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DEL 1
Det  här  är  första  delen  av  mindre  sammanfattningar,  citat  och  egna  tankar  utifrån  boken  
Kundalinivarning, skriven av Andrew Strom. Den finns på engelska men inte på svenska (än). Här kan  
även ni som inte läser engelska få inblick i innehållet. Egna tankar är markerade med blå text.
Andrew Strom från Nya Zeeland har nyligen gett ut boken Kundalini varning. Själv har han varit del i den 
karismatiska rörelsen i 25 år och involverad med den s k Profetrörelsen i 11 år. Det han känner till är  
alltså inte av studier på avstånd, utan genom att ha deltagit och sett utvecklingen med egna ögon. Mycket 
som har kommit in i den karismatiska rörelsen är bisarrt och obibliskt, särskilt de senaste 16 åren. 

Andrew Strom var med i Profetrörelsen, samma del av den karismatiska rörelsen som Todd Bentley, Rick  
Joyner, Bob Jones, Paul Cain och Mike Bickle. Men 2004 hade allt gått så fullständigt snett att Andrew 
såg sig tvungen att lämna den. Varningar hade gått ut under åratal men istället blev allt bara värre.

Många  kristna  har  läst  böcker  av  Rick  Joyner  och  har  lurats  att  han  är  en  profet.  Vi  blev 
uppmanade att köpa boken Finalkampen av en kristen för en del år sedan. Efter att ha läst några 
kapitel och ögnat igenom resten av boken, rev vi sönder den (för att inte riskera att någon skulle  
hitta den och läsa) och kastade den i soptunnan. Den är vidrig, bibelstridig och troligen inspirerad 
av demoner, för att tala klartext. Här finns utdrag ur Finalkampen med samma reaktion som vi 
hade >> . Här är en video med Rick Joyner på Morningstar med bisarra manifestationer som är 
vanliga i de här sammanhangen. >>

Den första bilden Andrew Strom ger i  Kundalinivarning är två män på en plattform på ett stor kristet 
Event. Männen verkar inte bara druckna utan påtända, bokstavligt ”stenade”. En av männen ser ut att röka 
något som liknar en marijuanacigarett. Men det är i själva verket en liten ”Jesusdocka”. De uppmanar 
publiken att ”bli druckna i anden” på samma sätt som de... 

De två männen är  John Crowder  och  Ben Dunn. Dessa två har under senare år delat plattform med 
många kända karismatiska ledare. Crowder har skrivit boken The new Mystics som är populär bland dem 
som räknar sig till ”Förnyelsefloden”/River (den karismatiska rörelsen). Crowder är en stor beundrare av 
Todd Bentley. Dunn har inbjudits att undervisa i Bill Johnsons kyrka i Kalifornien. Den som läser på 
Crowders hemsida ser att inte ens en hinduisk guru skulle förneka att det är New age. 

Det finns åtskilliga video på YouTube med Crowder. Här är exempel >> . Man frågar sig hur det 
kan gå så här långt? 

Profetrörelsen är en gren av den karismatiska rörelsen, som tror på moderna apostlar och profeter. Men 
istället för att föra församlingen tillbaka till omvändelse och helighet, renhet och kraft som den tidiga 
församlingen i Apostlagärningarna, leder de människor vilse. Det handlar om en rörelse som tar betalt för 
att tyda drömmar, lär ut hur man visualiserar sig in i ”tredje himlen” och som erbjuder bokningar för en 
halvtimmes samtal med en profet, för en rejäl kostnad. Det är en rörelse som fokuserar på manifestationer, 
portaler och mystiska besök. Det är mer New Age än kristet. Det är snarare demoniskt.

Var började Floden/The River?
Det många inte har förstått är att ”Torontovälsignelsen”, Todd Bentley, John Crowder och Profetrörelsen 
och  ”Sloshfest”  hör  samman.  Det  hela  började  med  framgångspredikanten  från  Sydafrika,  Rodney 
Howard-Browne. Han kallade sig ”helige andes bartender” och uppmanade sin publik att ”hälla upp i 
baren och dricka”. 

Snart blev ”Torontovälsignelsen” eller ”skrattväckelsen” stora nyheter världen över och det visade sig att 
det i själva verket var ” Rodney Howard-Browne-smörjelsen” det handlade om. Det var 1994 som pastor 
Randy Clark hade tagit in detta i  Toronto Airport Vineyard church.  Huvudledaren i Toronto,  John 
Arnott, hade stora möten med Howard Browne. 

http://www.solascriptura.se/kts/joyner1.html
http://www.youtube.com/watch?v=HPcgFQqX6UU&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=_rwzbcMXpSQ&feature=related


Man vill  egentligen  inte  uppmana  någon att  se  dessa  avskyvärda  beteenden som både  hädar, 
förlöjligar och förnedrar Guds namn. Men det kanske är nödvändigt för att förstå hur obibliskt och 
ogudaktigt det är och ta varning! John Crowder, Ben Dunn och David Vaughan kallar sig  nya 
mystiker. 
"Sloshfests" kallas deras partyn där man istället för att använda alkohol och droger, blir berusade 
och påtända på ”Gud” och "dricker God-ka istället för vodka", som man säger. Det handlar om en 
falsk och demonisk andlighet. Det började med små till synes ganska oskyldiga steg men här är 
man idag. Troligen kommer man att gå ännu längre i villfarelsen. Här >> & >> . 

Andrew Strom:  "Första gången som jag kan minnas att jag såg Howard-Browne var på video i min  
hemstad i Auckland, Nya Zeeland. Året var antingen 1993 eller 1994, och vid den tiden var jag redaktör  
för en liten profetisk tidskrift på NZ. Men det jag såg på videon fick mig att må illa. De kallade det en  
väckelse som Howard-Browne ledde i Florida, men jag blev så skakad över vad jag såg, att jag sa till  
kvinnan att hon fick inte föra in sådant farligt material till Kristi kropp på NZ. Jag började inse att om  
det skulle bli en invasion av sådant, då måste jag tala emot det öppet - en tanke som bokstavligen fyllde  
mig med bävan. Lite förstod jag då vart allt det här skulle leda."

Invasionen och uteslutning
"Toronto" invaderade pingst-karismatiska kyrkor i Storbritannien (Europa), Australien och Nya Zeeland, 
mer än i USA, där det finns många många konservativa evangeliska kristna. Till NZ kom nu de stora 
Toronto-ledarna, Rodney Howard-Browne och John Arnott, och hade stora möten. Så även den mindre 
kända Jill Austin från Kansas City. När Andrew Strom en gång besökte ett möte med Jill Austin, flög 
människor många meter upp i luften (en del landade på barn). Människor gjorde onormala rörelser och 
uttryckte spöklika, klagande ljud. Det var som en spökfilm.

Möte efter möte hölls, i veckor, där man sökta främmande manifestationer och upplevelser. Hela kyrkor 
fylldes av hyena-liknande skratt, berusade beteenden, ryckningar, skällande som hundar, rytande 
och andra djurläten. Alla låg på golvet och man insöp (soaking) den nya "smörjelsen". Andrew 
Strom säger att det gick så långt att han inte tillät någon alls att lägga händerna på honom (för att inte  
besmittas). 

Mycket av spridningen berodde på grupptryck. De "stora" ledarna var inne i det, så varför inte hänga på.. 
Art  Katz var  en  av  dom få  som varnade.  Derek  Prince gjorde  en  video  där  han  gick  emot  djur-
manifestationerna  och  Clifford Hill från  Storbritannien  gav skarpa  varningar.  Visserligen  gick  Hank 
Hanegraaff och John MacArthur emot alltihop. Men de ansågs som anti-karismatiska och ingen lyssnade 
på dem i den karismatiska fållan.

1995 blev Toronto Airport  Vineyard church  uteslutna ur  den internationella  Vineyard –rörelsen efter 
många varningar från John Wimber.

I vår grupp av bedjare vid den här tiden, varnade Gud från något som skulle komma från Kanada. 
Därför var vi till viss mån förberedda när "Toronto" invaderade en av kyrkorna i stan. Många åkte 
till  Toronto för att få del av "smörjelsen" och manifestationer, spådomar och skratt följde. Det 
gjordes försök att föra in det i vår församling. Men Gud hörde våra böner och mötet blev en löjlig 
flopp med vittnesbörd om att "det handlar inte om manifestationer", samtidigt som det inte talades 
om annat än just - manifestationer. Inget gensvar följde på den kvällen, vilket vi tackade Gud för. 

Jes 29:9 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av 
vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10 Ty HERREN har utgjutit över er en ande med 
djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era  
ledare. 

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. 

Berusning och dryckenskap andligt sett, står alltid för falsk andlighet och avfall i Bibeln (Skökan, 
Babylon).  Den  helige  Ande  står  alltid  för  nykterhet  och  vaksamhet.  Guds  rike  består  i 
rättfärdighet, frid och glädje i den helige Ande. Den är grundad i nåden och sanning i Jesus, Guds 
Son. Läs gärna bibelstudiet De två skördarna >> 

http://www.elvorochjanne.se/undervisning/svenska/bibelstudier/EODE2Skordarna.html
http://endtimespropheticwords.wordpress.com/2010/02/14/new-mystics-david-vaughan-emerge-wales-and-john-crowder-at-sloshfest/
http://pjmiller.wordpress.com/2010/02/11/the-sloshfest-ravers-who-get-high-on-god/


En sann väckelse för alltid Guds folk till förkrosselse och ödmjukhet, omvändelse och rening. Det för 
Guds folk ned på knä. Det här var något helt annat och obibliskt. 

Tillrättavisning
Andrew  Strom  diskuterade  under  lång  tid,  frågan  om  tillrättavisning  offentligt  och  om  att  namnge 
personer.  Många  vill  framhäva  Matt  18  i  alla  situationer.  Men  genom hela  NT kan  vi  se  att  Jesus 
tillrättavisade alltid öppet, när det gällde sådant som påverkade Kristi kropp, församlingen. Det är av 
omsorg om hjorden och falska profeter eller ulvar i fårakläder behandlades aldrig väl, utan avslöjades. 
Paulus både talade klarspråk, avslöjade och namngav.
Äldste uppmanas att korrigera strängt och tillrättavisa öppet för synd (Tit 1:13, 1 Tim 5:20), med saktmod 
(2 Tim 2:24-26). Paulus tillrättavisade Petrus offentligt för hyckleri (Gal 2), Jesus tillrättavisade Petrus  
öppet och Jesus rensade templet med kraft. Paulus namngav ett antal falska ledare när de var en fara för  
församlingen. Vi har en skyldighet att avslöja (Ef 5:11).

Kundalini
Redan  från  början  reagerade  många  på  likheterna  med  den  världsvida  hinduismen/New  age´s 
manifestationer och  Kundalini,  som hinduistiska  gurus  arbetar  under.  Inga  sådana  manifestationer 
nämns i Bibeln. Istället uppmanas till nykterhet! Indiska gurus kan överföra kraft (impartation) bara 
genom att nudda människor på pannan. De börjar skratta eller gråta okontrollerat.  Vanliga  Kundalini 
-manifestationer är rytande, okontrollerat skratt, gråt, hundskall, skakningar och djurläten. En del 
upplever tillfällig glädje, frid och kärlek medan andra upplever ångest och fruktan. Det enda som krävs av 
mottagaren är att överlåta sig och öppna för den kraft som verkar genom gurun. Är det en tillfällighet att  
det förekommer exakt likadana (obibliska) manifestationer i Torontoväckelsen? 
Dessa  manifestationer kallas  Kundalini  –uppvaknande (eller  Shakti).  Även  helande  och  mirakler 
förekommer. Man sträcker sig alltså efter en kosmisk kraft som är demonisk och verklig. En populär 
Kundalini–typ i Kina är Qigong. 

I  hinduismen  beskrivs  Kundalini  som  en  ormkraft,  placerad  i  ryggraden.  Man  säger  att  kundalini-
uppvaknande är när det tredje ögat chakras (i pannan) öppnas. Enligt f d New age:are Peter Bell kan 
kraften få dig att tro att det är du själv, när det i stället är en främmande ande som intagit dig. Alla dessa  
spöklika manifestationer har synts i kyrkor utöver världen och det har vällt in genom den karismatiska 
rörelsen sedan 1994. En hinduisk guru skulle utan tvekan kalla dessa manifestationer för Kundalini –
uppvaknande. Samma manifestationer är också kända hos den ockulte helaren Franz Mesmer, grundare 
till Mesmerism, den moderna hypnotismen.

Det finns åtskilliga vittnesbörd från kristna f d New age-are som kände igen samma ande och 
manifestationer i Torontorörelsen som i New age. Även praktiserande New age:are besökte möten 
i "Torontoanda" och stortrivdes med att kyrkorna äntligen "insett den rätta andligheten". 

En av våra vänner hade en dröm om den pastor som tagit in "Torontovälsignelsen" i en kyrka, som 
nämndes tidigare. I drömmen gick denne pastor, följd av en skara människor, utklädd som clown 
och han lekte med en stor orm. Hon försökte varna honom för den hemska och farliga ormen men 
han bara skrattade och sa att den var ofarlig. (Vid den här tiden, 1994, hade ingen av oss en aning 
om vad "kundalini" var för något). 

2 Tess 2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens 
människa, fördärvets son, öppet träda fram, 

2 Tess 2:9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens 
alla  tecken  och  under  10  och  med  all  slags  orättfärdighet  som  bedrar  dem  som  går 
förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 
11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och blir 
dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

Avfallet förbereder för antikrists framträdande. Målet är att kyrkan ska förlora sin urskiljning och 
i  toleransens  namn  acceptera  obibliska  manifestationer  och  metoder,  mystik  och  främmande 
andlighet.  Om ekumeniken inte är grundad i sanningen, är  det en falsk enhet som öppnar för 



villfarelse,  där  beröringspunkter  alltid  går  att  finna.  Om inte  annat  förenar,  så  är  vi  ju  alla 
människor. Med sådant tänkesätt öppnas för enhet mellan allt och alla. Varför hindrar inte Gud allt 
detta, undrar många. Vi har svaret i Guds ord. Han prövar våra hjärtan genom att tillåta falska 
profeter att stiga fram.

Orsaken  till  kompromiss  finns  alltid  i  våra  hjärtan.  Om inte  Jesus  är  Herre,  och  våra  liv  är 
överlåtna  till  honom,  drivs  och  lockas  vi  av  begär.  Om det  är  begär  efter  makt,  framgång, 
upplevelser, pengar och välstånd eller något annat, så finns det "bete" som kastas ut från de falska 
profeterna. Om vi sväljer betet fastnar vi och dras viljelöst med. Det är inte utan orsak som många 
följer och stöder framgångspastorerna. Efterföljarna vill bli som ledarna. 

Men det finns också de som lurats med och egentligen vill följa Jesus. Istället för att lära sig att 
följa Jesus och pröva allt, har de blivit lärda att de sätter sig upp mot Gud om de går emot ledarna. 
Sådana ledare har själva tagit Jesu plats i församlingen och är att jämföras med antikrist. Därför 
har  Gud lovat  i  Jeremia  kapitel  23  att  Herden,  Jesus,  ska  själv rädda sina  får  från  de  falska  
herdarna. 

5 Mos 13:1 Om en profet eller en som har drömsyner träder fram hos dig och han ger dig 
något tecken eller under, 2 och sedan detta tecken eller under som han talat med dig om 
inträffar och han då säger: "Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss  
tjäna dem", 3 då skall du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner, 
ty HERREN, er Gud, prövar er för att finna om ni älskar HERREN, er Gud, av hela ert 
hjärta och hela er själ.

Språket lurar kristna
Det som lurar många kristna är att dessa falska apostlar och profeter kan det kristna språket. Men det 
betyder inte att anden är från Gud! 

Torontos "gud" kan beskrivas som någon som vill vidröra och ge kroppsliga sensationer på sitt folk, som 
älskar att ha party för att mjuka upp dem så att de kastar all återhållsamhet och gör dåraktiga saker som de 
aldrig  skulle  göra  normalt.  Detta  kan  vem som helst  uppleva  som inte  är  troende.  En del  av  dessa 
”vidröranden” kan verka hemska för utomstående iakttagare (liknande sinnessjukdom eller drogpåverkan 
etc.) men, kom igen, lämna sinnet, slappna av och ta del i allt! Vem bryr sig om det verkar demoniskt  
(djurläten,  hysteriska  skratt,  bisarra  skakningar…) så länge det  känns bra…en tomte-gud som passar 
perfekt för den ytliga, vällustälskande tidsålder, i vilken vi lever. (Detta är inte Bibelns Gud). 

