blir ju att det kommer att påverka det evangelium vi skall förkunna.
Brian McLarens syn på ändetiden är ur boken "A Geneous Ortodoxy" följande och det här är vad 
huvuddelen av Emerging Church-folket stöder.
Brian McLaren: "Evangelisk eskatologi som handlar om att jorden skall förstöras på 7 år - stämmer  
detta i den moderna världen?" 
McLaren förkastar varningarna i Uppenbarelseboken och fortsätter: "Kristna som var vid makten på  
1800-talets England och USA på 1900-talet, såg ingenting komma att utvecklas i den industriella  
utvecklingen. De tittade och såg bara en andlig nedgång och till slut en global förstörelse. Vad hade  
de  som hopp  ?  Jo  en  jättekrok  som skulle  komma och  ta  skapelsen  och  kasta  den  i  en  stor  
sopcontainer så att han skulle kunna ta själarna till himlen. I den åskådningen finns det ingen virtuell  
fortsättning mellan skapelsen och den nya himlen. I den åskådningen skall skapelsen bli utplånad  
som något misstag och smulas sönder som en gammal mjölkkartong. Varför skall  vi bry oss om  
skapelsen? Ja varför skall vi vara sentimentala över en slags modell som nu har tjänat ut sitt syfte  
och blir hoptryckt till inget och kastat i en kosmisk sopcontainer?" 
McLaren menar att de som tror på ett ändetidsscenario är fullkomligt fel ute. Vad MacLaren är ute 
efter, är "att förvrida skriften" för att finna en grund för att Guds Rike skall kunna sättas upp här på 
jorden av människohänder. 

Luk 17:20 Då Jesus blev tillfrågad av fariséerna när Guds rike skulle komma, svarade han  
dem: "Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen.  21 Inte heller skall man  
kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Ty se, Guds rike är mitt ibland er." 
Joh 18:36 Jesus svarade: "Mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här  
världen, hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är  
mitt rike inte av den här världen." 

Vad McLaren talar om i sina böcker är ett rike som sätts upp av människor strax innan Jesus kommer 
tillbaka igen. Precis samma syn och modell har även  Rick Warren  i sin "Purpose driven church 
growth model". 
Därför gör du rätt i att pröva alla modeller som har sitt ursprung ur "Church Growth" rörelsen och då 
menar jag även den så populära Naturlig Församlingsutveckling (NFU).
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Rick Warren har en plan som han kallar för P.E.A.C.E - Plan och med den hoppas han kunna bygga 
upp Guds Rike här på jorden. 

• P = Plantera Kyrkor (Partners) 
• E = Utrusta Ledare 
• A = Hjälpa de Fattiga 
• C = Ta hand om de sjuka 
• E = Utbilda nästa generation

Detta är det tredje benet på den stol som Warren kallar "3 benta stolen" 
I en intervju säger han så här: "Dessa problem är så stora, att alla har misslyckats med att lösa det  
förut. USA och FN har misslyckats med detta, därför att det behövs en 3-bent stol för att klara det  
här. För att en nation skall kunna stå stark så behövs en stark ledarstruktur, en stark blomstrande  
handel och affärsverksamhet och en stark och hälsosam Kyrka." 
Vidare säger han:  "En 3-bent stol kommer att ha den stabiliteten, så det är därför jag nu reser från  
land till land. Jag lär vad affärerna och köpmännen skall ha för roll. Jag reser runt och undervisar vad  
ledarskapet skall ha för roll. Jag lär nu vad Kyrkan har för roll, för nu skall alla arbeta tillsammans. Vi  
kan inte lösa problemet i landet eller i världen om vi inte arbetar tillsammans."
Detta  är  sammankopplat  med  NAR New  Apostolic  Reformation under C.P  Wagner som 
förespråkar  exakt  samma lära.  Jag höll  på  att  "smälla  av"  då  jag  såg att  C.P Wagner är  Rick 
Warrens mentor. >> 
En del av Warrens process är att vi skall lägga ner allting som skiljer oss från andra religioner så att 
vi skall kunna bli en starkare kropp (inte Kristi).  Warrens globala kyrka handlar inte om vad vi tror, 
säger han, utan mer om vad vi gör.
Rick Warrens idéer är menat att kunna föra in Guds Rike på jorden genom ett globalt samarbete 
(nätverk) för det gemensamma goda. Warrens rike innehåller alla religioner och alla människor.
Chansen är mycket stor att du kan spåra ett sådant nätverk som är knutet till Warren eller Wagner. 
2008 var  Warrens nätverk enbart  400,000 pastorer  som når  miljoner  av andra troende.  Bibeln 
säger att något sådan rike som  Warren  talar om inte kommer att komma på Jorden innan Jesus 
kommer tillbaka igen. 
När samfunden nu börjar tala om nätverk och församlingsplantering är det oroande när vi börjar 
förstå vilka krafter som håller på att infiltrera församlingarna. Vet man om vilket tåg man har hoppat  
på egentligen ? 
Lite länkar som hänvisar till Rick Warren och hans Peace Plan kommer här:

• The Emerging Global 'Church' 1 >> 
• Warren's P.E.A.C.E. Plan and UN Goals - Part 2 >> 
• Warren's P.E.A.C.E. Plan and UN Goals - Part 3 >> 

Punkt P i  Warrens  Peace  plan  och  Kingdom  Now  teologi  var  Församlingsplantering - 
Partnerskap 
Du kan spåra den genom att du vet att man håller stenhårt på Smågrupper och Struktur för det var 
ju vad Warren själv sa att han skulle träna Pastorer i. Sedan kommer givetvis den vanliga synen på 
Guds Rike att bytas ut mot Kingdom Now teologin. 
Punkt 2 I Peaceplan var att utrusta ledare 
Varför är det plötsligt sånt tal om att utrusta ledare på alla konferenser? Ja ta dig en funderare på det. 
I boken Purpose Driven Life lade Rick Warren grunden för Emerging Churchs framväxande nya 
teologi om att man skulle förkasta synen på Jesu tillkommelse. Man skulle mer arbeta på att övertyga 
massorna att Kristus faktiskt redan bodde i dem som ett globalt "Kristusmedvetande". 
Om du studerar Warrens olika uttalanden, finner du att han förvrider skrifterna för att finna olika 
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argument för att vi inte skall hålla på att studera ändetidens profetior. 
Det är ingen hemlighet att även  Brian McLaren  förkastar Uppenbarelsebokens budskap. Och en 
som håller  med  McLaren  är  New Age-ledaren  Barbara Marx Hubbard.  Hon har också en liten 
Kingdom Now-teologi. I boken "Ett alternativ till Harmagedon" så skriver hon: "Om tillräckligt många 
människor  kommer  samman och tänker  positiva tankar  om den här  jorden,  så kommer inte  det  
ändetidsscenario som Uppenbarelseboken beskriver att ske." 
Hubbard  skriver även om ett  kommande rike  då alla skall upptäcka sin potential och undkomma 
Harmagedon. 
Det här innebär ju att vi har fått en rörelse som menar andra saker med kristna ord än det bibeln 
menar, vilket gör en del predikningar och undervisning väldigt förvillande. När bibeln talar om att se 
härligheten (Glory) från Gud, Så handlar ju det om att vi förvandlas på insidan så att vi blir mer lik  
honom och vår gamla människa dör ner. 
Men när Apostlarna och Kingdom now talar om härlighet (Glory) så menar de någonting annat. 
De menar att Guds Riket manifesterar sig synligt på jorden enligt deras teologi. (med guldstoft och 
ängla fjädrar) 
När man nu öppet varnar för ändetidens slutscenario med alla katastrofer och omvälvningar som 
skall komma över jorden. Så öppnar man automatiskt dörren för att få en hel del kritik och hätska 
kommentarer. Jo det här känner vi väl till!
Tony Campolo säger att Kristna som gör en stor sak av att vi lever i den sista tiden och att Jesus  
tillkommelse står  för  dörren har  orsakat  "extremitet"  och negativa  konsekvenser.  Han menar  att  
dessa struntar i bergspredikan och att hjälpa de behövande. De har även en mycket negativ inverkan 
på världspolitiken och det kan leda till krig.
Campolo menar att de fundamentalistiskt troende är orsaken till att världen är i en sådan oordning. 
Och  det  är  dessa  som  står  emot  den  framväxande  Emergent  andligheten  (Mysticismen  - 
Panteismen).
Rick Warren  menar att dessa fundamentalistiska bibeltroende  är det 21:a århundradets största 
fiender och han liknar dem vid Islamistiska fundamentalister. (Terrorister) 
Ibland får jag brev som sårar mig och email som uttrycker vad man tycker om mina kommentarer.  
Här är ett från en pastor: "Jag läste din kommentar kring Purpose Driven Peace Plan. Du tror att din 
teologi om ändetiden är den klassiskt bibliska. Din tolkning är inte alls som man tolkade bibeln för  
180 år sedan. Den var inte ens populär för 75 år sedan. Du står i en total arrogans när du tror att  
Rick Warrens syn på Guds Rike är fel." 
Det är intressant att se att just aposteln Petrus skrev att förkastandet av biblisk sanning om ändetiden 
skulle vara kännetecknet strax innan Jesus kommer tillbaka. 