Efter ´Toronto´
Vineyard-pastor  Paul  Gowdy  gjorde  en  summering  några  år  efter  att  man  släppte  in 
”Torontoväckelsen”:

"Efter att ha varit med tre år i ”Toronto-väckelsen” och i ”Soaking” blev vår Vineyard -församling 
utanför Toronto nästan självutplånad. Vi åt upp varandra med förtal, sekterism, splittringar, kritik 
m.m. Vi verkade mitt i Toronto Airport Christian Fellowship och levde nästan där. Men vad hade 
hänt med oss? Vi hade blivit de mest köttsliga, omogna, bedragna kristna som ni kan tänka er. Jag  
sade då till en pastor i Scarborough Vineyard Church, att sen den här ”Toronto-väckelsen” kom så 
har hela  församlingen  smulats  sönder i  bitar  –  och  han  höll  med.  Min  upplevelse  var  att  de  
nådegåvor som nämns i 1 Kor 12 var mycket vanligare i församlingen före januari 1994 (året när 
Toronto-väckelsen startade) när den påstådda andeutgjutelsen kom. Under åren 1992-93 när vi bad 
för människor upplevde vi äkta profetia och befrielse och mycket nåd från Herren. Efter Toronto-
väckelsen startade så förändrades allt det äkta till: ”Mer Herre, ge MIG MER Herre” och en massa 
rop på ”Eld” och konstiga skakningar och uttrycken ”ooh, ooh, OOH, WOOOAAH” i bönerna".

Den sammanfattningen visar att frukten inte var god utan dålig. Jesus sa att vi ska känna igen de  
falska profeterna på deras frukt. Den syns inte alltid direkt men visar sig förr eller senare. Många 
som deltog i manifestationerna tycks ändå inte inse att det här inte är från Gud. Istället skyller man 
på församlingen, motståndet eller andra omständigheter som orsak att framgången uteblev. 



Att man möter motstånd tas ibland som ett tecken på att det är från Gud. Det är sant att Guds 
verk  alltid  möter  motstånd  eftersom fienden  vill  hindra  det  som den  helige  Ande  gör.  Men 
motståndet i sig är inget tecken på att det är rätt. Dessa falska profeter är inte "förföljda" och lider 
inte motstånd därför att de går Guds väg. De lider för sina synder, eftersom de förleder Guds folk 
och Gud reser upp sina sändebud för att varna dem. 

Kung  Ahab  ansåg  sig  vara  illa  behandlad  av  Guds  profet  Mika,  därför  att  Mika  "aldrig  
profeterade lycka, utan bara olycka"  (1 Kon 22:18). De falska "framgångsprofeterna" lovade 
däremot kungen framgång i sin ondska. Det är ett exempel på att motståndet  var från Herren, 
därför att ledaren var på fel väg. 

1 Petr 3:17 Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att 
lida för onda gärningar. 

Ur en artikel av Andrew Strom:  "För mig verkar det utan tvekan vara en främmande ande, som är  
lössläppt i många kyrkor senda en längre tid. Bara för att "Toronto-manifestationerna" är omgärdad  
av kristen terminologi betyder det inte att det är från Gud. Faktum är att inga sådana manifestationer  
finns i Bibeln, däremot rakt igenom hela New age-rörelsen. Självklart skulle väl bara den "flugan"  
ensam ha fått varningsklockor att ringa?" 
Ett av många vittnesbörd: "Jag har ett färskt vittnesbörd om befrielse som kanske kan vara till hjälp för  
någon.  2003  var  jag  med  på  ett  "Toronto  -inspirerat"  möte.  Jag  var  ungdomsledare  för  en  kristen  
organisation  vid  den  tiden.  Jag  fick  en  del  andliga  upplevelser  i  den  här  Toronto-kyrkan.  Något  
överfördes till mig då.
Hur vet jag det? Gud hade börjat verka i ungdomarnas liv där jag tjänade, vid den här tiden. Efter  
Toronto-mötet när jag nu delade med mig, började andliga fenomen visa sig. Skratt bröt ut, några kände  
sig berusade, några föll till golvet när jag bad. Jag förstod det inte då fast en del gjorde mig fundersam.  
Men jag ville inte släcka det, om det var från Gud. En sak som störde mig var att en av dem som "kände  
sig berusad" i flera dagar, var inte ens frälst. 
I vilket fall hade jag alltid en kärlek till Guds ord, sund lära och sanningen. En del av Toronto-grejerna 
stämde  aldrig  för  mig.  Jag  förstod  att  det  var  en  del  New  age  -influenser.  Jag  gav  efter  för  
manifestationerna ändå och har skrattat, skakat, ryckt och "whooooaaahhhat" med de värsta av dem.  
Sedan dess var jag en försvarare av "Toronto"...
Efter att ha fått handpåläggning av många "Toronto-människor", började jag undra över impartation  
(överföring) och vad det var jag hade tagit emot. En dag när jag var ute på stan fick jag se några  
amerikanska indianer som gjorde sin naturdans på gatorna. Jag stannade och lyssnade, och när jag  
lyssnade kände jag hur det började röra sig i magen. Rörelsen jag kände var väldigt lik den jag brukade  
känna vid "bön -och lovsångsmöten".  Jag tänkte  för  mig själv:  varför  blir  min ande berörd (på ett  
njutbart sätt) av denna hedniska musik? I den stunden började jag undra vad det var för andar jag hade  
öppnat mig för.
I vilket fall, dessa "new-mystic"-mötena (ny mysticism) som jag var med på förra veckan (jag visste inte  
att det var det som det handlade om) fick mig att fortfarande känna att något inte stod rätt till. Även om  
mina ögon hade öppnats för villfarelsen, kände jag fortfarande att det fanns en andlig lockelse. Jag säger  
så eftersom min ande fortfarande gensvarade på det som hände i mötena även om det var uppenbart  
kaotiskt. Även när jag lovsjöng och tillbad kom några upp och bad för mig och återigen kände jag att det  
här inte var bra. 
Dagarna som följde efter det här mötet var ganska hemska känslomässigt. Jag kände mig dränerad, nere  
och deprimerad. Då kom jag ihåg att jag ofta hade känt så när jag gick ut från Torontomöten. På den  
tiden hade jag tolkat det som att Gud förde dessa negativa saker till ytan för att ta itu med det. När det nu  
började hända igen började jag tvivla på att det var så. Jag upplevde också att det var svårt att be och  
läsa Ordet. 
I vilket fall, till sängs en kväll några dagar senare kände min fru att hon skulle be för mig. När hon la  
händerna på min mage och bad såg hon "något litet svart". Hon la märke till att det lilla svarta hölls hårt  
fast med en knytnäve. När hon bad försvann det. Men hon talade inte om det förrän nästa morgon. Efter  
att hon bett kände jag mig mycket bättre, somnade och vaknade nästa morgon mycket lättare till mods.  



Jag tolkar det så här: genom att öppna mig för villfarelsen hade fienden fått ingång. 
De senaste mötena fick mig att se sanningen om villfarelsen angående den ande som verkade, öppnades  
mina ögon men det fanns fortfarande en bindning inuti (som troligen hade med överföring att göra)..."
En respons på vittnesbördet ovan: "´Väckelse-eld´- jag fann ditt inlägg mycket intressant. Särskilt när 
det gäller den respons som du kände inom dig till saker som du visste inte var från Gud (indianmusiken), 
och hur likt det var som gensvar till "gud" i mötena. Jag har haft samma upplevelser och det har verkligen 
oroat mig. Även när jag såg klipp om Kundalini, kände jag hur jag började gensvara och vrida, rycka och 
skaka och jag stängde av för det fick mig att "flippa ut". Jag har aldrig varit i Toronto eller haft direkt 
kontakt med någon som varit där - men jag har sett det på God TV och jag har lagt händerna på Tv-
apparaten och tagit emot och trott att allt var från Gud..."

Befrielse
För att bli fri från dessa orena villoandar är det nödvändigt att bekänna sitt deltagande som synd 
och ta avstånd ifrån det. Den som inte gör upp med och bekänner beblandning med orena andar, 
riskerar  att  dras  med  i  nästa  ockulta  "väckelse"/rörelse.  Troligen  är  det  därför  vi  ser  att 
nyandligheten väller fram och får fäste genom zenmeditation /djupmeditation, mystik, oneness, 
yoga (och liknande övningar), magi (t ex eukaristen) mm. 

1 Joh 1:9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss 
våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 

Andrew Strom skriver att för den som har fått handpåläggning eller varit med i "soaking prayer" i 
någon av dessa organisationer/Ministries,  är  det  mycket  viktigt  att  avsäga sig och  befalla  ut  dessa 
Kundalini-andar och vilken annan "smörjelse" som man har mottagit i dessa sammanhang. Omvändelse 
och ånger i hjärtat, inte bara med munnen, är nödvändig. Då skall det onda lämna i Jesu Kristi namn (2 
Kor 10:4).

Guds heliga karaktär
Mycket  av  denna typ  av  villfarelse  kommer  av  en  felaktig  förståelse  om VEM GUD ÄR och hans 
karaktär. Gud är helig. Han är ingen "party-gud" eller "välsignelse-gulle-pappa". Vi måste ha detta klart 
för oss för att inte öppna upp för villfarelser i den denna yttersta tid.

Det finns alltså en koppling mellan Rodney Howard-Browne, Torontorörelsen, Profetrörelsen, Lakeland 
och Todd Bentley och John Crowder etc. Det är samma s k ”smörjelse”, exakt samma ande (kundalini). 

Brownsville Pensacola
Åren 1996-97 bombarderades Andrew Strom av arga mail från kristna ledare runt om i världen, som 
försökte  få  honom  att  backa  med  sina  varningar.  Det  blev  ännu  värre  när  den  första  artikeln  om 
Brownsville Pensacola kom ut. Det är viktigt att notera att Toronto var en  smittsam "smörjelse". Den 
spreds överallt, framför allt genom handpåläggning (överföring).

"Brownsville-väckelsen" som bröt ut 1995 var mer av en gåta, en blandning mellan gott och ont. Dess 
centrum var i en Assembly of God -kyrka. Till skillnad från Toronto predikades omvändelsebudskap i 
Pensacola. Men Toronto-anden hade stort utrymme redan från början och de försökte inte ens dölja det. 
John Kilpatrick beskrev manifestationerna i  Brownsville.  Det  var egentligen samma manifestationer 
som pågick där som i Toronto. Inte att förvånas över, eftersom  huvudtalaren Steve Hill besökte den 
stora "Toronto-kyrkan" Holy Trinity Brompton i London, strax innan Brownsville. 

Problemet  med  denna  "smörjelse"  man  sägs  överföra  (impartation),  som  leder  till  den  "andliga 
berusningen" och den andliga dårskapen är att det är samma ande som belastar människor med kundalini. 
Skakningar,  ryckningar,  hysteriskt  skratt  och  "orm"sensationer,  kommer  alltihop  från  samma  källa. 
Faktum är att denna ande har förstört så mycket i Kristi kropp de senaste 16 åren att det är svårt att  
överblicka. Kanske har det ställt till med mer kaos än någonsin i historien. Man kan nästan tro att det är  
domen - som börjar i Guds hus. 

1Petr 4:17 Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar  
med oss, vad skall då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? 



Det är mycket allvarligt när människor blir frälsta men sedan leds vilse. Vi såg en video från 
Pensacola med dopförrättningar. Det verkade äkta och flera som döptes hade starka vittnesbörd om 
omvändelse och förvandling när de bekände sina synder och upplevde Jesus till frälsning. De hade 
lyssnat och tagit emot omvändelsebudskapet. Men hur gick det sedan? 

Vad ska man säga? Lite surdeg syrar hela degen... Man riskerar att leda de nyfrälsta vilse in i en 
förrädisk nyandlighet. Det fanns anledning att ta avstånd från det som påstods vara en väckelse i 
Pensacola, eftersom blandningen var stor med orena andar och sjuka, obibliska manifestationer. 
En trosrörelsepredikant sa till oss att "det är sista tåget som går. Om vi inte är med nu, är det för  
sent. Då hamnar vi utanför Guds verk". Eftersom vi kände till kopplingen till Toronto, "hoppade 
vi inte på tåget". Det ångrar vi inte. 

DEL 2
Många frågade Andrew Strom hur han kunde vara kvar i Profetrörelsen i så många år. Förstod han inte 
hur vilse det var? Men Strom resonerade som så, att om han var kvar i rörelsen och kallade dem tillbaka 
till grundprinciperna, kanske något kunde räddas. Den moderna Profetrörelsen har inte alltid varit som 
den är idag. 

Orsaken till att Strom drogs till Profetrörelsen, var att man från början var angelägen om helighet, bön 
och äkta väckelse. När rörelsen startade i Kansas City 1982 upplevde ledarskapet Guds tilltal att bygga på 
fyra fundament:

1. Bön dag och natt 
2. Hjärtats helighet 
3. Tro som inte vacklar 
4. Omåttligt givande till fattiga 

Man trodde sig också få ett tilltal från Herren: "Jag kommer att förändra förståelsen och uttrycksättet av  
Kristendom på jorden under en enda generation" (återkommer till detta). Om rörelsen hade förmedlat 
detta till kristenheten i början på 80-talet hade det sett helt annorlunda ut, menar Strom. Om detta hade 
varit det som den blivit känd för.

Istället  blev  den  moderna  Profetrörelsen känd för besynnerlig  undervisning,  fallna  profeter  och 
bisarra manifestationer. Det som verkade sunt varade bara några år innan rörelsen infiltrerades och blev 
en andlig sankmark. Strom tror att Gud ville resa upp profetröster till den "Laodiceanska" kyrkan innan 
det var för sent. Istället flödade omåttlighet och girighet in vid den här tiden, särskilt i de karismatiska 
kyrkorna. Framgångsteologin intog mark och TV-evangelister började dra Jesus-namnet i alltmer vanära 
och skam.

Profetrörelsen var inte tänkt att bli avslöjad med erfarenheter av spektakulära drömmar och visioner. Den 
var inte menad att sälja mängder med böcker och ha konferenser. Den var ämnad att skaka kyrkan ur sin  
sömn, till  självrannsakan och djup omvändelse, att vara en "Johannes-Döparen-röst". Istället blev den 
invaderad. 

Var Profetrörelsen från Gud över huvud taget från början? Eller bestod den av självutnämnda 
apostlar och profeter som hade själviska motiv, för att få inflytande och position? Var de fyra 
fundamenten verkligen från Gud? Vem skulle få äran om "profeterna" hade "lyckats"? De själva 
eller Gud? Det är viktiga och avgörande frågor som vi måste ställa. Gud delar inte sin ära med 
någon. 

Låt oss anta att många skulle hörsamma punkterna. De börjar be, leva rätt, arbeta på tron och ge 
till fattiga. Allt detta kan ändå leda in i självrättfärdighet och lagiskhet. Om vi jämför med de 
budskap som profeterna i GT frambar, är skillnaden att Gud sände dem med ett primärt budskap: 
"Vänd om till Herren, lyssna till hans röst!" Deras mål var att föra folket tillbaka till Herren och 
till gemenskap med honom! Alltid! Inga punkter, inga modeller, inga strukturer, inga tekniker, 
inga metoder, inga system!! 



Ps 81:14 Om mitt folk ändå ville höra mig och om Israel ville vandra på mina vägar! 15 
Då skulle jag snart... 

Så fort det handlar om punkter, tekniker eller modeller - kan "apostlarna och profeterna" sedan åka 
land och rike runt med "sina visioner" som andra ska efterfölja för att nå framgång. De blir ofta 
både rika och kända och det är också deras motiv, eftersom de lever för denna världen och det 
jordiska. 

Fil 3:18 Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar: många lever som fiender 
till Kristi kors. 19 De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i  
det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska

Guds  sanna  profeter,  har  alltid  varit  män  och  kvinnor  som  endast  vill  lyda  Gud  och  föra 
människor till Jesus/Gud. De har inget eget att vinna på det de säger, snarare tvärtom - de riskerar 
ofta att förlora allt. De lever inte för denna världen utan har överlåtit sina liv till Jesus Kristus, är  
korsfästa med honom. Deras uppgift är att hjälpa människor till Jesus, till överlåtelse för att leva 
under Guds Andes ledning och Guds ord. INTE att samla folk till sig själva för att följa en mall. 
Sanna profeter går inte heller omkring med titeln "profet", utan låter andra bedöma, precis som 
profeterna i Bibeln. (Jämför David Wilkerson som efter Bibelns mått är en profet men som säger  
sig vara väktare). 
Frågan är om "Kansas City-profeterna" någonsin har visat prov på det? Kanske hamnade Andrew 
Strom mitt i ett getingbo utan att veta om det? Som så ofta, är det frustration och otålighet som 
öppnar för villfarelse. Något måste hända...om inte, ser VI till att det händer... 
Äkta visioner från Gud kan ingen människa konstruera eller åstadkomma. Äkta väckelse kommer i 
Guds tid och på Guds sätt.  (Har man bytt ut ordet väckelse mot  tillväxt idag, för att det är mer  
"legitimt" att  själva åstadkomma sådan med egna metoder? Varifrån kommer  hjärntvätten att  
"prövning är det samma som att döma/fördöma"?). I vilket fall är vi kallade att bära ut evangeliet 
om Jesus i alla tider och tjäna honom troget, även när resultatet dröjer. 

Mike Bickle, förebedjare och pastor, var den som ledde Kansas City-profeterna . Hur reagerade de på den 
nya rörelsen från Toronto? De svalde betet med "hull och hår"! De hade själva profeterat "Väckelse! 
Väckelse!" så länge, så nu var de desperata. De tog emot första bästa rörelse som kom, oavsett om den var 
äkta eller falsk, och blev dess största förespråkare. Mike Bickle skrev boken Growing in the Prophetic, 
där  han  försvarar  "Toronto-församlingen"  och  när  den  blev  utesluten  från  Vineyard-rörelsen  1995, 
lämnade även Profetrörelsen av sympati till ´Toronto´.

Profetrörelsen och Torontorörelsen går hand i hand
Snart gick de två rörelserna tillsammans. För den som skulle leda ett möte med deras medverkan, kändes 
det ibland som att vara på Zoo, med alla obehagliga manifestationer och djurläten, betygar Strom. Trycket 
blev allt hårdare på den som inte deltog. Här kommer kanske ett av de mest intressanta tankarna av Strom 
hittills.  Han  hade  fortfarande  svårt  att  släppa  taget.  Allt  inom  honom  ropade:  "Det  här  är  en 
förfalskning! Det är bara ett prov före den äkta väckelsen - det är ett prov på om vi verkligen 
älskar sanningen!"
Utan tvekan klarade Profetrörelsen inte provet och avfallet fortsatte med full fart utför. Manifestationer 
och uttalanden som tidigare hade avslöjats som uppenbart demoniska, accepterades nu och påstods vara 
från Gud. Det grundläggande mantrat var exakt samma som inom New Age: 

• "Du ska inte bedöma detta med ditt sinne - bara öppna dig för det!" 

Därmed  fortsatte  det  obibliska  praktiserandet  med  total  andlig  blindhet.  Sanna  profeter  älskar 
sanningen men för den som väljer orättfärdigheten sänder Gud villfarelsens makt, så att de sätter tro till 
lögnen. De har valt lögnen och prisges till den (2Tess 2). 

Charles S. Graves skriver ett citat av Rodney Howard-Browne i  Apostasy? The Latter Rain Legacy.  
Browne berättar: "En gång predikade jag om helvetet och (han skrattar) och träffade hela stället. Ju mer  
jag talade om hur helvetet är, desto mer skrattade de". (Videon har legat på YouTube och är troligen kvar  
där). 



Predikant Royal Cronquist sa: "...varje gång jag deltog på dessa möten, fick jag en uppseendeväckande  
känsla av genans, sedan av skam och slutligen lämnade jag varje möte bedrövad i min inre människa..."  
När han själv tog tid att söka Herren upplevde han att svaret var att dessa hade slutat att söka Herren och 
ville inte höra från honom. Därför överlät Gud dem till deras egna begär och lustar. Gud hade gett dem en 
villfarelsens ande så att de satte tro till lögnen. 

När Gud prövar våra hjärtan enligt 5 Mos 13 och 2 Petr 2, genom att  tillåta falska lärare och 
profeter, visar det sig om vi består provet. Men om man genast accepterar allt utan urskiljning eller 
prövning, avslöjar det att motivet inte var rätt från början. 

Prisgivna till villfarelse
Kan det finnas något värre än när Gud tar bort sitt beskydd, därför att man istället för att söka Herren  
söker  makt  och  upplevelser  utan  urskiljning?  Det  var  det  som  hände  i  ´Toronto´  och  samma  sak 
upprepades  senare  i  Lakeland.  Samma  blindhet,  samma  vilseledda  tänkesätt  och  uppförande  bland 
ledarna. Andrew Strom har studerat kyrkohistoria och har inte kunnat finna någon "kundalini-invasion" 
någonsin förut i kyrkans historia. Vi ser en massiv invasion i kyrkorna av orena andar och demonisk 
aktivitet som aldrig förr. Men Gud har ändå sista ordet.

Den  ledande  "profeten"  i  Profetrörelsen  var  utan  tvekan  Bob  Jones.  Efter  en  skandal  1992  (han 
profeterade kvinnor att klä av sig i "själavård" bl a) lämnade han KC och slöt sig till Rick Joyner på 
Morningstar i North Carolina. Han profeterade stor framgång över Lakeland innan det kraschade. Jones är 
mycket involverad i den kundalini-invasion som pågår, och han bör varnas för. 

Här  är  en  kommentarer  från  Bob  Jones  om  Todd  Bentley:  "Jag  förlöser  mina  änglar  över  
honom...denne  man  från  Kanada  bad  om  mina  änglar,  denna  Förändringens  vind  är  högst  
mäktig...förutom  ärkeänglarna,  är  denna  Förändringens  vind,  den  mäktigaste  ängeln..."  Till  Todd 
Bentley: "Du vibrerar när jag ser på dig...du vet att det finns två portaler, medsols och motsols. När du  
vibrerar stänger du den demoniska vibrationen.  Vibrationen är helande.  Verkar det  underligt?"  (Han 
viftar med händerna) "Jag förlöser det till dig". 
Finns det något bibliskt över huvud taget i detta? NEJ! Ändå har Bob Jones under många år varit mentor 
åt många av de "stora profeterna" i den karismatiska rörelsen, inklusive Rick Joyner. Undra på att det ser 
ut som det gör! Andra välkända "profeter" från KC var John Paul Jackson, James Goll och Paul Cain  
(avslöjades efter Sverigebesök att han var alkoholist och hade homosexuell förhållande). Från mitten av 
1990-talet blev Rick Joyners Morningstar mer och mer center för Profetrörelsen. 

Det  är  många  avslöjanden  som  har  gjorts  under  åren  om  "profeterna".  Det  gäller  allt  från 
alkoholism,  sexuella  synder,  maktmissbruk  och  girighet.  Många  har  låtit  sig  smickras  av 
människoupphöjande och falska profetior. Paul Cain var medarbetare till William Branham, som 
på sin tid hade tre rättesnören: Zodiak, Egyptens pyramider och Bibeln.

Nu  till  "profetian"  som citerades  tidigare  i  texten:  "Jag  kommer  att  förändra  förståelsen  och 
uttryckssättet av Kristendom på jorden under en enda generation".  Detta för tankarna till en 
villolära som handlar om en maktövertagande kyrka i ändens tid - Latter Rain-läran - som 
stämmer överens både med KATOLSKA KYRKANS STRÄVAN (Kingdom Now) och NEW 
AGE-PLANEN. Profetrörelsen är utan tvekan ett redskap för att sprida Latter Rain-läran. Stora 
delar av kristenheten har infiltrerats och öppnat upp för nyandlighetens ockulta influenser och 
manifestationer ("Glory"). Men det är antikrists ande. 

Latter Rain-läran har olika benämningar:

• Latter Rain -läran 
• Manifested  Sons  of  God/Sonship/Corporate  Christ  (Kollektiv  Kristus,  "vi  är  

Kristus"/"vi är gudar", jmf Matt 24:5) 
• Dominion teaching (Herradömesläran)/Kingdom now 
• Joels armé 

Latter Rain-lärans upphovsmän var fr a  Franklin Hall  och William Branham  på 1940-talet. 
Läran handlar om en segerrik, global ekumenisk, maktfullkomlig kyrka som tar över världen 
och inför Guds rike i ändens tid. (Det var samma tankar hos Romerska Katolska kyrkan som 



ledde till  inkvisitionen).  Man säger att  Jesu återkomst är "andlig" i  kroppen - den kollektiva 
kroppen  (Corporate  Christ).  Den  är  en  elit  av  övervinnare  som t  o  m  når  odödlighet  och 
gudomlighet (Manifested  Sons  of  God).  Denna  övervinnararmé  (Joels  armé),  skall  efter  ett 
paradigmskifte,  ledas  av  de  nya (självutnämnda)  apostlarna  och  profeterna (Apostoliska 
revolutionen). Enheten under dessa ska förlösa härligheten (Glory) och de ska slå ner alla fiender. 
En världsvid väckelse skall bryta ut med miljoner, kanske miljarder som kommer med i kyrkan. 
En  kollektiv  "smörjelse"  (anointing) ska  komma  över  alla  som  går  in  under  apostlarnas 
"covering". Apostoliska revolutionens pyramidliknande maktstrukturer - en ny ordning - är kända 
begrepp  för  många  idag.  Likaså  Church  Growth movement  (Kyrkotillväxtrörelsen/numerär  
tillväxt) och  C Peter Wagner. Församlingens hopp blir enligt detta inte längre Jesu återkomst, 
utan dess storhetstid  på jorden här och nu  (Kingdom now).  Sedan menar  man att  "Jesus kan 
frigöras från himlen" och ta över riket som de har åstadkommit. Som grund finns en villolära som 
lär att Adam hade herravälde före syndafallet  (Herradömesteologin/Dominion), vilket djävulen 
har  stulit  och  som  ska  återtas  och  intas  på  samhällets  alla  nivåer.  En  annan  benämning  på 
apostlarna  är  "the  New  Mystics"  (nya  mystikerna).  Vi  ser  alltså  att  det  finns  många 
strömfåror/organisationer som förs samman genom nätverk och kopplingar, till en antikristlig flod 
som svämmar över.

Läs gärna undervisning Adam och Eva >> (jämför Dominion/Herradömesteologin) 
Påståenden ur Franklin Halls bok   A  tomic Power with God through fasting and prayer  :  

• att fullkomliga troende skall uppleva kraft över tyngdkraften (lavitation?)

• att de kan förflyttas var de vill

• att deras kläder inte slits ut, de har ingen kroppslukt, behöver aldrig tvätta sig

• de blir aldrig sjuka

• att en odödlighet från Kristus kommer över deras kropp, en guldskimrande substans som är 
synlig för alla, som förhärligar dem bland människor och gör att människor kan både se 
och känna den helige Andes eld, att alla måste be med öppna ögon  (slutna ögon förstör  
tron)

I  en  senare  bok,  The Return To Immortality,  säger  Hall  att  kristna  kan bli  odödliga  genom 
upplevelser av UFO (som han kallar ovanliga himmelska objekt). Kontroll över tyngdkraften och 
fritt svävande är möjlig och leder till odödlighet... 

C Peter Wagner om Dominion (Herredöme): "Dominion har att göra med kontroll, dominion  
har att göra med ledarskap, dominion har att göra med auktoritet och underordnande - och det är  
relaterat till samhället. ...Med andra ord, det handlar om att förändra samhället." >>

Denna framgångsteologi skapar "köttsliga" och oandliga kristna, som leds bort från korset 
och till avfall från den äkta tron. Samvetets röst tystas när man går in under människors makt, i 
stället  för  att  följa  Jesus  och  ledas  av  den  helige  Ande.  Den  lär  kristna  att  få  sina  begär 
tillfredsställda i världen, hos människor, saker/prylar och upplevelser - istället för att dö ned från 
begären.  Människan sitter  själv  på hjärtats  tron  och använder  Jesu  namn för  att  få  makt  och 
framgång. Baksidan "av myntet" är  prestationstro, lagiskhet och död religion, när människan 
själv ska utöva "sitt herradöme i Kristus" - för det är "ett annat evangelium och en annan ande". 

Matt 20:25 Men Jesus kallade dem till sig och sade: "Ni vet att folkens ledare uppträder 
som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem. 26 Men så 
skall det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er skall vara de andras 
tjänare,

Guds evangelium gör oss till nya skapelser i Kristus, korsfästa för världen och dess begär. Den 
helige  Ande för  oss  till  korset  -  till  överlåtelse,  rening och befrielse.  När  Jesus  är Herre 
kommer allt på rätt plats och vi blir utgivande redskap för Gud, ledda av den helige Ande. Jesus 
ger oss det vi behöver, både andligt och ekonomiskt när vi söker allt hos Gud (Matt 6:33).  "På 
hans skuldror skall herradömet vila!" (Jes 9:6) 

Hebr 13:5 Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt: Jag skall  
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aldrig lämna dig eller överge dig. 

Charles S. Graves:  Majoriteten av pingströrelsens ledarskap stod emot Latter Rain –rörelsen,  
vilket  gjorde  att  den  måste  backa  och  sluta  att  öppet  proklamera  sina  villoläror.  Den  
underjordiska rörelsen visade sig i den karismatiska förnyelsen ledd av personer som bekände sig  
till en del av de “sista-tidens-läror” som uppkommit i Latter Rain.

År 1999 hade två vågor - Toronto och Brownsville - passerat och dött ned. Men kundalini-invationen var 
inte över. Nu kom åren när de mest kusliga New age-liknande fenomenen visade sig. Det var en fixering 
vid  "andliga  portaler",  trans,  egendomliga  änglar  (Obs!  mycket  vanligt  i  New  age >>),  ädelstenar, 
gulddamm, andlig berusning/fylla, ljusfenomen, trumvirvlar, "tredje himlen-visualisering" och allt bisarrt 
som man kan tänka sig. Det var så uppenbart New Age, men många kristna var ändå blinda för det. 

Visualisering eller "guidad visualisering" är samma som New Age kallar "ande-guider". 

Det verkar likadant som för en drogmissbrukare som söker nya kickar, nya upplevelser. De som hängav 
sig nu var de som redan tagit del i ´Toronto´. En ny våg av "profeter" steg fram under den här tiden. Bland 
de mest kända var Patricia King, Todd Bentley, David Herzog, Joshua Mills, Bobby Conner och Paul 
Keith Davis. 

En kvinna skrev brev till Andrew Strom och berättade att hon tagit del av konferenser, bl a med Todd 
Bentley. Hemkommen låg hon på golvet och lyssnade till Bentleys undervisning om hur man "visualiserar 
sig till tredje himlen". Helt upptagen av detta, började hon plötsligt att skaka och jämra sig okontrollerat. 
Därefter blev hon alldeles stelfrusen och kunde inte röra någon kroppsdel. Hon förstod nu att det var en  
demon som försökte  inta  henne  och  hon  ropade  förtvivlat  "Gud  fräls  mig,  Jesus  hjälp  mig!".  Strax 
försvann kylan och stelheten. 

Hon ångrade, bekände och bad Gud om förlåtelse för varje handpåläggning som hon hade tagit emot och 
all  delaktighet  i  konferenserna.  Hon  var  frälst  och  andedöpt  och  den  helige  Ande  hade  gett  henne 
varningar som hon hade trängt undan. Nu vill hon varna andra. 

"Jack" skrev till Strom om böcker han hade läst av King, Bentley och Bickle. De är förrädiska eftersom 
mycket av språket liknar det äkta men det är en annan ande, skrev han. På ett möte med Joshua Mills föll 
"safirdamm",  blått  glitter  och  olja  kom  från  hans  skor  och  från  hans  händer.  Imponerad  av  det  
övernaturliga trodde han att detta var något speciellt. Han glömde orden från Jesus: "Ett ont och trolöst  
släkte begär ett tecken..."  När Todd Bentleys otrohetsaffär och stora pengainsamlande avslöjades blev 
han förvirrad. Men Jack tackar Gud för Strom som sa sanningen, vilket hans räddning. Han vill leva rent 
och älska sanningen och tar idag avstånd från allt han tog del i. 

Judas  brev avslöjar falska  apostlar  och  profeter.  Lägg  märke  till  v  4  och  v  6-10.  Dessa 
ogudaktiga  missbrukar  Guds  nåd  till  lösaktighet,  följer  sina  begär  (deras  lära  utgår  ju  från  
begären) och de tar sig högre positioner, som de inte är kallade till av Gud - samma synd som de 
fallna änglarna. De faller i samma synder som Sodom och Gomorra (!) och de smädar andliga 
makter (s k andlig krigföring). 

Jud 1:19  Det är dessa som vållar splittring, de som är oandliga och som inte har Guds 
Ande. 20 Men ni, mina älskade, skall uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den 
helige Ande. 21 Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i 
sin barmhärtighet skall ge er evigt liv. 

Guds väg är ödmjukhet, överlåtelse och lydnad till den helige Ande. 