2 Pe 3:2 så att  ni  tänker  på vad som har blivit  förutsagt  av de heliga profeterna och på  
budskapet från Herren och Frälsaren som ni hört era apostlar förkunna. 3 Framför allt skall ni  
veta, att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar  
och hånar er 4 och frågar: "Hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder  
dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse." 

Emerging Church talar ofta om ett Guds Rike på jorden men de gör det i andra termer och ord än 
vad bibeln säger. När vi tänker på de fattiga i Afrika eller ett barn som dör i AIDS så vill ju vi att 
världen skall vara utan sådant lidande. Men lovar verkligen Jesus en tid av Globalt helande och total  
avsaknad av lidande och smärta?
Nej  Emerging Church och  Kingdom Now  teologin är ett  utopi-rike. De menar att  den köttsliga 
människan skall kunna bygga upp det i sin egen styrka och kraft. Det riktiga Guds Riket däremot, det 
är en dårskap för den naturliga ofrälsta människan. Redan själva tanken är en dårskap för henne.  
Det här visar att deras mänskliga idéer har format deras teologi. Och den mänskliga visdomen är en 
dårskap inför Gud.
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1 Kor 1:18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för  
oss som blir frälsta är det en Guds kraft. 19 Det står ju skrivet: Jag skall göra de visas visdom  
om  intet,  och  de  förståndigas  förstånd  skall  jag  slå  ner.  20 Var  är  de  visa?  Var  är  de  
skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom  
till dårskap? 21 Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt  
Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. 

Så här säger Jes 24 om ändetiden och jag ser inget Kingdom Now rike här, snarare precis tvärtom.
Jes  24:1 Se,  HERREN  tömmer  jorden  och  ödelägger  den.  Han  omvälver  dess  yta  och 
skingrar dess invånare.  2 Det går prästen som folket, husbonden som tjänaren, husmodern 
som  tjänarinnan,  säljaren  som  köparen,  låntagaren  som  långivaren,  den  skuldsatte  som 
borgensmannen. 3 Jorden blir helt utplundrad och fullständigt ödelagd. Ty HERREN har sagt 
detta.  4 Jorden sörjer och tynar bort, världen försmäktar och vissnar bort, jordens stolta folk 
försmäktar.  5 Jorden  har  blivit  orenad  under  sina  invånare,  ty  de  har  överträtt  Guds 
undervisning, kränkt lagarna och brutit det eviga förbundet. 6 Därför förtär en förbannelse 
jorden, de som bor på den måste straffas för sin skuld. Därför tynar jordens invånare bort, bara 
några få är kvar. 
Jes 24:7 Vinmusten sörjer, vinstocken tynar bort. Alla som var hjärteglada suckar. 8 Det är slut 
med pukornas fröjd, de gladas sorl har upphört. Det är slut med harpans glädje. 9 Man dricker 
inte vin under sång, rusdrycken är bitter för dem som dricker den. 10 Den öde staden ligger 
nerbruten, alla hus är stängda, ingen kan komma in.  11 Ute på gatorna hörs klagorop över 
vinet. All glädje har förmörkats, all jordens fröjd har flytt. 12 Bara ödeläggelse är kvar i staden, 
porten har slagits i spillror. 

Kingdom Now och allt det här nya i den Kristna Cirkusen vi ser med våra ögon, är beroende av 
pengar - ja mycket pengar. Offertalen är långa för att håva in så mycket som möjligt för att hjulen 
skall snurra. I en predikan gick Janne igenom vad det menades att "dricka med de druckna" >> (Mt 
24:49)
Här profeteras Jes 24:7-12 att det skall komma en tid när Guds domar drabbar jorden och grunden 
till all världslig glädje skall förstöras. Att  Porten skall slås i spillror, är en profetisk bild på en total 
hjälplöshet bland de visa i staden som skall ta beslut. (Det gjorde man vid stadens port) 
Vad händer nu med den "Kristna Cirkusen"? Jo Porten slås i spillror av svårigheterna som kommer 
(Mt 7:26-27) Huset ramlar ihop. 

• Jes 24:13-16 Där ser vi dem som har olja i sina lampor (Mt 25) 
• Det är den "Kristna Cirkusen" som nyss "Druckit med de druckna" som ingen olja har (Mt 25) 

Det kommer snart  ett  mycket bittert  uppvaknande för många, som följt  sina ledare blint  utan att  
ifrågasätta vart man var på väg. Snart tystnar lovsången för dem som byggt på det jordiska, inga mer  
häftiga konserter i kyrkorna. Kollekt-talen kommer att tystna. Det blir snart uppenbart vad man har 
byggt sitt liv på.
Många kommer nu plötsligt att upptäcka att man inte har någon olja (Mt 25) Här hade man nu följt  
Rick Warrens råd att profetior om att ändetiden, det skall man inte bry sig om. Nu står man där helt  
villrådiga, vad är det som händer nu då? 
Men de som har olja i sina lampor fortsätter att prisa Gud ändå. Lägg märke till att det står att de gör  
det i elden. 

Jes 24:13 Ty det skall bli på jorden bland folken, som när man slår ner oliver, eller som när  
man gör en efterskörd sedan vinbärgningen är avslutad. 14 Dessa höjer sin röst och ropar av  
fröjd. Från havet jublar de högt över HERRENS höghet:15 "Ära därför HERREN i öster (Heb:I 
ELDEN) ära i havsländerna HERRENS, Israels Guds, namn."  16 Från jordens ände hör vi  
lovsånger: "Ära till  den Rättfärdige!" Men jag sade: Jag arme, jag arme, ve mig! Förrädare  
förråder. Ja, med förräderi förråder förrädarna. 
Jes 24:15 Wherefore glorify ye the LORD in the fires, even the name of the LORD God of  
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Israel in the isles of the sea. 
ELDEN är en bild på den prövning som kommer över hela jorden för att sätta jordens innebyggare på  
prov.

Upp 3:10 Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig  
ur  (Ex) prövningens stund, (ELDEN) som skall komma över hela världen och sätta dess  
invånare på prov. 

Det  är  precis  vad  som  skall  ske  innan  Herrens  dag  kommer  säger  Joels  Boken.  De  3  Stora 
solförmörkelserna på Datumet 1 AV 2008 - 2010 har inte bara krossat de flesta ekonomier. Utan nu 
börjar även naturen komma i oordning. Torka och skyfall och väldiga bränder förstör skördarna och 
priserna stiger och äter upp våra löner.

Joel 1:10 Fältet är ödelagt, marken sörjer, ty säden är förstörd. Det nya vinet har torkat bort,  
och oljan har sinat. 11 Stå med skam, ni jordbrukare, jämra er, ni vinodlare, över vetet och  
över kornet, ty skörden på fälten är förstörd.  12 Vinstocken är förtorkad och fikonträdet har  
vissnat, granatträdet, palmen och äppelträdet, ja, alla träd på marken har torkat bort, glädjen 
har vissnat bort från människors barn. 13 Kläd er i säcktyg och klaga, ni präster, jämra  
er, ni som tjänar vid altaret.  Gå in och sitt i säcktyg hela natten, ni min Guds tjänare, ty 
matoffer och drickoffer finns inte längre i er Guds hus. 14 Pålys en helig fasta, lys ut en  
högtidsförsamling. Samla de äldste, samla alla som bor i landet, till HERRENS, er Guds, hus,  
och ropa till HERREN. 15 Ve oss, vilken dag! Ty HERRENS dag är nära, som förödelse  
från den Allsmäktige kommer den. 16 Har inte vårt levebröd tagits bort inför våra ögon,  
glädje och fröjd från vår Guds hus?  17 Utsädet  ligger  förtorkat  under  klumpar av jord,  
förrådshusen  står  öde  och  ladorna  förfaller,  ty  säden  har  torkat  bort.  18 Hur  stönar  inte  
boskapen! Kreaturshjordarna irrar omkring, de finner inget bete. Även fårhjordarna går under.  
19 Till dig, HERRE, ropar jag, ty en eld har förtärt betet i öknen och en eldslåga har förbränt  
träden på marken. 20 Också de vilda djuren längtar efter dig, ty vattenbäckarna har torkat ut  
och en eld har förtärt betet i öknen. 

Det var precis det här scenariot Elvor fick se i en syn 1990 komma över oss >> Och bibeln ger sitt 
fulla stöd till synen. Vi har bara sett början än, på den ekonomiska nedgången i världen.