David Wilkerson:”Just nu ser vi en växande antikristlig uppfattning och uppförande. Snart kommer det  
att  bilda  en ström och till  slut  en hel  ocean.  Och när  Antikrist  träder  fram kommer många kristna  
välkomna honom – därför att  deras hjärta har samma ande.  Paulus  varnade för det:  Många falska  
profeter har redan trätt fram och predikar ett evangelium från Antikrist.  Antikrists ande intar många  
hjärtan av avfallna kristna redan nu. De blir besatta av ondska. Men hur? undrar du. Därför att de har  
samma sinne som han. (Aposteln) Johannes varnar oss att de som älskar det som är i världen öppnar sig  
för Antikrists ande. Du vet att det är den sista tiden eftersom så många är fulla av den girige Antikrists  
ande”. 

http://www.vattumannen.se/Category.aspx?CatID=1007


DEL 3
Det räcker inte att bara varna för de extrema. Det finns andra som har stort inflytande i den karismatiska  
rörelsen men som har en mer accepterad fasad utåt. Ett sådant exempel är pastor Bill Johnson i Bethel 
church i Redding, Kalifornien. Bill har skrivit boken When Heaven Invades Earth  (Sv. När himlen 
invaderar jorden). Det är mycket som är bra i boken men "bakom kulisserna ", särskilt på deras School of 
Ministry är det fullt  av Toronto-liknande galenskap, "andlig berusning/fylla" mm. Många av de mest 
kända predikanterna inbjuds att undervisa och att "överföra" (impart) den s k "smörjelsen".

Bill Johnson var en av dem som  gav sitt bifall till Todd Bentley (från plattformen), strax innan han 
avslöjades (!) leva i synd (otrohet och alkoholism) och allt föll samman.  Signaturen "Johanna" skrev 
brev till Andrew Strom efter att ha deltagit på ovan nämnda Bibelskola 2008-09. Hon kom dit med stor 
förväntan  men  reagerade  snart  på  många  bisarra  beteenden  som ansågs  vara  normala  där.  Dagligen 
upprepades  "Gud har bara snälla saker att säga", "det finns ingen så hög som den Högste"  och både 
under lektioner och möten pågick störande beteenden som plötsliga skrik, skratt etc. 

När någon  gästpredikant besökte  skolan,  flockades  alla  runt  omkring  för  att  komma  så  nära  som 
möjligt. Man hade lärt sig att det bara var att "göra anspråk på all smörjelse" man själv ville ha, från dem. 
Handpåläggning var därför eftertraktat.  Bland talarna fanns, förutom församlingens egna pastorer, 
Bob Jones, Heidi Baker, Georgian och Winnie Banov, Randy Clark, John och Carol Arnott, Che 
Ahn, Randall Worley. Det berusade beteendet och den märkliga undervisningen var chockerande för 
Johanna. Hon intygar att ordet "omvändelse" inte hördes en enda gång på lektionerna. 

När paret Banov la händerna på någon, började de skaka våldsamt och snubbla omkring som om de 
var berusade. Det var fullkomligt kaos. Deras budskap var "kärlek, glädje, lycka och nytt vin". Vid ett 
annat tillfälle ledde en av pastorerna de 800 eleverna in i trans med hjälp av "soaking" musik. Under 
tiden sa pastorn "slut dina ögon och föreställ dig själv på din favoritplats. Nu kommer Jesus att gå emot  
dig. Vad säger han? Nu ger han dig något? Vad ger han dig?..."
Det talades mycket om änglar på Bibelskolan. Beni Johnson åkte runt i Arizona och New Mexico och 
"väckte upp änglar". "Wakey, wakey" (vakna) var en vanlig fras. Ständigt talade man om "änglamöten" 
och "besök i himlen".  En kvinna påstod sig se änglar överallt  och talade ständigt med dem. Johanna 
beskriver det som Disneyland.  "Det är helt fokuserat på upplevelser och Gud blir som en tomte" . Hon 
avslutar brevet: "Utan predikan av det sunda evangeliet, går all gudsfruktan förlorad." 

Trots  ockulta  manifestationer  och  de  mest  dåraktiga  beteenden,  är  det  att  föredra  när  det  så 
uppenbart är fel. Det mest förrädiska är de sammanhang som verkar sunda (och som har en hel  
del sund biblisk undervisning), men ändå leder vilse därför att det finns gift inblandat. De har 
öppnat för villoandar och inbjuder villolärare som ofta utger sig för att vara "smorda". Inget är så 
farligt som när sanningen blandas med en nypa lögner, som leder totalt vilse. 
Guds ord är klart med att vi inte kan blanda heligt och oheligt, äkta och falskt, sanning och 
lögn. Israels folk skulle leva  avskilda för Herren, överlåtna till honom.  Varje gång de sökte 
hjälp eller slöt förbund med hednafolken blev konsekvensen att de själva påverkades till avfall - 
istället för att de påverkade hedningarna att söka himlens Gud. Varför? Därför att sådant samarbete 
alltid  leder  till  kompromiss,  precis  som Gud hade varnat  dem för.  Gudsfruktan byts ut mot 
människofruktan och  människoupphöjelse, som snärjer, när strävan blir att vara till lags och 
rädsla för att hamna "utanför" binder. 

1 Kon 11:2 De hörde till folk som HERREN hade talat om och sagt till Israels barn: "Ni 
skall inte gå in till dem, och de inte till er, eftersom de kommer att förleda era hjärtan att 
följa deras gudar..."

2 Mos 23:32 Du skall inte sluta förbund med dem eller deras gudar.  33 De skall inte bo 
kvar i ditt land, för att de inte skall få dig att synda mot mig. Du kunde då tjäna deras gudar 
och detta skulle bli en snara för dig.

Ändå är det precis så som många kristna ledare resonerar idag i den organiserade EKUMENIKEN 
(D Hedegård: ekumenismen). Vid inträdet i SKR ville protestanter vara med  "för att påverka". 
Har det lett  till  att  katolikerna och ortodoxa har omvänt sig och kastat ut sina avgudar 



(Mariastatyer, ikoner, radband, avlatsbrev mm)? Eller har tvärtom många präster och pastorer 
öppnat alltmer för avguderiet och tagit efter det?! "Gå inte i ok..." Läs om SKR:s ordförande 
och om "den teologiska nyorienteringen och omtolkningen av evangelium och missionssyn inom  
Svenska baptistsamfundet..." >>

(Om en katolik tar emot Jesus Kristus, till frälsning, överbevisar den helige Ande om synd och  
nödvändigheten av att göra sig av med avgudar och tillbedjan av sådana. Om det inte sker, utan  
man  dras  ännu  djupare  in  i  Maria-dyrkan,  "Maria-uppenbarelser"  och  liknande  mystiska  
upplevelser, är det inte Guds Ande man har att göra med. Det är ett annat evangelium och en  
annan ande - antikrists ande). 
När sunda pingstförsamlingar samarbetar med exempelvis trosförsamlingar med framgångsteologi 
(eg. Dominion) är frågan - vem påverkar vem? 

2 Kor 6:14 Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet  
med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? 

Tro är ödmjukhet, förtröstan och beroende av Gud - Gud får vara Gud i våra liv. 

Otro  är när  människan tar Guds plats och tror sig kunna styra Gud utifrån hans eget ord 
(framgångs-teologi).  Då  kommer  alltid  ett  pyramidliknande  hierarkiskt  system  fram  där 
maktmänniskor intar position och självutnämnda  apostlar och profeter  (ex. C. Peter Wagner  
och apostoliska revolutionen och Profetrörelsen, påven...) kräver underordnande. De skor sig 
ofta på människors givmildhet och utger sig för att ha stor tro och vara "välsignade av Gud" när de 
lever lyxliv! 

Det är ingen ny företeelse. Men Paulus, till skillnad från många kristna ledare idag, hade ingen 
ekumenik med sådana falska apostlar och profeter eller ledare: 

2 Kor 11:4 Om någon kommer och predikar en annan Jesus, än den vi hava predikat, eller 
om I  undfån  ett  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. 5 Jag menar 
nu att jag icke i något stycke står tillbaka för dessa så övermåttan höga "apostlar".

19 Ni står gärna ut med dårar, ni som är så kloka. 20 Ni finner er i att man gör er till slavar, 
att man utnyttjar och utsuger er, att man uppträder utmanande och slår er i ansiktet.

IHOP

Mike Bickle  slutade som pastor  för Kansas City-kyrkan 1999 och startade  ´International  House of 
prayer´  (IHOP,  Internaionella  Bönehusrörelsen).  Hans special-ämne kallas  Bridal-paradigm (brud-
tankar/mönster) . Innebörden är Höga visans bild av bruden som dras till extrem, där bruden skall nalkas  
Jesus  som  en  "fängslad  älskarinna"  och  församlingen (både  kvinnor  och  män)  ska  agera  som 
kärlekskranka brudar. Flera deltagare som senare skrev brev till Strom, beskrev hur detta  sensuella 
beteende förde med sig orena tankar och orena drömmar (upplevdes som inspirerade av orena (onda)  
andar). 
När House of prayer invigdes, utbröt genast samma bisarra manifestationer som tidigare i ´Toronto´. (En 
av IHOP:s partners är Bill Johnson). 

All  slags  villfarelse  och  villolära lockar den  fallna  syndanaturen  (köttet).  Den  bygger på 
människans  (själviska) begär.  Begär efter  sensualitet,  begär efter  pengar/rikedom och prylar, 
begär efter MAKT och position, begär efter inflytande, begär efter andliga upplevelser och kickar, 
begär  efter framgång och resultat,  begär  efter mer...Sedan försvaras begäret genom att man 
förvränger läran - och skapar sig en villo-lära. 

2 Tim 4:3 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.

"Kom till  Jesus  så  blir  du  rik"..."proklamera  dina  rättigheter"..."ta  tillbaka  det  djävulen  har  
stulit"... Stulit? Det fanns en orsak till att Israels folk hamnade i slaveri i Egypten, eller hur? Det  
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var  inte  så att  Gud hade misslyckats med att  beskydda dem. Nej,  de hade själva börjat  tillbe 
egyptiska avgudar och efterföljt Egyptens (världens) tänkesätt. När sådant sker hamnar vi alltid i 
slaveri, det vi kallar lagiskhet och prestationstro. Man vill ha både Jesus och världen. Men Jesus 
sa: 

Matt 6:24 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. 

Men t o m slaveriet kan bli vår räddning om det leder till ånger och omvändelse.  Korsets väg - 
evangelium om Jesus Kristus - är ett liv i den helige Andes frihet och kraft, som nya skapelser i 
Kristus. Det innebär att vi bekänner, överlåter och dör ner från begären som förslavar. 
Hur fel blir det då inte om man lär motsatsen och uppmuntrar begären - och tar bort korset!  
Undra på att många sådana ledare sedan avslöjas i den ena synden värre än den andra... Det har 
inget att göra med att de är "attackerade av djävulen på grund av sin höga kallelse". Det har 
att göra med hjärtats hårdhet och en falsk teologi. 

2 Petr 2:17 Dessa människor är källor utan vatten och moln som jagas av stormvinden. Det 
djupa mörkret är förvarat åt dem. 18  De talar stora och tomma ord, och i sina köttsliga 
begär  lockar  de med utsvävningar  till  sig  människor som med knapp nöd har  kommit 
undan sådana som lever i villfarelse. 19  De lovar dem frihet men är själva slavar under 
fördärvet, ty det man besegras av är man slav under.

1 Joh 3:6 Den som förblir i honom syndar inte. Den som syndar har inte sett honom och 
känner honom inte. 7 Kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig 
liksom han är rättfärdig. 8 Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har syndat ända 
från begynnelsen. Och  Guds Son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens 
gärningar.

Att "göra synd" eller att "synda" här, beskriver  medveten, pågående synd, emot sitt samvete. 
Man vägrar att  bekänna och överge synden och försöker ofta dölja den för att "hålla uppe en 
fasad". Det är det som kallas "synd till döds" (1 Joh 5:16). Ett obotfärdigt hjärta som uthärdar i 
synd, leder till andlig död. (Många av oss som har levt som "förlorade söner/döttrar" vet hur den  
vägen ser ut). 

1 Joh 1:7 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.

Det finns nåd! Om vi väljer att leva i ljuset och ta emot Jesu förlåtelse! HAN ger oss kraft att stå  
emot synden. Om vi faller i synd eller kämpar med en synd men vill bli fria, ska vi inte ge upp. 
Det finns förlåtelse och befrielse i Jesus Kristus. 

Mike Bickles dröm
Den 13 februari  2009 hände något märkligt.  Mike Bickle hade en dröm som han lade ut på IHOP:s 
hemsida, eftersom han var övertygad om att den var profetisk. 

Han drömde att han befann sig på en konferens utomhus på en baseball  stadium med ca 40.000 
personer. Han predikade om bön, kraft och ändetidens dom, på eftermiddagens två sessioner. Där fanns 
deltagare och ledare från varenda karismatisk strömfåra. Han mindes särskilt att Bill Johnson var där 
med sin församling. Det var härlig gemenskap. 

När han avslutade predikan vid 17.00-tiden, började det som beskrivs i Upp 12:7-9 att hända,. (En strid 
uppstod i himlen: Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar  
stred, 8 men han var inte stark nog, och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. 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). I drömmen kastades demoniska andemakter  
ned  på  jorden.  De  såg  ut  som  väldiga,  stora  ormar  med  huvuden  som  liknade  drakar.  Ingen  på  



konferensen hade tillräcklig förståelse eller tro för att kunna stå emot med styrka och mod. ALLA på  
konferensen,  från  alla  de  olika  karismatiska  strömfårorna  sprang  omkring  i  fruktan  och  förvirring,  
inklusive IHOP-medlemmarna. 
De orm-liknande andemakterna var fulla av raseri mot folket. De verkade arga och förödmjukade över  
att ha begränsats till jorden. Folk var skräckslagna. Tillsammans med ormarna föll sot eller våt lerig  
tjock aska ned på jorden. Det förmörkade himlen när det föll ned över människorna. Det fanns inget  
skyddande staket vid ingången till stadion, så många inklusive Mike själv, sprang ditåt. 
Alla sprang i fruktan och förvirring. Ingen hade några goda nyheter. Mike lyckades springa till kontoren  
vid entrén, med våt aska över hela kroppen. Många hann inte undan utan blev bitna av ormarna och  
täckta med våt aska. Det fanns onda poliser vid entrén, som sa åt Mike att han var tvungen att antingen  
gå tillbaka in på stadion eller bli satt i fängelse. Han anade att de måste vara med i Antikrists system.  
Han tänkte att han önskade att de hade tagit ändetidens händelser på allvar, när de hade haft tid för att  
förbereda sig. 
Han tänkte vidare: "På tal om kraft, är dessa krafter mycket starkare än den som vi i själva verket lever  
i". Han vaknade med en känsla av brådska. Poängen med drömmen var att undvika dilemmat att vara  
oförberedd  för  den  dagen...alla  karismatiska  strömfåror  idag  har  tomma  argument,  om  man  inte  
förbereder sig, när det gäller att ha kraft för ändetidens drama. (Slut på drömmen). 

Andrew Stroms frågor angående drömmen: Om dessa 40.000 människor alla är påverkade av IHOP, 
hur kommer det sig då att ingen av dem har något försvar mot "orm-demonerna", som kom ned för att bita 
dem? Hur kom det sig att ledarskapets undervisning inte hade lett till någon förberedelse alls? Är det en  
tillfällighet att ´Kundalini´ alltid talas om som en "orm-liknande" ande eller demon? Kan det vara så att 
"poliserna" i drömmen var Guds tjänare som hindrade Mike Bickle att fly från hans eget folks fördärv? 

Det är nog ingen tvekan om att det var  en profetisk dröm och dessutom en mycket, mycket 
allvarlig varning! Tankarna går först och främst till ett par bibelord. Det första är fortsättningen 
på verserna i drömmen och beskriver de som vinner seger och som har kraft, den helige Andes 
kraft, att stå emot antikrists välde. Det finns ett folk som "följer Lammet vart det går"! 

Upp 12:10 Och jag hörde en stark röst i himlen säga: "Nu har frälsningen och makten och 
riket  blivit  vår  Guds  och  väldet  hans  Smordes.  Ty  våra  bröders  åklagare  har  blivit 
nerkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. 11  De övervann honom 
genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de 
drog sig undan döden. 12 Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem! Men ve dig, du jord 
och du hav, ty djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är 
kort."

Det andra bibelordet beskriver domen över Skökan (den falska ekumeniska världskyrkan som 
bygger  på  makt/världsreligion)  som  utförs  av  Antikrists  (tiostats)armé (politisk  makt  - 
"poliser" i drömmen?). Det stora avfallet leder in i en falsk andlighet (New age) och öppnar för 
ockulta manifestationer och demonisk aktivitet (kundalini) som översvämmar idag. 

Men det finns också en mängd andra nätverk som leder till denna människans och kyrkans storhet 
(Dominion), i förlitan på sin egen förmåga och sitt eget förstånd (företagstänkande, oberoende 
av Gud), istället för ett liv i totalt beroende av Gud, i efterföljelse och helgelse. 

Upp 17:15 Och han sade till mig: "Vattnen som du såg, där skökan tronar, de är folk och 
människomassor och folkslag och språk. 16 Och de tio hornen som du såg och vilddjuret, 
de kommer att hata skökan och göra henne utblottad och naken. De skall äta hennes kött 
och bränna upp henne i eld. 17 Ty Gud har ingett dem tanken att utföra hans plan och 
handla i en och samma avsikt och att ställa sin kungamakt i vilddjurets tjänst, till dess Guds 
ord går i uppfyllelse.

Som vi vet är det Latter rain-läran (Kundalinivarning del 2) som ligger till grund för många av 
de karismatiska strömningarna (samma som Katolska kyrkans maktanspråk). Latter rain är en egen 
konstruktion av Bibelorden i Joel 2:23 och Hos 6:3 om vårregnet, det sena regnet (latter rain). 

Regnet i Bibeln, är först och främst en förebild på undervisningen, Guds rena, förvandlande 
Ord.  Det  är välsignelse  och "uppenbarelsens  Ande  till  kunskap om Jesus".  Det  är  sådant 



vårregn som Gud bl a har sänt i Kina, till miljoner människors frälsning. Vi i västvärlden blir 
förstummade och förkrossade när vi ser  (de oftast materiellt fattiga) kinesernas kärlek till Jesus 
och deras villighet att lida för honom. Många har suttit eller sitter i fängelse och många har lidit 
martyrdöden för sin tro på Jesus. 

Den helige Ande är redan utgjuten som vi läser om i Apg 2. Israels folk är lovade ett "vårregn" 
eller väckelse innan Jesu återkomst (Joel 2:32, 3:1, Apg 15:16-17) men vi tror och ber att ett 
Andens vårregn också ska komma i Sverige. 

5 Mos 32:2 Som regnet må min lära drypa, som daggen må mitt tal flöda, som rikligt regn 
på grönska, som regnskurar på gräs. 3 Ty HERRENS namn skall jag förkunna, ge ära åt vår 
store Gud. 4 Han är Klippan, fullkomliga är hans gärningar, ty alla hans vägar är rätta. En 
trofast Gud utan svek, rättfärdig och rättvis är han. 

I drömmen som Mike Bickle hade,  regnade inte välsignelse utan ormar. Det tyder på en falsk 
"väckelse" eller rörelse. Alla falska läror och lögner har sitt ursprung i "den gamle ormen". Vem 
är det de hänger sig åt i sin "andliga berusning"? Var det "bönesvaret" som kom ned?

Jes 47:11 Därför skall olycka komma över dig, och du skall inte veta varifrån den kommer. 
Fördärv skall falla över dig, du skall inte kunna avvärja det. Plötsligt skall ödeläggelse 
komma över dig, när du minst anar det. 12 Träd då fram med dina besvärjelser och dina 
många trolldomskonster, som du har tröttat ut dig med alltifrån din ungdom. Kanske kan 
du få hjälp, kanske kan du skrämma bort faran.

Andrew Strom ropar ut en varning: "Håll er borta från IHOP!" Allt de säger är inte fel eller dåligt. Men 
kundalini- anden är en mycket allvarlig villfarelse och han känner stor sorg och stor nöd både för ledarna 
och folket. 

Ett  annat par som finns med på listan för kundalini-varning är  Heidi och Rolland Baker från IRIS 
Ministries. De gör ett stort arbete bland fattiga i Mozambique som är lovvärt. Men de har likväl varit 
djupt inne i ´River´- manifestations-rörelsen sedan många år. Heidi har blivit känd för sina kundalini- 
rotationer och "Wooahs". De har "överfört (impartation) anden" till många andra. IRIS huvudkvarter är 
även det, knutet till Bill Johnson. 

Strom påpekar att han har inget personligt emot någon av dem han varnar för, snarare tvärtom. Men 
detta har skadat så mycket i kristenheten, att det måste fram i ljuset. Vi får inte tillåta denna (onda) ande  
att förgöra fler av Kristi dyrbara får. Efter ca 10 år i Profetrörelsen reste Strom landet runt och talade om 
den kommande "gatu-väckelsen".  E-maillistan hade nått  5000 men han blev mer och mer oroad över 
rörelsens utveckling. År 2003 fick han möjlighet att komma till USA och reste där med ett budskap till 
Amerika. 

Han bosatte sig med famlijen i Kansas City. Det som slutligen fick Strom att lämna Profetrörelsen, var 
en konferens i oktober 2004. Den var ämnad att föra "Kansas-profeterna" tillbaka in i tjänst igen som 
tidigare. De största namnen fanns bland talarna - Bob Jones, John Paul Jackson, Bobby Conner, Paul 
Keith Davis, James Goll m fl. Med stor förväntan kom Strom dit, men åkte hem varje kväll bedrövad och 
deprimerad av det han såg och hörde. (Han har i detalj beskrivit konferensen och utvecklingen i andra  
böcker). 
När Andrew Strom tillkännagav sitt utträde ur rörelsen, strömmade 1000-tals mail in från hela världen. 
Han hade ingen möjlighet att läsa alla. De flesta var till hans förvåning uppmuntrande. Orsaken till att han 
kom till Kansas City var att förmå Profetrörlsen att återvända till sin ursprungliga kallelse. Han insåg nu 
att  det  var  omöjligt  och  att  Gud  kallade  honom  ut  därifrån.  Profetrörelsen  hade  gått  så  djupt  i 
villfarelse att det var farligt att ens vara med. 

Todd Bentley i Lakeland
Andrew Strom hade knappt hunnit återvända till  Nya Zeeland år 2008, förrän en ny "helanderörelse" 
startade med Todd Bentley i Lakeland, Florida. Han var inte förvånad eftersom han länge ansett Todd 
Bentley som en av de tre, andligt sett, mest farliga ledarna i Profetrörelsen. Som en brevskrivare uttryckte 
det för Strom, var Todd Bentley fixerad vid sig själv och hans verksamhet var fylld av falska änglamöten 
av de kusligaste slag, gulddamm (falska tecken)  och guidade visualiseringar till "tredje himlen" - 



som kommer direkt från New age. Det värsta är att det finns "krafter" i alltsammans, som gör det än 
mer farligt.

Andrew Strom skrev till Charisma Magazine, tidningen som hade skrivit positivt om ´Lakeland´vid 
starten: "Jag har själv hört Todd Bentleys undervisning om "Tredje himlen-visualisering", och jag vill  
säga er -  de är direkt tagna ur en New age-handbok. Fruktansvärda saker. Och ändå accepterat av  
tusentals kristna idag. Frambringar sådana övningar en äkta "helandeväckelse"? Detta är den sortens  
frågor som vi måste ställa till Charisma Magazine. Jag lämnar det till er att avgöra." 
I en artikel om "Änglahärar" skrev Todd Bentley 2003: "Fader, ge mig himlens änglar just nu, som  
är ämnade att ge mig pengar och välstånd. Och låt dessa änglar förlösas åt mig. Låt dem gå ut till  
jordens fyra hörn och samla pengar till mig..."

Pengar, pengar, pengar...begär efter pengar! Todd blev känd för sin "Emma"-ängel, som tydligen 
var hans ande-guide (påstods vara den som som även guidade W Branham på 40-talet) . Han blev 
också känd för sina ockulta tatueringar (som han påstod att den helige Ande uppmanat honom 
till),  "Bam!"-rop  (ett  namn för  Shiva  i  hinduismens  treenighet  som  betyder  "det  är  tid  för  
ödeläggelse"- Todd döpte ibland i "faderns, sonens och Bams namn"), en och annan spark och 
slag mot människor i förbönen, lögner om döda som väckts till liv, vidriga manifestationer etc. 
(Det finns en mängd video på YouTube). 

Möten med Todd Bentley sändes varje kväll på God TV och han spred sin "anointing" till så många 
han kunde, särskilt ledare. Bob Jones sa att det var "den tredje vågen", "Förändringens vind" (första 
vågen  -Toronto,  andra  vågen  -Bronsville  Pensacola).  Karismatiska  ledare  hävdade  att  detta  var 
historiens största väckelse! Andrew Strom ansågs nog som världens största idiot som försökte stå emot 
denna väldiga rörelse. Men plötsligt började  Charismas redaktör J. Lee Grady ställa kritiska frågor 
öppet. Snart skulle alltihop få en vändning som ställde hela den karismatiska rörelsen på huvudet. 

Några av punkterna i  en artikel  av Grady: 1.  Se upp för  främmande eld...  2.  Se upp för  bisarra 
manifestationer... 3. Se upp för bedrägeri och överdrifter... 

Överallt  där  "smörjelsen"  överfördes  följde  bisarra  manifestationer.  Människor  låg  på  golvet  i  trans, 
hysteriska  skratt,  våldsamma  okontrollerade  skakningar,  dansande  och  raglande  som  druckna, 
ångestfyllda rop, stönande, djurläten, rop på "Eld! Eld!... 

En kristen kvinna beskrev i ett brev hur hon fick se en falsk "Jesus" med "sitt tredje öga", vid en av sina 
tre besök i ´Lakeland´. Hon röt som ett lejon och såg gulddamm men det mest demoniska av allt var när  
denne "Jesus" gjorde sexuella närmanden. Fortfarande 1 1/2 år senare, kämpade hon med den demoniska 
närvaron som hon öppnade för på Todd Bentleys möten. Hon var nu 49 år och blev frälst vid 16. Hon var  
förtvivlad över sitt misstag att låta sig luras. 

En annan kristen kvinna skrev om sin ånger över att ha försvarat Bentley till en början. Senare blev hon 
förtvivlad när en kvinna, som var uppenbart påverkad av demoner, togs upp på plattformen men som 
uppmuntrades  i  sitt  tillstånd.  Hon  såg  ut  att  plågas  svårt  av  de  hemska  manifestationerna.  Samma 
manifestationer som pågick här, ansågs vara demoniska på 70-talet i den tidiga karismatiska rörelsen, 
påpekade hon. 

J. Lee Grady skrev i Charisma att den helige Andes verk ofta följs av ett "heligt kaos". Strom svarade 
att visst kan väckelser vara kaotiska ute vid kanterna men aldrig i själva hjärtat av det som händer. Äkta 
väckelse har alltid omvändelsebudskap, helighet och korset i centrum... Lakeland- rörelsen har inte 
problem vid utkanterna, utan i själva hjärtat. Det är en väldig skillnad. 
Lee Grady försökte till en början gå en medelväg men hans frågor, blev alltmer närgångna: "...Några i det  
profetiska  lägret  talar  om återkommande himlabesök,  ´tredje-himlen-uppenbarelser´och långa  samtal  
med änglar med namn som Emma, Löften -och Förändringens vindar. Är detta verkligen Guds änglar  
eller det falska ljusets sändebud?...Några i det profetiska lägret påstår sig ha haft konversation med döda  
kristna,  inklusive  Paulus  och  apostlarna.  Ingår  det  i  den  kristna  erfarenheten  eller  är  det  
svartkonst?...Ovanliga tecken och under har rapporterats på gudstjänster - inklusive gulddamm, fjädrar,  
pärlor och olja.  Samtidigt  ligger tillbedjare på golvet,  skakande,  med okontrollerade ryckningar och  
uppför  sig  som berusade.  Hur  ska  vi  kunna  skydda folk  från  missbruk  av  manifestationer  och från  
demonisk påverkan, på samma gång som man ger rum för sanna Guds-tillbedjare?..." 



Det enda som fanns att göra för Andrew Strom, var att varna dem som ville lyssna. 

Början på slutet
Den 23 juni 2008 gav alla de kända ledarna i rörelsen sitt bifall till Todd Bentley, i direktsänd TV. 
Ingen visste då att det var början på slutet. Bland ledarna fanns C. Peter Wagner, Che Ahn (Pasadena), 
John Arnott  (Toronto Kanada),  Bill Johnson  (Redding Kalifornien),  Rick Joyner (Morningstar), Bill 
Hamon. Dessa ledare "smorde" Todd med en "Förnyelse"-olja, ditsänd av Chuck Pierce, som befann sig 
i Afrika. 

Ceremonin,  som  kallades  "apostolic  alignment"(en  förnyad  avskiljning  och  bekräftelse  på  Todd  
Bentleys  tjänst),  leddes  av  C. Peter Wagner,  som anses  vara den störste  ledaren  i  den karismatiska 
världen. Han fastställde att man nu befann sig i  den Andra apostoliska tidsåldern.  Stacey Campbells 
huvud skakade så våldsamt, att det var svårt att höra vad hon sa. >>

Andrew Strom kände sig mycket ensam vid den här tiden men han gjorde allt han kunde för att varna, 
bland annat  genom boken True & False  Revival  (Sann & falsk  väckelse).  I  juli  2008 visades  TV-
sändning från Lakeland. Men det var ganska genant att se, att när man bad om endast tre medicinskt 
bevisade helanden, fick man undvikande och spridda svar. Det visade sig att det inte gick att få fram 
bekräftelse  på  ett  enda  helande.  Programmet  visade  kristna  från  hela  världen  i  en  cirkusliknande 
uppvisning och Todds "Bam!"  hördes  när  han bad för  människor.  Bara  någon vecka senare  16 juli, 
erkände Peter Wagner offentligt  att  "det hade skett  ytterst  få helanden i  ´Lakeland´".  Inte heller 
kunde någon visas som "blivit uppväckt från de döda", som media hade begärt. Alltihop visade sig 
vara lögn.

Det finns fler som har ljugit på samma sätt.  Oral Roberts, som sålde "helandevatten" för att 
bota  ekonomiska  svårigheter  om det  hälldes  på plånboken...påstod  vid ett  tillfälle,  inför  6000 
människor (Inte smart!) på Oral Roberts University, att han var tvungen att avbryta predikan för 
att  väcka upp en död.  Sonen Richard spädde på antalet  till  50-60 personer som hade blivit 
uppväckta. När journalister pressade honom började han backa. I ett TV-framträdande var han 
tvungen att erkänna att det var ett barn verkade (!) ha dött som han hade väckt till liv (?). 

Är det inte märkligt att så många ändå beblandar sig med dessa organisationer och nätverk, trots 
alla genanta avslöjanden? Vem ger "kärleken till SANNINGEN rum"? 

Hur många fler lögner om helanden och mirakler cirkulerar i de apostoliska nätverken? 
Var fanns gudsfruktan? Tack vare YouTube hade många människor fått upp ögonen. Men den största 
"bomben" kvarstod. Bentley skulle lämna rörelsen: skilsmässan och alkoholproblemen avslöjades (och 
snart även otrohetsaffären). De stora "profeterna skämdes så att de inte visste vad de skulle säga eller  
göra. 

Snart skulle också Todd Bentleys otrohetsaffär avslöjas. 

J Lee Grady skrev i Charisma: "Jag är ledsen. Jag är besviken. Jag är arg." I artikeln som hette  "Livet 
efter Lakeland: Att reda ut förvirringen" ställde han frågorna: Hur hade man vågat kalla kritiken mot  
Todd Bentley för "demonisk"? Hur kunde de kända ledarna lägga händerna på Bentley den 23 juni  
och avskilja honom offentligt? Kände de inte till hans personliga problem (som avslöjades tre veckor  
senare)? 

Hm. Vilken urskiljning hos dessa som tror sig vara världens största "profeter"...! 

Jer 23:21 Jag sände inte dessa profeter, ändå rusade de i väg. Jag talade inte till dem, ändå 
profeterade de. 22 Om de haft tillträde till mitt råd, hade de förkunnat mina ord för mitt 
folk för att få dem att vända om från sina onda vägar och sina onda gärningar.

Ingen offentlig ursäkt kom.  "Apostlarna och profeterna" verkade vilja dra sig bort  och gömma sig. 
Många ledare runt  om i  världen som hängivit  sig  i  ´Lakeland´,  slutade helt  enkelt  att  prata  om det.  
Andrew Strom var så chockad och bedövad av det som hade hänt, att han först inte visste hur han skulle 
reagera. Var han nöjd? Nej, han kände sig bara tom. Han kände att han hade fått upprättelse - ja. Men  
ingen kan känna glädje när ett äktenskap kraschar på det sättet. 

14 år av Kundalini är 14 år för mycket. "Gräshopporna" har verkligen fått äta sig mätta (Joel 1). 

http://www.youtube.com/watch?v=pqaoskr5wlc&feature=related


Bill  Johnson verkar  ständigt  finnas med i  den inre kretsen i  Profet  -och apostlarörelsen.  Det 
kanske är något att fundera över, bland de svenska församlingar/kyrkor som har kopplingar till 
honom och hans verksamhet. 