Upp 2:10 Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets krona. 
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Kapitel 10
Att omintetgöra tron

"Mitt mål är att förstöra Kristendomen som en världsreligion och bli en katalyst för en Jesus 
Kristus-rörelse.  Några  kanske  blir  upprörda  på  mig  därför  att  detta  låter  som  om  jag  är 
Antikristlig. Ja kanske de har rätt." Erwing Mc Manus.
Frukten  som  kommer  ut  ifrån  Emerging  Church  är  att  man  tydligt  skapar  en  fientlighet  mot 
bibeltroende (inte ont anande) Kristna.
Visste man vad han står för när man kallade honom som talare i Filadelfia Kyrkan i Stockholm 2009? 
Han  var  talare  på  en  Willow  Creek-konferenens  >>  Är  det  dessa  tankar  man  släpper  in  i 
samfunden? Undervisningen och eskatologin måste ju bli därefter. 
Emerging Church ledaren Erwing Mc Manus säger alltså att hans mål är att förstöra Kristendomen 
som en världsreligion och samtidigt bli en katalyst för en Jesus-rörelse. Han menar att största hotet 
mot Jesus-rörelsen är "kristna". Vad menar han med detta påståendet? I sin bok  Barbarian Way 
talar han om en "urgammal längtan" som ligger redo att bli förlöst i varenda Kristi efterföljare. 
Det är ju märkligt  att  han talar om något som skall  bli förlöst i  Jesu efterföljelse.  Om inte det 
handlar om att följa korset så är det ju från mörkret, någonting blir förlöst. 

Joh 12:35 Jesus sade till dem: "Ännu en kort tid är ljuset ibland er. Vandra medan ni har  
ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. 36 
Tro på ljuset, medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets barn." När Jesus hade sagt detta drog 
han sig tillbaka och dolde sig för dem. 

Denna  term  "Jesu  efterföljare" eller  "Kristus-efterföljare"  används  frekvent  av  dessa  som 
förespråkar Emerging Church-andligheten. (mysticismen) 
Rick Warren använder sig av uttrycket frekvent och likaså Lee Strobel i sin bok: Case for Christ. 
Just det uttrycket "Kristus-efterföljare"  används inom den Kontemplativa bönerörelsen idag. Där 
menar man att genom att använda sig av vissa tekniker, kan du bli lik Kristus.
Beth Moore säger i en reklamfilm för rörelsen så här: "Om vi inte är stilla inför honom så kommer vi  
aldrig att få lära känna vad som finns i djupet i vår benmärg, att han är Gud. Ja det måste bli en  
stillhet". 
Du kan lätt se att rakt igenom den här kontemplativa bönerörelsen menar man att denna stillhet 
(som man kommer till genom tekniker och mantra) och att vara en " Kristus - efterföljare " är precis 
samma sak. Men nu är det så här, att Rickard Foster lär att man kan bli lika Kristus även om du inte 
är en troende. 
Det är alltså en tydlig skillnad på att vara en Kristen och att vara en Emerging Church-kristen. 
En person som verkligen följer Jesus Kristus  (Joh 12:35-36 ovan) och blir född på nytt, har Jesus 
Kristus boende inom sig och just det ger kraften att bli  mer och mer lik Jesus  (när ljuset ökar = 
helgelse). 

2 Kor 3:17 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. 18 Och vi alla som med 
avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild,  
från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden. 

Kraften och visheten kommer genom Jesus kristus för en människa som tror på honom. Och han 
anstränger sig inte för att uppnå någonting av det här, för det är en fri gåva.

Ef 2:8  Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det,  9 inte på 
grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. 10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus  
Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem. 

Men det är skillnad i dagens progressiva  Emerging Church för där är bara Jesus en modell som 
man kan följa som exempel. Meditations-sympatisören Ken Blanchard säger till exempel att Jesus 
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är den perfekta modellen att följa.
På hans egen sida kan man läsa: "Ken såg Jesus som den största ledarskaps- modellen. Och han  
grundade 1999 LED SOM JESUS. Och nu är detta en mission -  inspirera och utrusta folk att leda  
som Jesus". 
När Jesus talas om på det här sättet, är det därför att de ser honom som en modell för att nå ett 
"högre medvetande" istället för att de ser honom som Guds unika Son som bor i oss och som kom 
för att dö för oss och vara vår Frälsare. 
I  Österns  religioner  är  Buddha  en  modell  och  hans  efterföljare  imiterar  honom.  Men  i  sann 
kristendom så bor Jesu Ande inom oss, genom tron. Så Jesus är mycket större än någon modell.  
Han är levande och verksam i vårt innersta.
Orsaken till  att meditation har en sådan central roll  i  Emerging Church är följande. Om inte det 
sanna evangeliets budskap blir förkunnat (Tron kommer av att höra) i den här rörelsen, så kan 
heller inte Jesus Kristus bo där genom tron. Men man längtar efter honom och man vill framför allt  
uppleva hans närvaro. Så vad gör man? Energin måste ju komma in från någonstans. Man menar nu 
att meditationen är svaret. Men att repetera bibelord och mantra är helt obibliskt. Så istället för att  
man kallar fram Jesus Kristus så kommer andra demoniska makter fram. Och en ande som bibeln 
kallar för antikrists ande. Man ger Satan auktoritet att förleda >> 
För att vara en Kristus - efterföljare så behöver man inte ens tillhöra kyrkan (Guds församling) enligt  
många mystiker.
Kimball säger: Folk gillar Jesus, men inte kristna. Vad menar han egentligen? Ja vilken Jesus menar 
han? Är det bibelns Jesus eller är det den världens tankesätt har format fram? Bibelns Jesus förde 
inga dialoger utan han sa bara.

Joh 8:23 Han sade till dem: "Ni är nerifrån, jag är ovanifrån. Ni är av den här världen, jag är  
inte av den här världen. 24 Därför sade jag till er att ni kommer att dö i era synder. Ty om ni  
inte tror att Jag Är, skall ni dö i era synder." 

Låt oss nu se på hur  Emergent Church ser på Mission.  Brian McLaren säger:  "Jag tror att göra 
lärjungar inte behöver betyda att det nödvändigtvis måste gälla den Kristna religionen. Det kan vara  
ett gott råd många gånger att hjälpa folk som blir efterföljare till Jesus att förbli i deras Buddhistiska, 
Hinduistiska, eller Judiska sammanhang." 
Här har vi alltså en som kan anses som en Apostel  inom Emerging Church, uttala sig så uppåt 
väggarna tokigt att man kan undra hur det står till. 
Det var inte Apostel Paulus kallelse i den Kristna Kyrkan för han sa: 

Act 26:17 när jag räddar dig undan ditt eget folk och undan hedningarna. Till dem sänder jag  
dig, 18 för att du skall öppna deras ögon, så att de vänder sig från mörker till ljus, från Satans  
makt till Gud. Så skall ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland dem  
som är helgade. 

Så här sa Rick Warren vid ett Interfaith möte 2005 "Jag talar inte om religion den här morgonen. Du  
kan vara Katolik eller Mormon eller Baptist eller Muslim eller Judisk eller vara utan religion. Jag är  
inte intresserad av era religiösa bakgrunder för Gud skapade inte världen för att vi skall ha någon  
religion". 
Charisma berättar att det står i  ett nyhetsbrev:  "Messianska muslimer" som fortsätter att läsa  
Koranen, och besöka sina moskéer och läsa sina dagliga böner, men accepterat Kristus som frälsare  
är  produkten av  den nya strategin  som nu testats,  i  så  många nationer.  YWAM (Ungdom med  
uppgift) är en av de inblandade organisationerna". 
Rick Warren: "Jag känner människor som är 'Kristus-efterföljare' i andra religioner".
Peter Kreeft:  "Allah är inte en annan Gud utan vi tillber samma Gud. Densamme Gud vi tillber i  
Kristus, är Judarnas Gud och Muslimernas som vi tillbeder." 
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Matt 10:32 Var och en som bekänner mig inför människorna, honom skall också jag bekänna  
inför min Fader i himlen. 33 Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom skall  
också jag förneka inför min Fader i himlen. 34 Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på  
jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd.

Ormens  frestelse  till  Eva  i  Eden  är  fortfarande  kvar.  Att  vi  kan  bli  som  Gud,  finns  kvar  bland 
mänskligheten idag också. Satan försöker radera gapet mellan honom och Gud. Följande ger en god 
förklaring.
Det  är  viktigt  att  vi  förstår  att  Satan inte  bara  försöker  dra  människor  in  på  den mörka sidan i  
konflikten mellan ljuset och mörkret. Han försöker att radera ut gapet mellan sig själv och Gud och  
mellan gott och ont. När vi börjar att kunna förstå det, så är det enklare att se varför Thomas Merton 
sa: "Alla är redan förenade med Gud ". Och vad Jack Canfield sa: "Jag upplevde att Gud bara  
flödade  igenom allt  ".  Sådana  uttalanden  innebär  att  Gud  redan  har  givit  sin  härlighet  till  hela 
skapelsen. Och Satan råkar ju vara en del av den skapelsen tillsammans med dig, så nu är ni "Som 
den högste". 
När Emerging Church talar om att försöka bygga broar mellan Kristus-efterföljare och Icke Kristna. 
Så menar de inte att de skall nås med evangelium genom evangelisation. De vill att de skall nå ett 
samtycke på en lika nivå.
Det här leder fram till en världsreligion där man skall ena alla religioner på en gemensam grund. Faith 
House Projekts hemsida:  "Vi  söker  att  föra progressiva  Judar  och Kristna och  Muslimska  och 
andliga ledare utan tro till en Interfaith gemenskap för världens gemensamma goda". 
Allt tycks handla om Interfaith idag och på mystikens Panteistiska livsåskådning >> byggs sakta men 
säkert  Babylon-systemet upp. Här är en mycket intressant artikel av Jackie Alnor som är värd att 
läsas. Thomas Merton: The Contemplative Dark Thread >>     
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Kapitel 11
En slakthusreligion

Ef 1:7 I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av  
den rika nåd 8 som han har låtit flöda över oss, med all vishet och insikt. 
2 Kor 5:21 Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd för att vi i  
honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.
Jes 53:5 Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars  
skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.

Själva kärnan i den kristna tron är baserad på Jesus och hans offer på Golgata där han utgjöt sitt  
dyrbara blod för oss. Det finns inget annat som kan försona människans synder.
Evangeliet kräver en grund att stå på. Bibeln säger att syndens lön är döden och det innebär att alla  
som lever får ta emot straffet som är en andlig död för att vi alla har syndat. (Rom 3:23)
Satan hatar evangeliet och förstår mycket väl vad det innebär. Han försöker att förleda människan så  
att hon inte kommer till tro och därigenom får lida straffet av evig förtappelse. Skriften är väldigt tydlig  
med att Gud måste ge ut sin egen Son, att lida för oss och utgjuta sitt blod för oss alla. En del tänker  
om detta att Gud måste väl ändå vara en blodtörstig barbar. I själva strukturen av Emerging Church 
så ligger just den tanken inbäddad.
Om du sa öppet att  Emerging Church -ledarna verkar förkasta korset, så skulle försvararna för 
rörelsen stå upp och säga:  Det gör de visst inte! Jag har hört dem tala om Jesus och att han 
gick till korset, så de älskar korset. 
Några Emerging Church -ledare säger att de älskar korset. Men den underliggande meningen med 
det, är att de menar att Jesus gick till korset för att bara vara ett exempel på en lydig tjänare som vi  
skall  följa. Men de förkastar tanken att  Gud skulle ha sänt sin son som ett blodigt offer för våra 
synder. Nej, så tror de inte att Gud är.
Man säger istället att Gud aldrig skulle kunna göra något sådant, för i så fall skulle ju Kristendomen 
vara en riktig "Slakthusreligion". Liberalteologen Harry Emerson Fosdick trodde att den teologi och 
den tron som säger att Jesus dog en försonande död för våra synder, är en förhistorisk barbarisk  
tanke.
McLaren säger: "Jag hörde en känd Kristen ledare säga att den traditionella läran säger att Gud  
kräver någonting av oss som vi själva aldrig förmår att göra.  (ta bort synden) Gud kan alltså inte 
förlåta om han inte straffar en annan istället för personen som han skall förlåta. Gud säger inte en  
sak till dig, förlåter din fru och sparkar till hunden för att stilla vreden. Nej Gud ber dig att förlåta. Det  
säger vanligt sunt förnuft att försoningen presenterar en Gud som är oförmögen att kunna förlåta om  
han inte får straffa någon annan." 
McLaren förkastar alltså läran om försoningsoffret på Golgata för våra synder.

1 Joh 1:5 Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att  
Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.  6 Om vi säger att vi har gemenskap med  
honom och vandrar i  mörkret,  så ljuger vi  och handlar inte efter sanningen.  7 Men om vi  
vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans  
Sons, blod renar oss från all synd. 8 Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och  
sanningen finns inte i oss. 9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att  
han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 10 Om vi säger att vi inte har  
syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss. 

Det här är precis den antikristliga ande som skall komma i ändens tid, som inte skall bekänna (homo 
- logeo ) vad Sonen har gjort för oss på Golgata. 

1 Joh 2:18 Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist skall komma,  
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så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit.  
19 Från oss har de utgått, men de hörde aldrig till oss. Om de hade hört till oss skulle de ha  
blivit kvar hos oss. Men detta skedde för att det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss. 20 
Ni har en smörjelse från den Helige och känner alla sanningen.  21 Inte har jag skrivit till er  
därför att ni saknar insikt i sanningen, utan därför att ni känner den och vet att ingen lögn  
kommer från sanningen.  22 Vem är lögnaren,  om inte den som förnekar att  Jesus är  
Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen. 23 Den som förnekar Sonen 
har inte heller Fadern. Den som bekänner (Homo - Logeo) Sonen har också Fadern. 24 Låt 
det ni har hört från början förbli i er. Om det som ni har hört från början förblir i er, kommer ni  
också att förbli i Sonen och i Fadern. 25 Och detta är vad han själv lovade oss, det eviga livet.  
26 Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse.  27 Vad er  
beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte  
någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn.  
Förbli i honom, så som den har lärt er.  28 Ja, kära barn, förbli i honom, så att vi kan vara  
frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han  
kommer åter. 

Så lite urskiljning och kärlek till sanningen finns det alltså idag. De här människorna blir kallade att  
stå och tala i kristna konferenser.
För att nu backa upp McLarens påstående så tar vi Alan Jones och citerar ur hans bok Reimagining 
Christianity där Jones säger att Gud aldrig menade att Jesus offer på korset var för att dö och 
försona våra synder. 
"Kyrkans fixering på Jesu död som en universell handling som frälser oss måste stoppas. Synen på  
korset måste ses på ett nytt sätt i den kristna tron. Varför? Jo för det ligger en kultisk tanke av lidande  
för att Gud skall kunna förlåta bakom den."
Brian McLaren upphöjer Jones bok och säger om den: "Jones är en pionjär i att förändra tankarna i  
den Kristna tron. Den kommer från en framspringande (Emerging) andlighet. Hans verk stimulerar  
mig och berör mig djupt." 

Jud 1:5 Även om ni redan vet allt  vill  jag påminna er om hur Herren räddade sitt  folk ur  
Egypten och sedan  dödade dem som inte trodde. 6 Tänk också på de änglar som inte  
bevarade sin höga ställning utan övergav sin rätta hemvist. Dem håller han i förvar i mörker  
med  eviga  bojor  till  den  stora  dagens  dom.  7 Så  är  det  med  Sodom och  Gomorra  och  
städerna däromkring. På samma sätt bedrev de otukt och följde onaturliga begär. De står som  
ett varnande exempel och får sitt straff i evig eld. 8 Ändå skändar också dessa drömmare på  
samma sätt sin kropp. Herren föraktar de, och höga makter smädar de. 9 Men när ärkeängeln  
Mikael tvistade med djävulen om Moses kropp, vågade han inte uttala någon smädande dom  
över honom utan sade: "Må Herren straffa dig." 10 Dessa däremot smädar allt som de inte  
känner till, liksom djur utan förnuft, och vad de med sina naturliga sinnen kan fatta, det  
förstör de sig med.

Brennan Manning  har  en  stor  påverkan  i Emerging Church.  I  sin  bok  Above  All citerar  han 
William Shannon och han skriver: "Den Gud vars tillstånd varierar från Nåd till Vrede och den Gud  
som tömmer sin egen Son på hans sista droppar blod bara för att stilla sin egen vrede, Ja han är inte  
den Gud för mig som är uppenbarad i Jesus Kristus. Han är inte heller Jesus Gud och han existerar  
därför inte."
Marcus Borg är en annan som har starkt inflytande på Emerging Church. Brian McLaren säger att 
han har högsta möjliga respekt för honom.
Han förklarar att hans tro förändrades på seminariet. "Där lät jag tankarna på att bibeln skulle vara en  
gudomlig produkt fara iväg. Jag lärde mig nu att  den är en mänsklig produkt en produkt av två  
civilisationer. Den Israeliska och den tidiga Kristna. Det är därifrån inspirationen är hämtad och inte  
direkt  ifrån Gud. Jag lärde mig där vad Gudomlig inspiration och Biblisk inspiration innebar.  Det  
innebär att bibeln inte behöver vara en Gudomlig produkt som har Gudomlig auktoritet."
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Borg fortsätter med: "Jesus var med all säkerhet inte född av någon jungfru, han tänkte inte själv att  
han var Guds Son. Inte heller såg han sig som något offer som skulle dö för världens synder."
Om  Borgs  påståenden skulle ha sanning i sig får du kasta ut hela Guds försoningstanke genom 
offren och då även Joh 3:16 ur bibeln.