Vi kan nog konstatera att de ledare som har tagit del i dessa "strömningar" och obibliska (new age- 
)  manifestationer utan  att  ha  gjort  upp  och  tagit  avstånd  ifrån  det,  inte  heller  idag  är  helt 
tillförlitliga när det gäller urskiljning.  Den som inte omvänder sig och bekänner inför Gud, 
riskerar att dras med i "nästa våg" som dyker upp. Att i ekumenikens namn samarbeta med allt och 
alla är lika illa och kan öppna upp för vad som helst. 

Det finns, enligt Bibeln, ett ansvar att pröva och varna för sådant, som så uppenbart är från 
mörkrets  rike.  Att  som strutsen "stoppa huvudet i  sanden" (av fruktan för människor eller  av  
likgiltighet?),  är  alltså  inget alternativ.  Om vi ärligt  frågar  Gud, ger den helige Ande oss den 
urskiljning som vi behöver. 

1 Joh 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty 
många falska profeter har gått ut i världen. 

1 Tess 5:20 Förakta inte profetior, 21 men pröva allt, behåll det goda, 22 och håll er borta 
från allt slags ont. 23Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och 
kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. 24Trofast är 
han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk.

DEL 4
Efter avslöjandena om Todd Bentleys otrohetsaffär och skilsmässa, alkoholproblem och omgifte med f 
d älskarinnan kunde man förvänta sig förkrosselse, ånger och omvändelse. Men så blev det inte. Rick 
Joyner var den som nu skulle hjälpa Todd Bentley till att återgå i aktiv tjänst. Redaktören för Charisma 
Magasine, Lee Grady, reagerade starkt i en artikel. Ingen kunde leda den förvirrade rörelsen och ingen 
reagerade på den omoral som Bentley gjorde sig skyldig till. Inte minsta ljud av tårar eller "sönderrivna 
säcktyg" (bild på djup ånger och botgöring). 
Bara tio månader senare, i januari 2010, kom nyheten från Rick Joyner, att Todd Bentley var tillbaka i 
tjänst i  Joyners stora konferenshall  på Morningstar.  Man talade redan om en "ny väckelse".  Andrew 
Strom sände snabbt ut Kundalinivarning-Brådskande! Trots åtskilliga varningar från flera större ledare, 
tvekade inte Joyner att föra Bentley in i rampljuset. Tydligen var det enda som betydde något kundalini-
manifestationerna. Hur otroligt det än är, så försökte dessa att få igång hela apparaten igen! Bentley 
arbetade snart med att få partners och bygga upp sin Ministry.

Men som vi vet är detta mycket, mycket större än att det bara gäller Todd Bentley och Rick Joyner. Det 
finns mängder med organisationer (Ministries) och nätverk, som arbetar under denna "jag-centrerade" 
(onda) andemakt. Orsaken till att de kan hålla på, är de mest kända ledarna som tillåter och stöder det. Det 
måste vara den största skandalen i kyrkans moderna historia. Därför behövs det verkligen en revolution 
och en ny reformation i Kristi kropp, menar Strom.

Det har börjat skaka. Orsaken är att Gud inte kan ha en massa ledare utan urskiljning. Det behövs en 
stor förändring, med början bland ledarskapet. Trots den chockvåg som gick över världen när Lakeland 
kollapsade, fortsatte de flesta som vanligt, utan att omvända sig från den ande som de hade agerat under. 
Kundalinianden fick fortsatt uttrymme. Vi ser det inte minst på sådana som John Crowder idag. 

När en person har intagits av en oren ande, säger vi att den behöver befrielse för att få den utdriven. 
Första steget är oftast ånger. Likaså behöver Kristi kropp befrielse idag, och ånger är också nödvändigt. 
Det går inte att leka med en "New age-ande" (demon)! Något måste ske - en stor utrensning är på väg.



Varningar för avfall
Sedan många år tillbaka,  hade varningar gått  ut  för den stora villfarelsen och det stora avfallet,  som 
särskilt har pågått de senaste 16 åren. 

1965 fick Stanley Frodsham förmedla en profetia:  "Beundra inte mänskliga personligheter. Många 
som jag ska smörja starkt med under och mirakler, kommer att upphöjas och falla av vid vägkanten. Jag  
gör det inte villigt. Jag har resurser för att de ska stå. Jag kallar många till tjänst och utrustar dem men  
kom ihåg att många kommer att falla. De kommer att vara som klara ljus, som människor fröjdas i. Men  
de kommer att låta sig intas av onda andar och leda bort mitt folk. Lyssna noga när det gäller dessa  
saker,  för  i  de  sista  dagarna  kommer  villoandar  som  leder  mina  smorda  vilse.  
Många kommer att falla p g a av olika begär och överflöd av synder. 
Men den som ivrigt söker Herren kommer att få den helige Ande inom sig. När några går till höger och  
till vänster - följ dem inte, utan ha blicken fäst på Herren. De kommande dagarna är mycket farliga,  
svåra och mörka, men det ska också komma en Andeutgjutelse över många städer. Mitt folk måste noga  
varnas för de kommande dagarna. Många kommer att vända sig till förföriska andar och många förför  
redan. Det är de som övar rättfärdighet, som är rättfärdiga. Många skyler sina synder med teologiska  
ord. Men jag varnar er för förföriska andar, som leder mitt folk på en ond väg. Många kommer med  
förföriska andar och erbjuder lockbeten. Ni kommer att märka att efter jag har besökt mitt folk än en  
gång, kommer vägen att smalna av och allt färre ska gå på den. Men låt er inte förföras, rättfärdighetens  
vägar är mina vägar. Även om Satan kommer som en ljusets ängel, så lyssna inte på honom, för de som  
gör mirakler och inte talar i rättfärdighet är inte mina. Jag varnar er mycket kraftigt, att jag kommer att  
döma  mitt  hus  och  ha  en  kyrka  utan  fläck  och  skrynka  när  jag  kommer.  
Jag önskar att få öppna era ögon och ge er andlig förståelse, så att ni inte blir lurade utan må vandra  
med uppriktiga hjärtan inför mig, och älska rättfärdighet och hata det ondas väg. Se upp till mig och jag  
ska låta er se med Andens ögon de saker som lurar i mörker och inte är synligt för det mänskliga ögat. 
Låt mig leda er på denna väg, så att ni varseblir mörkrets makter och kan strida emot dem. Det är inte en  
kamp emot kött och blod, för om ni strider på det sättet vinner ni inget. Men om ni låter mig ta över och  
strida  mot  mörkrets  makter,  då  är  de  besegrade  och  frihet  är  vunnen  för  mitt  folk.  
Jag uppmanar er att söka ivrigt i Skrifterna för de sista dagarna. För det som står skrivet, skall i sanning  
manifesteras. Det skall komma bedragare bland mitt folk i ökat antal, som skall tala för sanningen och  
vinna favör  hos  folket.  Folket  kommer att  pröva med Skriften  och säga,  att  det  är  sant,  som dessa  
människor säger. Och först då, när de har vunnit människors hjärtan kommer Satan in bland mitt folk. Se  
upp för bedragare. Låt er inte bli bedragna. För berdagare kommer först för att vinna mångas hjärtan  
och sedan föra fram sina lömska läror. Ni kommer inte att kunna urskilja dem som kommer från mig och  
dem som inte kommer från mig, när de börjar predika. Men sök mig ständigt,  för då skall  ni ha ett  
vittnesbörd i era hjärtan när dessa doktriner förs fram, att de inte är från mig. Frukta inte, för jag har  
varnat er. 
Många kommer att bli bedragna. Men om ni vandrar i helighet och uppriktighet inför Herren, kommer  
era ögon att öppnas och Herren kommer att beskydda er. Om ni ständigt ser upp till Herren, kommer ni  
att veta när läran förändras och ni kommer inte att dras med i den. Om era hjärtan är rätt skall jag  
bevara er, och om ni ser upp till mig skall jag uppehålla er.
…Bedragare talar först sanning och sedan lögn. Därför uppmanar jag er att ihärdigt studera Skrifterna  
för att relatera till villoandar, för detta är en av de största farorna i de sista dagarna…låt er befästas i  
mitt Ord och inte i mänskliga personligheter så att ni inte rubbas när så många kommer att rubbas. Se till  
att ni inte följer de villoandar som redan manifesterar sig. Fråga mig ihärdigt när ni hör något som ni  
inte har sett i mitt Ord, och se inte upp i beundran till människor – för det är med den metoden, som  
Satan kommer att förgöra många bland mitt folk".

Så väl det stämmer att de som har en dold agenda, medvetet börjar med att predika sanningen. 
Sedan kommer sakta men säkert, en listig uppblandning av lögn, för att påverka och indoktrinera 
dit man vill leda människor. Profetia ska prövas utifrån Bibeln. Några funderingar: 

• Bibeln säger att tecken åtföljde evangeliets predikan och bekräftade Ordet. (Mark 16:20). 
Den helige Ande kom för att göra oss till vittnen (Apg 1:8). 

• Under, tecken och kraftgärningar kommer att  vara i fokus i  ändetidens avfall -  lögnens 



sådana (2 Tess 2:9). För Jesu efterföljare skall bara Jesus vara i fokus, inte mirakler. 
• Gud kan ge  andebedömningens gåva som gör det möjligt att urskilja oavsett hur bra det 

låter och vi uppmanas "att pröva andarna" (inte bara orden). (1 Joh 4:1). Vi kan be till 
Gud om att få urskiljning. 

Joels armé och Gideons armé
Robert I Holmes såg en syn där en stor armé, ringlade fram i formation som en orm, genom djungeln. På 
huvudet fanns ett banér med texten "Joels armé". Bakom dem bildades en rand av förstörelse, som en väg 
genom djungeln. Armén hade redan mobiliserat sig. Han såg också en annan liten armé, församlade i  
formation som en fyrkant, gömda i djungeln. Den väntade under tystnad på instruktioner. På huvudet av 
denna armé stod det skrivet "Gideons armé". 

Joels armé marscherar i ändetiden för att banna och tillrättavisa, förtära och uppsluka de opånyttfödda i 
kyrkan. "Jag var imponerad av att se att denna armé nu hade börjat marschera. Den har påverkat många  
samfund  och  grupper.  Den  kallas  "Välsignelserörelsen"  (The  Blessing  movement).  Flera  av  dess  
strömningar  är  relaterade  till  Rodney  Howard  Brownes  Ministry,  Torontovälsignelsen,  Sunderland-
utgjutelsen och Pensacolaväckelsen. Det är för mig en och samma rörelse men i olika former", skrev  
Holmes. 
Många evangeliska kyrkor har beskrivit Joels armé som en "god" armé, en bild av kyrkan. Men det är  
stämmer inte med Joel 2:2-3, som säger att folken är förfärade för den är ett domredskap. Det är en armé 
som består av de gräshoppor, gräsätare...som beskrivs i  Joel 1:4. Det är inte en beskrivning av bruden. 
Den kommer först med  dom över Guds hus, för det står senare att Gud ska gottgöra för förstörelsen. 
Joels armé är uppenbarligen Guds domsredskap, både över kyrkan och nationerna.

Joel 2:2 en dag av mörker och tjocka, en dag av moln och dimma. Likt en gryning som 
breder ut sig över bergen kommer ett stort och mäktigt folk, vars like inte har funnits och 
aldrig skall uppstå igen under kommande släkten  3 Framför dem går en förtärande eld, 
bakom dem en förbrännande låga. Som Edens lustgård låg landet framför dem, bakom dem 
är öde öken. Undan dem finns ingen räddning. 

Joel 1:4 Det som blev kvar efter gräsgnagarna åt gräshopporna upp, det som blev kvar 
efter gräshopporna åt gräsbitarna upp, och det som blev kvar efter gräsbitarna åt gräsätarna 
upp. 

Första  gången jag  hörde  talas  om  ´Joels  armé´,  var  enda  gången  som  jag  gick  till  GBC 
(Göteborgs Bibel Center, en Livets ord-församling), alldeles i början på 90-talet. Pastorn predikade 
över Joel 2, om "den väldiga Joels armé, Guds folk, som skall inta allt och gå segrande fram". 
Med förvåning tänkte jag att det var den konstigaste tolkning jag någonsin hört. Sammanhanget 
visar att det är Guds domsarmé (det är ju bara att läsa innantill!), precis som Gud använde 
Assyrien  och  Babylonien  för  sina  syften.  Men  de  var definitivt  inte  "Guds  folk",  utan  ett 
redskap för att döma och försöka väcka Guds folk,  Israel, i  sitt  avfall.  Det är  en antikristlig, 
förstörelsearmé som förgör och ödelägger allt i sin väg på Herrens dag - men som Gud själv 
kommer att döma när den har slutfört sitt uppdrag. 

Den liknas vid en gräshoppssvärm och det är känt att en gräshoppssvärm kan misstas för att vara 
en välsignelse, eftersom det låter likt ett regn när den närmar sig. Det är en talande beskrivning på 
den falska karismatiska rörelsen, i denna ändens tid.  Visst har de rätt när de själva kallar sig 
´Joels armé´. De är ingen välsignelse (väckelse), utan en förbannelse (förstörelse). Men det finns 
räddning och beskydd: 

Joel 2:12 Men nu, säger HERREN, vänd om till mig av hela ert hjärta, med fasta, gråt och 
klagan. 13 Riv sönder era hjärtan, inte era kläder, och vänd om till HERREN, er Gud. Ty 
nådig och barmhärtig är han, sen till vrede och stor i nåd, och han ångrar det onda.

Gideons armé var fullt utrustad i Robert I Holmes syn men den hade inte börjat att mobilisera än. Den 
bestod av den renade, utvalda, kvarlevan av Guds folk. Den var stadig, fokuserad och balanserad, i väntan 
på instruktioner. Arméns uppgift är att slå ned fienden, djävulen och hans krafter - inte att slå ned Guds 
folk. 



Dom 6:14 Då vände HERREN sig till honom (Gideon) och sade: "Gå i denna din kraft och 
fräls Israel ur midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig." 15 Han svarade honom: "O Herre, 
hur skulle jag kunna rädda Israel? Min ätt är ju den oansenligaste i Manasse och jag själv 
den ringaste i min fars hus." 

"Civilt krig" i kyrkan
Rick Joyner skriver i boken Civil War in the Church (Civilt krig i kyrkan), att en seger i kriget innebär 
att "fullständigt slå ned brödernas fästen av anklagelser i kyrkan". De han menar tycks vara dom som 
prövar andarna och varnar för villfarelser. Mot dessa skall ett stort krig bryta ut. Under Lakeland-tiden 
restes på nytt detta "civila krig" av dem som var ´Lakelands´ försvarare. Andrew Strom tillägger, att nu 
när allt i Lakeland har fallit samman, kan man undra vem de ser som "vinnare" i kriget (!).

Lee Grady kommenterade Rick Joyners "civila krig", i en artikel i juli 2008 (Charisma). Det var tydligt 
att om man inte svalde allt till 100%, ansågs man vara "gamla vinläglar" som är oanvändbara för 
Gud i den kommande väckelsen. Istället uppmanande Grady till att sluta fred och försöka att enas, vilket 
Andrew Strom bestämt gick emot. Profetrörelsen och Toronto-gänget hade försökt att kasta ut alla ur 
kyrkan, som ifrågasatte eller kritiserade manifestationerna. Strom var både ledsen och chockad över 
det. Men han anser sig inte vara i "krig" mot Todd Bentley. Han försöker vara så vänlig och artig han kan, 
men han måste säga SANNINGEN, när det gäller farlig villfarelse. 

Avståndet växte mellan Grady och Strom. Det låter så kärleksfullt och tolerant att tala om enhet och att 
alla ska samsas...Men det är inte sann biblisk enhet - som är baserad på SANNINGEN. Jesus sa också 
"Jag har inte kommit med fred, utan med splittring". Det finns saker som gör att delning och åtskiljande 
är  oundvikligt.  Det  hände  Jesus  hela  tiden!  Så  nog  kan  det  bli  nödvändigt  med  en  delning  i  den 
karismatiska rörelsen. Men låt det inte vara för att vi själva driver ut människor ur kyrkan, eller leder folk  
in på en hård och bitter väg. Låt oss predika sanningen i kärlek och om en delning är nödvändig, låt Gud 
själv sköta den saken. 

Strom är sedan lång tid övertygad om att Gud måste skaka om ledarskapet och få ordning i sitt hus, och 
"återta skutan". ´Saul-iterna´ (onda herdar) måste få ett slut, så att ´David-iterna´(goda herdar) kan börja. 
(Det finns många av dem, som väntar bakom hörnet). 