Joh 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på  
honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.  17 Inte sände Gud sin Son till världen för att  
döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 18 Den som tror på honom 
blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde  
Sons namn. 
3 Mos 17:11  Ty kroppens liv är  i  blodet,  och jag har givit  er  det till  altaret,  till  att  bringa  
försoning för era själar. Det är blodet som bringar försoning genom själen som är i det. 

Borg förkastar hela Jesu verk med orden "Att tro att Påskens härlighetsbudskap är grundat på att  
något speciellt hände med Jesu kropp, han missar meningen med Påskens budskap. Att bygga vårt  
hopp om evigt  liv  efter  döden på att  Gud skulle  ha förvandlat  Jesu kropp,  är  att  reducera hela  
berättelsen till en inrikespolitisk längtan att kunna leva efter döden." 
Vad ligger det egentligen bakom ett sådant tankesätt? Här är en New Age-skribent som bekräftar de 
här tankarna.
"Jesus  var  en  historisk  person,  en  människa  som blev  Kristus.  Kristus  är  ett  evigt  övergående  
tillstånd att vara, Jesus sa aldrig att hans "högre medvetande" (higher state of consciousness) var  
enbart för honom själv för alltid. Inte heller kallade han oss till att tillbe honom. Nej han kallade oss  
att följa honom i hans fotspår för att lära av hans exempel." 
Det här förklarar verkligen varför Emerging Church brukar säga Kristus-efterföljelse. Det ligger ju 
här en tydlig plan från Satan att locka oss in under en annan Jesus med ett annat evangelium och en 
annan ande. 
När Fosdick säger att:  "Jesu offer liv och död är för heligt att misstolkas", så menar han att Jesus 
bara är ett exempel att följa, inte att Jesus skulle vara ett oskyldigt offer för våra synder och därför  
vara föremålet för vår lovsång och ära och pris.
Nej Satan vill ha äran och söker desperat att få det och kunna bli ärad som Gud. Han hatar allting  
som Jesu död står för. Jesus Kristus som är Gud kommen i köttet, som köpte oss med sitt eget  
dyrbara blod och skrev in oss i livets bok.

Heb 9:22 Så renas enligt lagen nästan allt  med blod, och utan att  blod utgjuts ges ingen  
förlåtelse. 
Heb 9:26 I så fall hade han varit tvungen att lida många gånger alltsedan världens grund blev  
lagd. Men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna  
synden. 

Gud är den som också har skrivit bibeln och som står bakom varje påstående och löfte i den. Och vi  
måste ta till oss budskapet i evangeliet om vi skall kunna bli frälsta.

1 Joh 4:10 Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt  
sin Son till försoning för våra synder. 11 Mina älskade, om Gud älskade oss så högt, är också  
vi skyldiga att älska varandra. 12 Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir  
Gud i oss, och hans kärlek har nått sitt mål i oss. 13 Vi vet att vi förblir i honom och han i oss,  
därför att han har gett oss av sin Ande. 14 Vi har sett och vittnar om att Fadern har sänt sin  
Son som världens Frälsare. 
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Kapitel 12
En ny Reformation

Leonard Sweet:  "En sjö av förändringar och överföringar och förvandlingar föder fram en helt ny  
värld  och  ett  helt  nytt  tankesätt  och  vägar  för  att  komma fram i  världen.  Det  är  dags  för  den  
Postmoderna reformationen att börja förändra ditt tankesätt för 2000-talet eller dö. Några kommer  
hellre att dö än att förändras."
En ny reformation  har du hört talas om, eller?  New Agare har talat om den länge och sagt: Vi 
behöver en ny reformation! Rick Warren säger det och Emerging Church-folket talar ständigt om 
det. 
Apostoliska - Profetiska rörelsen är inne i något de kallar för en ny reformation men det verkar vara  
samma reformation som New Age är inne på >> Det är som en enda stor massiv våg kommer emot 
kyrkan och vem kan bestå? Se alla drömmar och varningar om en jättevåg och översvämningar på 
vår sida om uppenbarelse/vittnesbörd >> 
Emerging Church-folket menar att en reformation måste komma för att förvandla både kyrkan och 
världen. Uttalanden om att vi måste ta till "alla medel" eller "omvändelse eller död" är slagord som 
ofta förekommer.
"Leva med mål och mening" heter den på svenska (Analys av boken >>) 
HAR DET HÄR KOMMIT IN I DIN FÖRSAMLING? SE VIDEO >> & >> 
Det här tycker jag känns igen bland speciellt yngre pastorer i det här landet. De säger att "vi måste 
tänka om" och då ställer jag mig frågan, varför då? Jo därför att jag tror att det här är Satans trick att  
försöka få oss med på hans tåg rakt in i den  antikristliga andligheten som vi nu ser flöda fram. 
Många av dessa  yngre pastorer som för  fram dessa tankar  är  knutna just  till Church Growth 
rörelsen med sina influenser av Rick Warren. Och vad Rick Warren står för har vi ju tagit upp i så 
många uttalanden redan.
En  av  Pingströrelsens  mest  kända  pastorer  har  skrivit  förordet  till  Rick  Warren:s svenska 
översättning Leva med mål och mening. Ärligt talat så tror jag inte han har en ringaste aning om 
vart Rick Warren står i teologin. Men att en sån känd person talar sig varm för en sådan här bok,  
öppnar ju upp för den i Sverige. Det är inte alls ovanligt att pastorn byter ut bibeln mot denna bok för  
att "predika" ur på söndagarna. 
För den som inte visste det, kommer rapporter om stora splittringar i församlingar när detta kommit in  
i församlingar i USA. 
Herren varnade Elvor genom en dröm att det här kommer i församlingarna i Sverige med >> Herren 
visade att den äldre generationens pastorer kommer stillasittande att överlåta inriktningen av kyrkan  
(samfunden) till de här yngre pastorerna. (Underordnade Rick Warrens nätverk?) Så kommer de 
här nya influenserna och tar över församlingslivet mer och mer.  Den här drömmen har blivit  allt  
tydligare och vi ser den nu gå i uppfyllelse i allt fler kyrkor. 
Det finns många som har mailat till  oss som undrar vad det är som har kommit in i  kristenheten  
egentligen. Den här boken Faith Undone och den Elvor nyss översatte Kundalini varning >> tycker 
jag ger en mycket bra sammanfattning av läget och de problem som församlingen just nu möter. 
Men vad är det nu för Paradigmskifte (förändring) som man menar att vi står inför och som vi måste 
förändras inför? Är det en äkta biblisk reformation eller vad är det? Är det rent av så att den här 
kraftiga förändringen och övergången som man talar om kan vara en ren villfarelse?
Ja innan vi kan svar på frågan så måste vi titta på hur man målar upp den här reformationen. När vi  
har  gjort  det,  skall  vi  ställa  oss  frågan:  Är  detta  verkligen  en reformation  som är  påbörjad  och 
inspirerad av samme Herre som är trons upphovsman (Begynnare) och fullbordare? 
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Heb 12:1 När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som  
tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har  
framför oss. 2 Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare,  
som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om  
skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. 

Vart kommer då denna reformation att leda? Leonard Sweet sa ju "Det är en helt ny värld där ute" 
och när han nämner den här Postmoderna reformationen så säger Sweet, "Fler och fler bekänner  
de 5 kopieringsmekanismerna som behövs i varje  övergång  (transition)" - Så nämner han att det 
finns mindre och mindre som orkar stå emot och förneka de förändringar som sker.
De förändringar som vi har studerat i den här boken kommer inte bara att producera "en ny värld" 
(New World Order - Se Alice Bailey >>) Den kommer även att få fram en helt ny kristendom. (skökan) 
En traditionell kristen som tror på bibeln, läser som det står. Han ser i  bibeln vad Gud säger om 
Katolska Kyrkan och om andra religioner. Han ser hur Gud ser på sex och han ser i bibeln på den  
eskatologi som står där. Han ser på Israel som en del i den planen Gud har. Men Emergent Church 
kommer att förändra allt det här i sin Reformation i ett nytt tankesätt. 
Något du säkert har märkt, är att den antikristliga stämningen som riktar sig mot dem som tror på 
bibelns eskatologiska skeenden och håller fast vid dem, ökat den sista tiden. 2005 kunde man läsa 
den här otroliga artikeln: "Lutherska ledare kallar till ett ekumeniskt råd för att bekämpa den växande  
skaran av bibliska fundamentalister." 
Det här ger oss en liten vink om hur det kommer att bli snart, för redan målas bibeltroende kristna  
upp som farliga för samhället i både TV-serier och filmer. Ta bara den senaste om Koranbränningen i  
Florida >> Det här blev tydligt efter 11 September 2001 - man skulle bekämpa all "fundamentalism". 
Den  här  artikeln  från  2005  fortsätter,  "Ledaren  för  nationens  största  Lutherska  samfund  har  
sammankallat  till  ett  globalt  kristet  råd.  Och där skall  man ta upp "identitetskrisen"  hur  kyrkorna  
uttyder skrifterna." 
Det är känt att FN:s AoC >> (Kolla in Horus öga i loggan) planerar att ta fram en lag för hur världens 
religioner skall (måste) uttyda sina skrifter. (Se de profetiska illustrationerna >>)
I  Lutheranen  Hansons  artikel  från  2005  så  menar  han  en  omvänd  reformation  och  han  vill  ta  
katolikerna i handen och ta emot den eukaristiske Jesus, för att nå en ekumenisk enhet och kunna 
bygga upp Guds rike här på jorden.
Detta ekumeniska mål är att kunna bygga upp Guds Rike på jorden redan här och nu. Evangelikala 
Lutherska Kyrkans ledare i Jerusalem säger: "De som håller fast vi ett apokalyptiskt ändetidsscenario  
(med fokus på Israel) sprider villfarelse omkring sig." 

• Rick Warren har samma tankar: "Detaljerna kring Jesu tillkommelse och tidens slut har inte vi  
med att göra." 

• Tony  Campolo: "De  som håller  fast  vid  ett  apokalyptiskt  ändetidsscenario  orsakar  stora  
skador." 

Eftersom så många pastorer är influerade av Warrens doktriner, särskilt de i ledningen, så ger det 
här en bra förklaring varför du inte får höra mer om ändetidens händelser -  det är inte vår sak 
menar man! 
Men bibeln säger tvärtemot vad Rick Warren säger.

2 Pet 1:19 Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er  
till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan  
går upp i era hjärtan. 20 Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till  
genom egen utläggning.  21 Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja,  
utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud. 

I en artikel skriven av Rick Warren som heter: "Vad gör du när din kyrka har nått en platå?" (ej växer 
mer), uppmanar han pastorer och ledare att det kommer att ta lite tid med den här förändringen i  
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kyrkan. Warren säger att det kan till och med bli så att du får ställa motståndarna inför valet: Antingen 
lämna kyrkan eller också dö!
Vi med andra, har gått igenom en sån här process i en församling så vi vet vad vi talar om! Vi har  
även just nu kontakt med flera i andra kyrkor där det här pågår. Detta är mycket vanligt inom den så  
kallade "Church Growth"  modellen där  församlingen skall  byggas upp i  ett  cellgruppsystem i  en 
pyramidmodell. 
Rick Warren säger: "Om din kyrka har varit på en platå i 6 månader (ingen tillväxt) så kan det ta upp  
till 6 månader att få se tillväxten igen. Om det gäller ett år kan det ta ett år. Om det gäller 20 år så  
kan det ta en hel evighet. Ja jag säger er att en del människor där måste lämna eller dö  (gå in 
Pastorns vision). Mose gick i öknen i 40 år och Gud dödade miljoner innan han släppte in dem i  
löfteslandet. Det finns människor i kyrkan som gillar Gud men de kommer aldrig att förändras."
Det är tydligt att Warren menar att de som inte förändras i hans reformation måste lämna kyrkan. 
Ett av redskapen som  Rick Warren använder i  sin  Transition  eller Reformation är en bok som 
heter: Att leda din kyrka igenom förändringen.
Den  är  skriven  av  Dan Southerland  och  boken  är  en  mall  för  hur  pastorer  skall  handla  med 
människor  i  den  här  Reformationen.  I  boken  finns  ett  kapitel  som heter:  "Att  gå  tillrätta  med 
motståndare"  där står det,  "Vi  har nått  två stycken kriser där kriticism uppstått  på vår väg mot  
reformationen. Den första krisen gäller kristna från mer traditionella bakgrunder  (bibeltroende) Den 
andra kritiken kommer från traditionella pastorer (bibeltroende) ja inte alla bara de som är elaka."
Detta språkbruket att de som inte omvänder sig och följer vår vision skall dö, är väldigt vanligt inom 
New Age. Och även inom Emergent Church församlingarna.
Leonard Sweet: "Rid på vägen eller också dö."
New Agaren Barbara Marx Hubbard: "Kristusmedvetandet och Kristusmöjligheterna är det naturliga  
arvet för alla människor på jorden. När ordet om detta har nått alla nationer så kommer det slutliga  
steget i vår evolution. Alla kommer då att få uppleva vad de valt. Alla kommer att tvingas välja sida  
och alla som väljer att inte ta steget in och förvandlas, kommer att dö." 
Och det är precis vad bibeln säger om det provet som kommer när det gäller Antikrists rike eller Kristi  
Rike. Dessa representerar antikrists rike och skökan.
Man  kan  inte  utelämna  att  kärnan  i  Emerging  Church,  ofta  tar  upp  homosexualitet.  I  detta  
paradigmskifte  ligger  även  en  helt  annan  attityd  mot  homosexualitet.  Hela  Emergent  Church 
andligheten handlar ju mycket om att du måste börja "Tänka om."
Men vi måste då ha Guds ord för våra tankar.

Rom 12:1 Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar  
som ett levande och heligt offer som behagar Gud - er andliga gudstjänst. 2 Och anpassa er  
inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva  
vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. 

Hela tiden anklagas "den gamla kyrkan" att vara homofobisk i många av deras böcker.
Emergent Church reformationen kommer att stå på den sida som säger att mänskligheten är ETT. 
Och det oavsett religion eller tro. Och den här Oneness handlar om att vi är ett med skapelsen också, 
så är vi ju också Gud eftersom han är en del av skapelsen. Detta är precis vad New Age-rörelsen 
kämpar för: att det skall komma en tid då mänskligheten inser både sin union med allting men också 
att de är Gud.
Många människor även en del troende Kristna tror inte på ändetidens apokalyptiska slutscen. De 
tycker Antikrist och märket och avfallet bara är tokigt prat. En del tror även att allting detta redan har  
skett. Men om nu den här tiden är inne att Satan kommer att bedra en hel värld...

Upp 12:9  Och den store draken, den gamle ormen, som kallas Djävul och Satan, han som  
bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. 
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...då måste man ju ställa sig frågan: Hur kommer han att bedra så många? Ja troligen kommer det att 
se ut precis som detta  Emerging church  gör och deras  paradigmskifte. För det här sprider sig 
mycket snabbt och bedrar dem som en gång trodde på bibeln som Guds rena ord. Är nu den här 
Postmoderna reformationen en Guds rörelse eller kan den möjligtvis vara en del av Satans stora 
avfall? 
Paulus varnade för vad som skall komma.

2 Tess 2:1 När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom,  
ber vi er, bröder,  2 att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon  
ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens  
dag har  kommit.  3 Låt  ingen bedra  er  på  något  sätt.  Ty  först  måste  avfallet  komma och  
laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 

Är vi framme vid den tiden som Paulus beskriver?
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Kapitel 13
Ett avfall i Ändens tid

Medan hela världen håller på att sjunka allt djupare in i mörkret så skyller Emerging Church-folket 
på att det är kyrkans fel. Med det menar man dessa som inte vill förändra sitt trossystem. Världens 
problem är ju djupare än bara fattigdom och sjukdomar mm, för det är i grund och botten synden 
själv.
Därför är vår huvuduppgift att predika evangeliet för världen, så att de skall få en chans att kunna tro  
och vända om och bli  upprättade.  Men Satan hatar  budskapet  i  evangeliet  och han hatar  även 
budbäraren som skall vara församlingen. Det är därför inget att förundra sig över att ju mer den 
här rörelsen växer, ju mer fientliga blir de mot dem som förkunnar det äkta evangeliet om 
Jesus Kristus.
Det är ironiskt att Emerging Church som talar så mycket om att hjälpa fattiga och sjuka och att ta 
bort  alla  världsproblem,  inte  alls  visar  vägen  till  Jesus  och  till  hans  kropp.  Istället  förkastar  de 
försoningen och går armkrok med Katolska Kyrkan. De lär rättfärdighet genom gärningar och inte 
genom tro. Och deras budskap är mysticism och målet att nå " ett högre medvetande" och på det 
sättet drivs de förlorade ännu längre bort från det enda som har makt att frälsa dem. De leder inte 
människor till en personlig gemenskap med Herren Jesus Kristus och förklarar vem han är.