2 Sam 3:1 Kriget  mellan Sauls hus och Davids hus  blev långvarigt.  Under  tiden blev 
David allt starkare, medan Sauls hus blev allt svagare.

Den stora förändringen
´Lakeland´  var  den  största  "nedplockningen"  i  modern  kyrkohistoria.  Det  utspelades  inför  hela 
kristenhetens TV-kameror över hela världen. Det gäller inte bara Todd Bentley, utan alla "höga" apostlar 
och profeter i den karismatiska rörelsen. Som det står, att "Riket skall tas ifrån er och ges till andra som  
bär dess frukt". Var beredda på att Gud kommer att göra så, från lokalplan ända upp till de nationella 
ledarna. Det är redan på väg.

Tiden är snart inne för de goda herdarna, ´David-iterna´, att stå upp - förberedda i vildmarken för den 
här tiden. Hur är en "god herde"? Det är den som föder fåren med god mat och som lägger ned sitt liv för 
att skydda fåren för ulvarna. Skakningarna har bara börjat. Jesus Kristus kommer själv att med våld rädda 
sin kyrka. Ändetiden beskrivs som en bedräglig, förförisk och farlig historisk tid. Apostla -och profettiteln 
har kapats av alltför många. Det ska visa sig vilka som är äkta.

Sanningen om Joels armé
Som många andra har Strom alltid förvånats över att "River"-rörelsen ("Floden") kallar sig själva Joels 
armé. I Joels bok ser vi att Gud själv lössläpper den stora "gräshoppsarmén" som splittrar allt, innan den 
äkta väckelsen kommer. Varför skulle det vara så åtråvärt att förena sig med Joels armé? Varför såg Paul 
Cain  en  "vision"  med  "JOELS  ARMÉ  UNDER  TRÄNING"  över  Kansas  City-profeternas 
huvudbyggnad när han första gången stötte ihop med dem?  Har de utfört sitt uppdrag att splittra, de  
senaste 16 åren? Tillät Gud detta för att pröva kyrkan och dess ledarskap?



En vän till Andrew Strom berättade en gång om en dröm han hade haft (det var före "Toronto"-tiden). Han 
befann sig i en stor folksamling. Många verkade vara andligt "feta" och övergödda (inklusive många av  
ledarna), medan andra var små i jämförelse. Längst fram i publiken föll människor ihop, skrattande och 
gråtande etc. Orden som tydligt gavs honom var "Laodicea-församlingens väckelse". Han märkte att det 
var de "feta" som fångades av skratt, gråt och fallande. I drömmen sattes han bland de "små". 

En stor klyfta blev synlig mellan "de små" och "de stora", vilket gjorde att de små fördes bort därifrån.  
Plötsligt drogs en hel våg med unga människor till "de små", och de började betjäna dem i Jesu Kristi  
kraft. Han visste att detta var början på den äkta väckelsen. 

Shockerande fakta om "ogräset"
Alla känner till Jesu liknelse om vetet och ogräset i Matt 13. De växer tillsammans och det syns ingen 
skillnad förrän skördetiden närmar sig. Andrew Strom blev chockad när han sökte på "ogräs" (darnell) på 
Wikipedia. Det finns gott om i Israel och kallas också "falskt vete". Wikipedia: "Det en har stora likheter  
med vete tills axet visas ... Det är som en parasit på ett vete fält. Det franska ordet för darnel är "ivraie" ...  
som uttrycker att  säden karakteriseras av att  man känner sig förgiftad av berusning och kan leda till 
döden. Denna egenskap är också hänvisade till i det vetenskapliga namnet (latin temulentus = full) ... 
Plantan nämns i ... liknelsen om ogräset i Matteus evangelium".

The  Faussett  Bible  Cyclopedia  konstaterar  att  "när  darnel  blandas  med  vete(mjöl)  ger  det  yrsel,  
berusning och paralysering och är det enda negativa spannmålet". På webbsidan "Botanical.com", kan 
man läsa:  "Det är konstaterat att det ger alla symptom på berusning: allmänna skakningar, följt av  
oförmåga att gå, talsvårigheter och spyor. Av denna anlideningen kallar fransmännen det "Ivraie",  
från Ivre (berusning)". 
Av alla spannmålsprodukter är ogräset (Darnel), det enda som ger sådana berusnings-effekter. Är inte det 
märkligt?! Jesus sa själv att sådant ogräs kommer att sås mitt ibland det äkta vetet. Det behöver knappast 
sägas mer, för att dra parallellen till "River", den karismatiska rörelsen. 

Sann eller falsk väckelse
Det som verkligen stör Andrew Strom är förvanskningen på innebörden av ordet "väckelse", de senaste 16 
åren. Historiskt sett betydde det att "Gud kommer ned". Profeten Jesaja beskriver precis vad det handlar 
om.

Jes 6:1-5 I det år då kung Ussia dog, såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet 
på hans mantel uppfyllde templet. 2 Serafer stod ovanför honom, var och en hade sex vingar: Med 
två täckte de sina ansikten, med två täckte de sina fötter och med två flög de. 3 Och den ene 
ropade  till  den  andre:  "Helig,  helig,  helig  är  HERREN  Sebaot,  hela  jorden  är  full  av  hans 
härlighet." 4 Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka, och huset blev 
uppfyllt av rök. 5 Då sade jag: "Ve mig, jag förgås! Ty jag är en man med orena läppar och jag bor 
ibland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett Konungen, HERREN Sebaot." 

Det är den överväldigande upplevelsen av Guds heliga närvaro som gör att människor faller ned på sina 
ansikte och omvänder sig. Det har alltid gjort att människor ropar:  "Herre, ha förbarmande för mig,  
syndare!". Äkta väckelse har alltid fört med sig en flod av renhet, helighet och omvändelse, för att 
kyrkan ska renas och komma in i det som den är ämnad att vara. Frank Bartleman på Azuza Street sa: 
"Djupet av väckelsen avgörs efter djupet av omvändelsen." 

Överbevisande budskap har oftast varit karaktären på äkta väckelsepredikan, från Pingstdagen i Apg till 
dessa dagar. Petrus anklagelse mot judarna, att de hade korsfäst Messias, fick dem att från hjärtat ropa: 
"Vad ska vi göra?" Bibeln säger att  3000 blev frälsta efter den Andefyllda predikan på den dagen 
(Apg 2:36-37). Senare predikade Paulus frimodigt för guvernör Felix, så att han blev förskräckt  (Apg 
24:25). Äkta väckelse är predkan om synd, rättfärdighet och dom. 
Äkta väckelse är när Guds helighet sveper in. Som Amy Carmichael sa om väckelsen i Indien 1905-
06: "Snart låg halva församlingen på knä på golvet, ropande till Gud. Varje pojke och flicka, man och  
kvinna, omedvetna om alla andra. Ljudet var som ljudet av vågor eller en stark vind i träden...Denna bön  
som en orkan, fortsatte i fyra timmar". 



Död före uppståndelse
Äkta väckelse har alltid fört Guds folk ned på knä. Men efter förkrosselsen och reningen utbryter 
glädje, lovprisning och tillbedjan. "Rättfärdighet, frid och glädje i den helige Ande" kan bara komma ur 
förkrosselse och omvändelse. Det måste komma ´död´ före ´uppståndelse´. Om vi ser en "väckelse" idag 
som inte predikar korset, inte predikar överbevisning om synd eller om Guds helighet - då vet vi att 
den rörelsen inte är äkta väckelse.

Vi behöver ivrigt söka Herren och be om en ny väckelse i vår tid. Bed och anropa Gud, för att "himlen ska 
rämna". Det är viktigt att komma ihåg att det sker "ovanliga" saker när den helige Ande verkar. I Apg fick 
människor nöd och bävade av gudsfruktan. Sen utbröt tungotal, syner och drömmar etc. Det avgörande är 
att människor bär god frukt och att det finns sanning och Guds helighet, att det leder till ett heligt liv 
och hunger efter Gud - vi måste "pröva andarna" (1 Joh 4:1). 
Ofta kommer falska rörelser före en äkta väckelse. Om det inte ställer till för mycket problem, menar 
Strom att det är bättre att inte uppmärksamma det falska, utan låta det vara. Annars kan det leda till en 
överdriven misstänksamhet så att den helige Ande inte heller får verka. Men om det kommer på  bred 
front har ledarna ett ansvar att säga ifrån med den auktoritet de har fått från Gud. 

Det man använder sig av idag har inget med äkta väckelse att göra! Andrew Strom syftar på all den  
"show biz", allt det köttsliga, ytliga "feelgood"-kokongen, allt det som Gud hatar. Ändå har det 
blivit allt vanligare under senare år. Väldigt få kristna verkar klara av att genomskåda sådant eller urskilja 
vad som är äkta. 

I vår tid känner vi alltför väl till all den show biz och andra ytliga (köttsliga) metoder man lär ut i 
kristenheten för att få "framgång". Det finns ett återkommande mönster i Bibeln, som visar att det 
falska ofta kommer före Guds verk, det som är äkta. 

• Det är känt att många utgav sig för att vara Messias före Jesus började sin gärning (ex Apg 
5:36). 

• Jesus sa att alla som kommit före honom "är tjuvar och rövare" (Joh 10:8). 
• Avfallet och Antikrist kommer före tidens slut och Jesu återkomst. 
• Ogräset samlas ihop före vetet (Matt 13). 

Upplevelse-mani
När "manifestationerna" invaderade kyrkorna i början på 90-talet, påstod många att "det var likadant 
i de gamla väckelserna". Men Andrew Strom har noga studerat kyrkohistoria och han säger tvärtom, att 
det är absurt att påstå något sådant. Sådana manifestationer har alltid kännetecknat förfalskningar, 
sådant som ibland har invaderat och förstört äkta väckelser. 

John Wesley: "I början är väckelsen sann och ren, men se upp med förfalskningar efter några veckor". 
Den  Walesiska  väckelsen  1904  krossades  på  det  sättet  och  väckelsen  i  Kentucky  var  nära  att  lida  
skeppsbrott  av samma orsak.  Två stora väckelserörelser från Gud, blev alltså  nedgjorda på grund av 
bisarra manifestationer. Många företrädare för väckelser har talat om hur svårt det är att hålla den på rätt 
spår och hindra att djävulen för in sådant. 

Ett annat uttalande av John Wesley: "Förfäras inte över att djävulen sår ogräs mitt ibland vetet, det  
har alltid varit så - särskilt vid anmärkningsvärda utgjutelser av den helige Ande - och kommer alltid  
vara så, tills djävulen blir bunden i 1000 år. Tills dess kommer han alltid att försöka efterapa och bemöda  
sig om att motverka den helige Andes verk". 
Falska manifestationer kommer ofta av att människor söker ´beröring´, välsignelser eller upplevelser, 
mer än de  söker  Gud,  för  den han är.  Förfalskningarna  kan vara  enbart  själiska (köttsliga)  eller  
demoniska, särskilt om de har en "våldsam" karaktär.

Charles  Finney: "Guds  Ande  leder  människor  genom  intellektet,  inte  bara  genom intryck/känslor".
Frank Bartleman: "En sann ´pingstvän´för till stark överbevisning om synd, en omvändelse till Gud.  
Falska manifestationer producerar enbart spänning och under...varje verk som upphöjer den helige Ande  
och "nådegåvor" mer än Jesus, kommer att sluta i fanatism".
Väckelseförkunnare som Finney, Westley, Bartleman, Roberts... etc. skulle ALDRIG ha accepterat en 



sådan  "manifestations-rörelse"  som  vi  har  sett  de  senaste  16  åren,  med  mycket  lite  eller  inget 
omvändelsebudskap alls. I själva verket var det sådant som dessa väckelseförkunnare kämpade för att 
hålla borta! Det är upprörande när man idag försöker att försvara all denna dårskap med att "så har det  
alltid varit i väckelser". Javisst har likadan bisarra manifestationer förekommit tidigare MEN DET 
KOM MED DE FÖRFALSKNINGAR OCH ÖVERGREPP SOM GJORDES FÖR ATT FÖRSÖKA 
TRÄNGA  IN  OCH  RUINERA  OCH  BRYTA  NED  GUDS  VERK.  Det  skulle  varje  känd 
väckelsepredikant ha intygat. Sådant kallas för "väckelse" idag...

Många av dessa villfarelser är alltför vanliga i Profetrörelsen och den karismatiska rörelsen. Vi måste 
förstå att det avfall som är förutsagt i ändens tid, kommer  inifrån kyrkan. Bibeln talar tydligt om att 
ändens tid är "Villfarelsernas tid" (Matt 24:11, Apg 20:29, 2 Kor 11:13, 1 Joh 4:1). 

Andrew Strom tror på den helige Andes verk, med Andens gåvor och sanna under och tecken från Gud 
och att sådant ingår i äkta väckelser precis som i Apg, som är fullt av helanden och mirakler. Men i denna 
tid  kan  en  äkta  väckelse  bara  överleva  om  den  är  djupt  rotad  i  sanningen,  heligheten  och 
urskiljningen från Gud.

Vi kan bara säga "Amen!" till det.

DEL 5

Apostoliska reformationen
Andrew Strom har inga problem med varken "apostlar" eller "profeter". Det han har problem med, är de 
som utger sig för att vara sådana i den karismatiska rörelsen och som sedan delar in Kristi kropp i olika 
territorier som de ska regera över. De trycker visitkort med "Apostel" för att kunna skapa hierarkier 
över kyrkan.  En sådan är  Apostoliska reformationen (även kallad (Nya) Apostoliska revolutionen,  
NAR ), som är välkänd för många idag. 

Är de verkligen "apostlar" enligt NT? Nej, det är de inte och helt säkert var det  Gud som lät dem 
förödmjukas och komma på skam, genom det som hände i ´Lakeland´. Ingen kan förneka att det var 
"de högsta apostlarna" som sammankallade offentligt för att "förnya" Todd Bentleys tjänst, som gick så 
fruktansvärt fel. (Jmf 2 Tim 3:8-9) Gud visade verkligen hur han ser på deras "apostlarörelse"! Men de lär 
sig aldrig -  de fortsätter att skapa ännu större nätverk för ännu större hierarkier och regera över 
kyrkan! (Dominionism)

Bli inte förvånad om Gud sänder nya chockerande avslöjanden, för han hatar det de håller på med. Att 
kalla sig en "apostel" över kyrkan om inte Gud har kallat till det, är  höjden av arrogans emot Gud. 
Församlingen i Efesus avslöjade de falska apostlarna. Det är på tiden att dagens kyrka gör detsamma 
(Upp 2:2). 

Inte heller Sverige är förskonat från de "apostoliska" nätverken. Det finns gott om självutnämnda 
apostlar även här. Läs mer om det i Karins Nyhetsbrev >>.

EFTERLYST: det äkta
Efter att allt detta falska har blivit belyst är det dags att rikta in sig på det som är äkta. Många kanske  
undrar ”Var finns det äkta?” Många frågor uppstår. Kan människor till exempel "falla under den helige 
Andes kraft"? Strom tror att  det är  möjligt.  Men den helige Ande gör ingen stor "show" av det  och 
behöver inte heller någon som knuffar omkull. Strom tror också på de övriga "nådegåvorna" - tungotal, 
profetia, helande, andebedömning, demonutdrivning osv.. De finns med genom hela NT.

Nyckelordet  är  HELIG.  Det  finns  alltid  en  renhet  och  helighet  i  det  som  Guds  Ande  gör. 
Förfalskningar däremot, brukar ha något konstigt eller fult över sig. Ett vittnesbörd från en predikant 
i  England: "Det  var  ca 20 pastorskollegor  samlade i  ett  stort  rum i  huset  hos  en lokal  pastor.  Den  

http://elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_26-8-10.html


speciella gästen presenterades för oss…de kommande tre timmarna var de konstigaste jag någonsin har  
varit med om. Vi började med att lyssna på hennes vittnesbörd som verkade mycket starkt, sedan talade  
hon  om de  gånger  hon  möter  ängeln  Gabriel  och  andra  andliga  varelser,  sedan  förflyttades  vi  till  
”portaler” mellan denna världen och himlen. Slutligen skulle hon ”öppna portalen till himlen” i rummet  
där vi befann oss. Nu började saker att hända, verkligen underliga saker och konstiga ljud… När hon  
rörde sig genom rummet och betjänade enskilda  personer,  föll  de till  golvet,  studsade upp och ned,  
sprang omkring som om de befann sig i eld och gjorde en mängd olika ljud. När hon kom till mig hade  
hon inget profetiskt ord och ingenting hände, så hon bara fortsatte. Min vän från Vineyard var först att  
falla i golvet. Sedan den dagen har hans kyrka en ny skepnad. Det är inte samma kyrka längre”.
Predikan var annorlunda än den bibliska och anden som hon tjänade i, var inte den rena helige Ande - ser 
du skillnaden? Vi ska se upp med predikanter som för in obibliska eller New age-liknande termer i  
sina predikningar, eller som ofta talar om "änglar"! Om människor får möta sanna änglar, finns det 
alltid en helighet med. Änglarna från Gud har med sig tyngden av Guds heliga närvaro. Idag finns så 
mycket konstigt, fult och förlöjligande bland kristna. Det är inte Guds änglar det handlar om. 