Joh 10:7 Då sade Jesus än en gång: "Amen, amen säger jag er: Jag är dörren till fåren. 8 Alla 
som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem.  9 Jag är  
dörren. Den som går in genom mig skall bli frälst, och han skall gå in och gå ut och finna bete.  
10 Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja,  
liv i överflöd. 11 Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren.

Neale  Donald  Walsh en  New  Age-ledare  har  också  en  reformation  i  åtanke.  "Vi  föreslår  att  
människor idag skall vara som Martin Luther och ta några steg i frid och spika upp budskapet på  
Kyrkans dörrar som Martin Luther gjorde i  Wittenburg 1517.  Och som därmed startade den 1:a  
reformationen. Vi  vill  stimulera till  en 2:a reformation och det  är vårt  mål  och mening. Ja,  vi  vill  
inspirera en andra reformation en världsreligion." 
Walsh  är inte ens kristen men han talar om en religiös reformation som han vill  se. Men  Walsh 
religion utelämnar Jesus. På hans hemsida Group of 1000 säger han.  "Den nya andligheten är en  
global rörelse som skall skapa rum för mänskligheten att få uppleva hennes naturliga impuls mot  
Gudomligheten, på en väg som inte gör någon annan människa något fel." 
Walsh reformation är samma som Thomas Merton och Leonard Sweet. Merton tror att Gud bor i 
alla människor och inte bara det, för vi har alla del i det Gudomliga och det gör ju oss till  Gudar 
själva.
Den här reformationen är tydligen inte någon som pekar på Jesus Kristus som den enda vägen och 
frälsningen. Han som göt sitt  eget blod för att köpa loss människan från evig dom. Den här nya 
reformationen  säger  att  Gud  bor  i  alla  människor  och  det  enda  de  behöver  göra  är  att  få  en 
upplysning om det. Och när människan nu når sin högsta mognad, så är det slut med de globala 
giganterna, sjukdom och fattigdom mm.
Ser ni de här tankarna är ett spel av Satan att hålla människor borta från det sanna evangeliet och 
evigt  liv.  Det  här  är  en  superförförelse  som kommer  att  bedra  de stora  massorna.  Men Herren 
fortsätter att locka sitt folk för det här och ut från det här, genom att varna och förmana.

Heb 3:12 Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta, så att han avfaller från  
levande Gud. 13 Uppmuntra varandra i stället varje dag, så länge det heter i dag, så att ingen  
av er förhärdas genom syndens makt att bedra. 14 Ty vi är Kristi vänner, om vi ända till slutet  
stadigt håller fast vid vår första tillförsikt. 15 Det heter: I dag, om ni hör hans röst, så förhärda  
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inte  era hjärtan som när  era fäder  väckte min förbittring.  16 Vilka var  det  då som väckte  
förbittring,  fastän de hade hört  hans röst? Var  det  inte  alla de som Mose hade fört  ut  ur  
Egypten?  17 Vilka var han vred på under fyrtio år? Var det inte de som syndade och blev  
liggande döda i öknen? 18 Och vilka gällde eden han svor, att de aldrig skulle komma in i hans  
vila, om inte dem som var olydiga? 19 Vi ser alltså att det var för sin otros skull som de inte  
kunde komma in. 
Upp 18:4 Och jag hörde en annan röst från himlen säga: "Gå ut från henne, mitt folk, så att ni  
inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. 5 Ty hennes synder har nått upp till  
himlen, och Gud har kommit ihåg hennes brott. 

Vi måste ställa oss frågan om  Emerging Church reformation verkligen är ny och driven av Den 
Helige Ande? Eller är den lik Walsh och Thomas Mertons? Den som lär att människan är i centrum 
och blir gudomlig? Sanningen är ju den att världen fortsätter att sjunka ner i förtvivlan framför oss 
trots de här ansträngningarna att hjälpa fattiga och stoppa sjukdomar och alla brott och terrorism. Alla 
regeringar och ledare har ju redan bestämt att Bibelns Jesus Kristus inte är svaret.
Emerging Church har gjort det här ännu tydligare genom sina försök att föra in riket på jorden redan 
här och nu. (Kingdom Now - Dominion) Och därigenom gjort, att det sanna evangeliet mer och mer 
försvinner.
Jag inser  att  de  flesta  kristna  skulle  gapskratta  om någon  påstod att  de  var  på  väg  emot  den 
andlighet som Neale Donald Walsh  står för. De flesta skulle se på sig själva som ortodoxa och 
bibelgrundade och inte alls sådana som var på väg mot någon slags reformation som säger att alla är 
Gud. 
I  den här  boken har  jag försökt  att  visa  hur  Emerging Church är  en bro som "  kopplar"  sann 
kristendom över till denna "Nya Andlighet". Du tvingas här själv svara på frågan: Är det här en bro 
som jag vill gå på? 
Sanningen är den att jag ser många ledare idag som tar emot och förespråkar många av de personer  
som jag har varnat för i denna bok, och därmed börjat följa den här reformationen i sin blindhet utan  
att ifrågasätta läran.

1 Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från  
tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. 2 De kommer att förledas av  
hycklare och lögnare, som är brännmärkta i sina samveten 3 och som förbjuder folk att gifta  
sig * och befaller dem att avstå från mat som Gud har skapat för att tas emot med tacksägelse  
av dem som tror och känner sanningen. 

• * Är detta en ledtråd för oss - Celibat? Katolska munkar och mystiker. 
• Fler ledtrådar - De har gått ut ifrån oss 1 Joh 2:19 
• Ännu mer ledtrådar varifrån de falska profeterna kommer får vi Mt 24 >> 

Behöver vi mer bibelställen ? Se ut över kristenheten och ställ dig frågan: Sant eller Falskt? Hur är  
det då i ditt sammanhang? Vi kunde inte tror att vårt sammanhang skulle påbörja den här resan mot  
"reformationen" men redan på 90 -talet varnade oss Gud för att detta kommer att ske. Både  Rick 
Warren och  Bill Hybels  är ju på väg mot denna reformation med stormsteg och många, särskilt 
yngre ledare, följer blint efter utan att ifrågasätta någonting. Att båda dessa rör sig i möten med New 
Agare och talar om en "Ny Reformation" tycks inte bekymra många. 
Det är just nu över 400.000 kyrkor som har gått Rick Warrens "Purpose Driven Program" och blivit 
påverkade av  Rick Warrens tankegångar, som bland annat säger tvärtemot Bibeln:  "Ändetidens 
scenario skall inte vi hålla på med, det är inte vår sak!" 
De har kopplats till ett tåg som nu går mot en "Ny Reformation" som skall radera ut alla globala 
problem och sätta upp Guds Rike på jorden i sin egen kraft. Och enligt  Warren så kan detta bara 
lyckas om vi gör det tillsammans. 
Detta tänkesätt, att den måste vara i samma "Tankesätt och Kommunitet" är exakt samma budskap 
som New Age -profetissan Alice Bailey refererar till som "rätta mänskliga relationer". Det är precis 
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detta som Emerging Church hoppas skall  fånga in alla folk på jorden.  Man ser det som att en 
individuell relation med Jesus Kristus, är att anse som en självcentrering. Man menar att vi nu 
måste se på det stora gemensamma goda. Kommunitetens andlighet är nu förespråkad som den 
enda väg som kan rädda mänskligheten. 
Redan när cellgruppstanken kom in i kyrkan så var den till för att vi skulle göra allt för det gemensamt  
bästa (visionen). Det pågår en hjärntvätt av församlingen att få den att "reformeras" till  New Age 
-agendan. >> 
Hur tänker då de här nya "Reformatorerna" (hjärntvättarna) ?
Kyrkan är den enda delaktigheten i det fulla, den stora kommuniteten som gäller hela världen. Det är 
kyrkan som är målet för Guds skapelse. Walter Brueggerman - "An Emergent Manifesto of Hope." 
(Typiskt  Panteistiskt  uttalande  >> Denna  skapelse  har  Gud  lagt  under  förgängelsen  tills  Jesus 
återvänder, Rom 8) 
Kyrkan i alla dess uttryckssätt Katolsk - Pingst - Ortodox - mm har 2,3 miljarder medlemmar. Låt oss  
därför använda gräsrotsrörelsen i nätverk som redan finns. Det är nu dags att lägga åt sidan allt som 
skiljer oss i läran och börja arbeta tillsammans. Rick Warren - "Forbes Magasin" (mot vilket mål då 
och för vilken Jesus, mr Rick Warren?) Jag menar skall vi mot den eukaristiska Jesus mål eller den 
bibliska Jesus? 
Vi utvecklas nu (Emerge) fram till en "ny tid" i den  Kristna Kyrkan, precis som en färg som blir 
levande och det är "den globala kommuniteten" Ja det är fullständigt klart att en sån här utveckling 
(Emerging) måste leda till en sammanstrålning och till en gemenskap som vi förut aldrig tidigare har  
skådat. Brian McLaren 

• Han  talar  om  New  Ages  nya  tidsålder  där  vi  alla  blir  ett.  Det  är  ju  helt  uppenbart  av  
språkbruket. 