Vi  har  varit  i  många  skolor och  varnat  för  droger  (Drogförebyggande  verksamhet). 
Inställningen hos ungdomar idag är ofta en  orädd attityd gentemot droger. De är nyfikna och 
testar både det ena och det andra, som om det vore något ofarligt. Grupptrycket spelar stor roll. 

Det påminner om många kristna - de skyndar i mängd dit det "rör sig" och är beredda att testa 
vad  som än bjuds  på  den andliga  arenan:  "andlig  fylla",  hysteriska  manifestationer,  (guidad)  
visualisering, trans, överföring av andliga krafter (impartation), onenessblessing, djupmeditation  
osv . Man leker med döden, precis som den som testar droger. 
Det behövs både ett uppvaknande och en attitydförändring bland kristna -  och inte minst 
prövning och urskiljning. Ingen av oss har det "i sig själv", det är bara den helige Andes verk. I  
oss själva är vi alla blinda, hjälplösa och svaga. Det vi borde frukta mer än något annat är, att 
riskera att förlora den helige Ande i våra liv. När David hade avslöjats och överbevisats om 
synd, var hans bön: 

Ps 51:13 Förkasta mig inte från ditt ansikte och tag inte din helige Ande ifrån mig. 

Kontemplativ bön
Heidi Swander skriver: “I sin rena form, praktiseras kontemplativ bön genom att sitta stilla, tyst och  
koncentrera sig på andning och upprepning av valda ord (namnet Jesus exempelvis) om och om igen.  
Du ska koncentrera dig på det ordet  (mantra) och på din andning, och arbeta för att utplåna alla  
tankar från ditt sinne. Efter en period på kanske 20 minuter – efter praktiserande – kan du ”gå in i  
tystnaden”. Ditt  sinne är tomt  (blankt).  Du har i  själva verket  hypnotiserat dig själv.  Och det  är i  
tystnaden som Gud påstås tala till dig. Enligt ett vittnesbörd från en nu befriad, före detta new age:are,  
som jag nyss läste, är detta exakt samma metod som new age:are och österländska mystiker använder  
för att gå in i ett förändrat medvetandetillstånd, som öppnar upp personen för demoniskt inflytande”.
En mängd  New age-liknande saker kommer in i  kyrkorna idag,  under täckmantel  av "gammal 
böneteknik" och "visualisering". Guds folk måste vara vaksamma. 

Kontemplativ bön är med andra ord s k djupmeditation (zen-meditation), som kommer från 
zen-buddismen.  Man  "söker  sitt  sanna  jag".  Citat  av  Evy  Juneswed ur  Vår  tids  andlighet  
(rekommenderas!) : "Metoden man använder är att upprepa ord eller en mening för att tömma sig  
själv på tankar. Detta känns bl a igen från TM (Transcendental Meditation), där man använder  
sig av mantra, som innebär upprepning av ett guds-eller gudinnenamn. I Kristen djupmeditation  
använder  man  kristna  ord  i  sitt  mantra.  I  vissa  sammanhang  använder  man  sig  av  den  
buddhistiska zen-meditationens sittställning,  lotusställningen.  Djupmeditation infördes i Sverige  
på St. Davidsgården, Stiftelsen Berget i Rättvik, av förre föreståndaren Hans Hof. Hof menar att  
TM, zenmeditation och kristen meditation är "varianter av en och samma grundform".
Per Mases ansvarar idag för verksamheten på Davidsgården, med en mängd ockulta kurser och 
utbildningar  (bl  a  Mindfulness,  Yoga,  Kristen  mystik,  sesshin  och  Qigong >>).  När  han  i 
tidningen Dagen augusti  2008 påstod att  man använde samma meditation  (zenmeditation eller  

http://www.berget.se/program_med.php


buddhistisk  meditation)  "i  den  tidiga  kyrkan",  visar  han  vilken  villfarelse  och  mörker han 
befinner sig. Detsamma gäller alla som åker till Berget i Rättvik och deltar i djupmeditation.

Flera av kursledarna är, som synes på Bergets hemsida,  jesuiter...  "Ignatius andliga övningar" 
används flitigt, efter  Ignatius av Loyola (1491–1556),  mystiker och grundare av jesuitorden. 
Även kontemplativ retreat ingår (9-16/8) med yoga och andra (new age-)tekniker. 

Vad säger Bibeln om dessa tekniker, hämtade i buddhismen och andra religioner? 

5 Mos 12:29 När HERREN, din Gud, har utrotat de hednafolk som du nu kommer till för 
att fördriva, och du har drivit bort dem och bor i deras land, 30 se då till att du inte lockas 
till att följa deras seder, sedan de blivit röjda ur vägen för dig. Fråga inte efter deras gudar, 
så att du säger: "Hur dyrkade dessa folk sina gudar? Jag vill göra på samma sätt." 

Matt 6:7 Och när ni ber skall ni inte rabbla långa böner [battologeo] som hedningarna. 
De menar att de skall bli bönhörda för sina många ords skull.

Battologeo G945 betyder även gagnlösa upprepningar – jmf    mantra  .   Bakom hednisk tillbedjan 
och "bönetekniker" döljer sig onda andar, som gärna tar emot tillbedjan. Dessa "bönetekniker" är 
inte bara värdelösa utan farliga. Vi bör förkasta allt sådant och inte heller följa vilsledande ledare - 
varken pastorer eller präster. (Tro inte att de är "andliga" eller "heliga" bara för att rösten är len).  

1 Kor 10:20 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. 

Den som tillhör Jesus och har den helige Ande inom sig, kan frimodigt komma inför Guds 
tron med uppriktigt hjärtan, men kan omöjligt ta del av nyandliga tekniker och mysticism. Det 
är magi. Jesu efterföljare måste ta avstånd från allt sådant. 

Joh 4:23 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.

Hebr 4:16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och 
finna nåd till hjälp i rätt tid. 

Vem kan man lita på?
Det finns de som varken vågar gå på möten eller ta emot handpåläggning längre, av fruktan för allt som 
är falskt. Men det är att gå för långt. Om predikan är sund och man inte försöker "överföra" något från de 
falska väckelserna eller försöka göra shower, är det troligen bra. 

Det  är  inte  mindre  under  och  tecken  vi  önskar  utan  mer,  men  det  ska  vara  äkta.  När  vi  läser 
Apostlagärningarna  med  allt  som  hände,  ser  vi  att  Gud  är  ÖVERNATURLIG.  Lärjungarna  fick 
instruktioner av änglar, drömmar, visioner och profetia... Profetiska tecken förekom, men allt hade en 
helig "karaktär" över sig. Det är nyckeln: de har en helig karaktär över sig, eftersom de kommer från 
en helig Gud.

Andrew Strom tror på en äkta väckelse med knivskarpa "Johannes döparen-predikningar", följda av 
mirakler när Ordet och Anden verkar. Det är det som Apostlagärningarna handlar om. Vi ska inte vara 
rädda för Guds övernaturliga kraft. Utan den helige Ande kan vi omöjligt nå denna förlorade och döende 
värld, på det sätt som Gud har kallat oss till. Vi är beroende av den helige Ande. 
Djävulen vill att vi ska bli så rädda för förfalskningar så att vi hamnar i andra diket - att vi inte vill ha 
Guds  kraft  eller  något  "ovanligt"  alls.  Djävulen  gillar  att  få  in  oss  i  ytterligheter -  antingen 
överandlighet eller död ortodoxi. Guds väg är en balans där Anden och Ordet verkar. Där kan vi få vara 
med om äkta väckelse. 

När Andrew Strom upplevde dopet i den helige Ande vid 17 års ålder, fanns både tungotal och Guds 
helighet med.  Det  ledde  till  hunger efter mer av Jesus  och  hans  rättfärdighet,  som "  ett  dop i 
helighet".  Det  skedde genom  handpåläggning och  vi  ska inte  förkasta  varken handpåläggning eller 
Andens gåvor. Det är bibliskt och mäktigt och vi behöver mer av det, inte mindre.

År 2004 skrev Strom om behovet av att komma tillbaka till sanna profeter i vår tid. För inte så länge 
sedan brukade man med "profeter" syfta på Keith Green, Leonard Ravenhill  eller  David Wilkerson - 



någon som ropade till den ljumma kyrkan: "Vänd om!". Men idag har vi en "Profetrörelse" som saknar 
sådana budskap helt och deras budskap är korrumperade. 

Gud ska rena sitt hus
Gud kommer att rena sitt hus och skakningarna har redan börjat.  Guds redskap, som har formats och 
förberetts i vildmarken, kommer att träda fram och tala Guds ord. Andrew Strom sammanfattar sin bok 
med att  Gud har börjat  skaka och kommer att  rena sin kyrka,  framför allt  bland ledarskapet.  Han är 
övertygad om att det framför allt är  två andemakter som måste drivas ut ur kyrkorna. Den ena är 
Kundalinianden (märkligt  nog  mest  förekommande  i  västvärlden) och  den  andra  är  Mammon 
(kärleken till pengar), som även har tagit överhanden i Afrika, Sydamerika och delar av Asien. 

Kyrkan befinner sig i en kris. Gud lurar man inte. När han börjar rena sitt hus, är det bara att samarbeta 
med honom, i rätt ande. Utan tvekan är det en tid av konfrontation, precis som mellan Guds profet Elia 
och de falska Baalsprofeterna (1 Kon 18). De falska profeterna har aldrig varit så dominerande som 
idag. Pengapredikanterna har aldrig skränat såsom idag. När Gud skakar, är vi då villiga att samarbeta 
med honom? Är vi beredda att ställa in oss efter sanningen, även om det kostar vårt anseende - till 
och med våra liv? Det är vad det kostar. Gud söker sådana tjänare/ tjänarinnor  idag. Är du en av 
dem?
"Under många år har denna villfarelse av ""sockersöta" predikningar såtts ut. Ingen förkunnelse 
om synd och dom, inget om djup omvändelse eller helighet. Bara en diet av "socker-vatten". Det 
måste förändras, för vi lever i ändetiden med mycket förförelse och bedrägeri, falska under och 
tecken. Det har aldrig funnits ett sådant behov av SANNINGEN som idag. Är du beredd att riskera 
allt för att bära ut den? Är du beredd att riskera allt för att stå fast? Herren behöver dig. Kommer 
du att gensvara?" 

Med de orden avslutar Andrew Strom Kundalinivarning. De närgångna och livsviktiga frågorna 
måste vi ta ställning till  var och en. Det är  både märkligt och mäktigt att  Gud talar ett och 
detsamma till sitt folk, genom den helige Ande. Oavsett var vi befinner oss eller lever på jorden 
är det samma budskap till alla Jesu efterföljare, som förstår vilken tid vi lever i.

Gud har varnat under lång tid - först och främst sitt folk. Vi kan inte tjäna "två herrar".  Vi  
kan inte blanda sanning med lögn, Guds ord med nyandlighet och mysticism, Guds ledning med  
företagstänkande och andra mänskliga planer, den helige Andes verk med ockulta manifestationer  
och upplevelser etc. Vi kan lura oss själva och våra medmänniskor - men vi kan aldrig lura 
Gud. Han delar inte sin ära med någon och om vi vägrar att lyda, drar sig Guds Ande tillbaka och 
låter oss följa våra begär.

Ords 1:28 Då skall de ropa till mig utan att få svar, de skall söka mig utan att finna mig. 29 
Eftersom de hatade kunskap och inte ville frukta HERREN, 30 eftersom de inte ville veta 
av mitt råd och föraktade alla mina varningar, 31 därför skall de äta sina gärningars frukt 
och mättas av sina onda planer. 32 Ty de oförståndigas avfällighet skall döda dem och 
dårarnas sorglöshet förgöra dem. 33  Men den som hör mig skall bo i trygghet utan att 
behöva frukta något ont."

Låt oss säga "Ja" på kallelsen och gå Guds väg. Om du är osäker på var du befinner dig, bed 
Herren om visshet och ledning. Han kommer att visa vägen och tala, för han vill inget hellre än att  
du kommer rätt och når det himmelska målet. Vi ska vara röster som varnar för villovägar, och 
som visar på JESUS och ropar "Här är vägen, gå på den!" 

Jes 30:21 Och vare sig du viker av åt höger eller vänster, så skall dina öron höra detta ord 
ljuda bakom dig: "Här är vägen, gå på den."

Här följer till sist ett personligt vittnesbörd som kom på mailen. Mailet börjar: ”Jag har lite  
tankar om kundalinianden… jag skriver för att det kanske behöver varnas för denna andemakt, att  
man kan ta emot den på olika sätt, misstänker jag i alla fall”.  Efter att ha sett Andrew Stroms 
video-serie om Kundalini slog henne tanken att kanske några av ledarna vet vad det handlar om, 
och medvetet vill sprida detta hemska i kristenheten. 



Orden kommer från en kvinna som har levt i  ett äktenskap med misshandel,  hot och sexuella 
övergrepp. När situationen blev outhärdlig, ropade hon till Gud om hjälp – en Gud som inte trodde 
på – men hjälpen kom för Gud hörde hennes bön! Jesus Kristus blev hennes personlige Frälsare 
och  något  helt  nytt  började.  Vid  den  här  tiden  hamnade  hennes  man  i  en  psychos  med 
vanföreställningar och även ”religiösa grubblerier” hade med det onda att  göra. Även spådom 
förekom. Det som har väckt tankar senare tid är likheten på hennes mans psykiska beteenden och 
det som kallas ”Kundaliniresning”. De stämmer överens på de flesta punkter. (Det betyder inte att  
all psykisk sjukdom har med andlighet att göra). 
Mailskrivaren tror att man kan ta in kundalinianden genom handpåläggning men också genom 
sexuell förbindelse, vilket hon tror kan förklara en del av den sexfixering som pågår i samhället 
idag.

Minnen väcktes också från egna erfarenheter. Hon har själv upplevt att falla och bli som förlamad, 
hysteriska skratt, gråt och slag av osynliga händer, så att hon trodde hon skulle dö. I bönegruppen 
där detta hände, var det mest medlemmar från trosrörelsen. Alla sa att det var Guds Ande som 
verkade och eftersom de hade varit kristna mycket längre, så litade hon på dem. 

Idag vet hon att det inte alls var Guds Ande, utan att det var en ond ande - Kundalinianden. På ett  
möte 1998 eller -99 såg hon en annan kvinna vara starkt påverkad av samma kraft. Hon höll på 
med krampaktiga rörelser under hela mötet. Dessa manifestationer var exakt samma som kan ses 
på Andrew Stroms video. 

Nu vill mailskrivaren verkligen varna andra. Hon skriver: Nu lär Herren mig vad som är rätt och  
sant, jag läser själv Bibeln, det är enda sättet att få tag på Sanningen. Och så låta den Helige  
Ande undervisa, och det gör Han utifrån Guds Ord. Är det något jag får för mig som inte har  
nån grund i Bibeln, då är det inte från Herren. Det har jag äntligen lärt mig, tack och lov.

Länktips:

• Andrew Strom berättar om Kundalini Warning >> 

• True or false religion (Andrew Strom) >> & >> & >> & >> & >> 

• Lennart Jareteg jämför falsk karismatik och hinduism/New age i Det stora avfallet Del 2 
(Sv) >> 

• Varning för kusliga manifestationer ( David Wilkerson, Eng) >> 

• Beware of the dogs ( David Wilkerson, Eng) >> 

• Tips: Läs Allt är inte Gud som glimmar av Sven Reichmann (lika aktuell idag som när 
den skrevs) >>

• Falska läror och kusliga manifestationer >>

• Läs Utan fläck och skrynka (andakt av David Wilkerson, Sv) >>

• Läs J Lee Gradys artikel om "Karismatiska Al Capones" (Sv) >> 

• Besök hemsidan Revival school med Andrew Strom >> 

• Magiska prylar allt vanligare i Apostla-profetrörelsen (Eng) >> 

• Läs om NAR, gnostisk kabbalism och New age (Eng) >> 

Elvor & Jannes hemsida: www.elvorochjanne.se
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http://www.youtube.com/watch?v=BCcGaTRwG_4
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