Den här kroppen man menar skall stråla samman till att bli ett, som man så ofta talar om i Emerging 
Church, är olyckligtvis inte Kristi kropp. Utan det är den världskyrka som skall komma samman från 
alla trossystem. Precis som Neil Donald Welsh sa:  "Det här är en global rörelse som inte skadar  
någon annan genom det den gör." 
Det senare uttalandet skall du lägga på minnet, för redan har man diskuterat i  FN att man inte får 
tvinga  på  någon  annan  sin  tro.  Och  en  sådan  lag  kommer  troligen  i  NWO  att  hamna  under 
"världsmedborgarnas  rättigheter".  Den  som  följer  Jesus  kommer  här  att  anses  splittrande  för 
helheten och bör rensas ut.  Dessa tankar har redan förts in i Rick Warrens Cellgruppskyrkor. 
Läs gärna den här serien om Cellgrupper och det Sociala evangeliet på sidan >> 
Så det här som sker med Emerging Church och den stora  Interfaith rörelsen globalt, är starka 
tidstecken på att  Jesu tillkommelse närmar sig med hast. (Avfallet  och Antikrist  kommer precis 
innan 2 Tess 2) 
Den sanna tron kommer att vara sällsynt (LK 18:8) Genom just detta avfall (Jud 3-4; 2 Tess 2) Precis  
som i liknelsen om de tio jungfrurna (Mt 25). 
Lägg noga märke till att Jesus talade aldrig om en jätteväckelse där massorna skall vända sig till det 
sanna evangeliet. Istället varnade han dem (För att det fanns en annan Jesus som skulle dra folk till 
sig innan han kom). 

Matt 24:4 Jesus svarade dem: "Se till att ingen bedrar er. 5 Ty många skall komma i mitt namn 
och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse. 

• Många är ett intressant ord för det betyder mer än 50 %. 
• Du hittar dessa Många vid Herrens dag i Mt 7 bedragna av denne andre Jesus. 
• Om du går till Kapitel 8 så får du svaret på vilken Jesus det kan handla om 

Många ledare vägrar trotsigt att se de klara tecken som idag händer framför våra ögon. Man struntar i  
dessa starka varningar, för vad ormen Satan är kapabel att göra. Även om korintierna fått så mycket 
smorda bibelstudier så sa ändå Paulus:
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2 Kor 11:3 Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era  
sinnen (öga  >>) fördärvas  >> och vändas bort  från den uppriktiga och rena troheten mot  
Kristus. 4 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. 

Man kan inte förringa Emerging Church -rörelsen för den kommer att påverka kristendomen globalt, 
precis som deras ledare har sagt att den ska. 
De liknar  den förändring som den kommer att  ha på kristenheten med Reformationen.  Men det  
skrämmande är att det kommer att bli en omvänd reformation (Till den här andre eukaristiske Jesus). 
Det vi ser ske nu är att man istället för att peka på bibeln som svaret, leds många in i fångenskap 
under metoder och dogmer och in i utombibliska uppenbarelser och upplevelser.
Det kommer att vara en kvarleva som håller fast vid den sanna läran men dessa bibeltroende kristna 
kommer att vara en minoritet.  Och precis som det alltid har varit  i  historien, så kommer man att  
förfölja och förlöjliga dessa som förkastar Kingdom Now och detta "drömrike". 
När  världen  nu  förbered  för  mannen  som  skall  komma  med  fred,  kommer  samtidigt  dessa 
bibeltroende att anses som trångsynta, udda varelser som orsakar problem och är motståndare till  
den kommande världsregeringen.  Ta bara nyheten om koranbrännaren i Florida >> Man överdriver 
detta för att vända det mot oss.
När  nu  världen  i  ändetiden  blir  mer  och  mer  motståndare  till  Israel,  så  kommer  teologin  att 
församlingen (Kingdom Now) har tagit Israels plats - för att de inte längre har några löften (säger de) 
- att öka i den stora kristenheten.
Och dessa som tror på Uppenbarelsebokens scenario kommer att anses farliga för samhället och 
motståndare till dessa som nu för in riket på jorden. Den ekumeniska biten hos Emerging Church 
som innebär en full sammanslagning med Rom, har redan börjat och är på väg. Massor har redan 
tagit emot och accepterat dessa kontemplativa/mystiska tekniker och upplevelser. 
Upplevelserna baserade på Ordets fasta grund kommer att ersättas av utombibliska uppenbarelser 
och mystiska upplevelser som ger en panteistisk livsåskådning >> som gör att man tolkar om min 
teologi. (förlorar tron) 
Vi kommer se mer och mer manifestationer i  den andliga dimensionen. Falska under och tecken 
kommer att öka. Mer och mer så kommer  Maria, den eukaristiske Jesu moder att visa sig. Och 
uppenbarelserna  av  "denne jesus"  kommer  att  sprida  sig  runt  jorden  tillsammans med mycket 
helande och andra mirakler.
De här meditativa krafterna kommer att bli så kraftiga och dessa under och tecken också, så att de 
orsakar att alla världens religioner dras samman för en enda orsaks skull: världsfreden. Denna nya 
Kristus som Alice Bailey kallar för "The coming one" skall upphöjas i Guds namn och för honom 
(Baal) måste alla böja knä.
Det är bara genom Andens ljus och Guds ord som man kommer att kunna urskilja sanningen från  
lögnen. Så stark kommer villfarelsen att bli. Men de som ser, har en skyldighet att fortsätta predika 
det sanna evangeliet.

2 Tim 2:24 och en Herrens tjänare skall  inte strida utan vara vänlig mot alla,  skicklig att  
undervisa och tålig när han får lida.  25 Han skall i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare.  
Kanske ger Gud dem omvändelse, så att de kommer till insikt om sanningen 26 och nyktrar till  
och slipper loss ur djävulens snara, där de hålls fångna, så att de gör hans vilja. 

Herren har predikanter och församlingar därute som fortfarande står för Guds ord. Försök att ta reda 
på var de finns och understöd dem. Om du bor där detta inte är möjligt, så försök att få tag i material  
från  rena  bibliska  tjänster  på  nätet  eller  på  annat  håll.  Använd  materialet  och  ha  bibelstudier  i  
hemmen.
När Jesus kommer tillbaka igen så kommer den här jorden att vara i fullständigt kaos, full med våld  
och ofrid, säger Bibeln. När Jesus kommer hit, kommer han inte till en drömvärld som vi människor  
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byggt upp och han kommer heller inte att tacka de människor som nu skryter över att de har upptäckt  
sitt "kristusmedvetande". Nej, han kommer att komma som en domare och en kung över sitt eget 
rike.
Det måste komma svåra tider, säger Bibeln.

2 Tim 4:1 Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och  
döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike:  2 predika ordet, träd fram i tid och otid,  
bestraffa,  tillrättavisa  och  förmana,  med  allt  tålamod  och  all  undervisning.  3 Ty  det  skall  
komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna  
begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 4 De vägrar  
att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. 

Men samtidigt  så kommer det att  finnas en segrande kyrka byggd på Klippan,  som inte fienden 
kommer åt.

Matt 16:13 Då Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi, frågade han sina lärjungar: "Vem  
säger  folket  att  Människosonen  är?"  14 De  svarade:  "Somliga  säger  Johannes  Döparen,  
andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna." 15 Han sade till dem: "Och ni, vem 
säger ni att jag är?" 16 Simon Petrus svarade: "Du är Messias, den levande Gudens Son." 17 
Jesus sade till honom: "Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat  
detta för dig, utan min Fader som är i himlen. 18 Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna  
klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den. 19 Jag 
skall ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och  
allt vad du löser på jorden skall vara löst i himlen." 

Grekiska texten här handlar om att vi får SE vad som är löst och vad som är bundet. Det handlar  
alltså om det rätta sättet att tolka skriften på genom Anden. Så smörjelsen är nycklarna ! 
Till  skillnad  från  Emerging  Church  och  mystikerna  som  låter  den  mystika  upplevelsen  från 
"dödsriket" tolka deras teologi. Dessa mystiker upplever att de är ett med världsalltet och det är  
Antikrists ande >> se 1 Joh kap 2-4 
Lägg märke till att den som ser sig ett med världsalltet även ser sig som ett med Gud och själv blir 
Gud. 

Elvor & Janne Ohlins hemsida: http://www.elvorochjanne.se
Roger Oaklands hemsida: http://www.understandthetimes.org/
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