
DEL 1 

Kyrkan är Israel, eller var det tvärtom? 

 

Några funderingar om Guds ord i de sista tiderna 

Av Janne Olofsson 

 

Vad händer under den sista tiden? 

 

Det finns en mängd motstridiga och komplimentära tolkningar på vad kristna ska 

göra, och hur vi ska se på det som i Bibeln kallas för de sista tiderna; den sista tiden. 

Det finns än idag knappast två så upphettade och kontroversiella kristna ämnen som 

de två frågorna: “Var Jesus var Guds Son?” och “när kommer Han tillbaka?” 

 

Den sista tiden är mycket mer än världens slut i kaos och Jesu återkomst. Idag kan vi 

se de mest väsensskilda idéer och teorier omfamnas av kristna, och det finns nog fler 

predikanter som går åt varsitt håll än någonsin i historien! Bakom detta ser man 

också ett omfattande arbete mot allt större enhet och teologiska kompromisser inom 

kyrkorna, och utanför dem. Det finns många kyrkliga deklarationer och 

församlingsprojekt som syftar till organisatorisk enhet mellan kyrkor; även enhet 

mellan kyrkor och världens institutioner. 

 

Herren dröjer med att profetiorna i Bibeln ska förverkligas och tiden gå mot sitt slut.  

Varför dröjer Han?  

 

Vi ska nog vara glada för att han dröjer, så att människor hinner höra Ordet och 

förbereda sig på att han verkligen kommer! 

 

I denna lilla pamflett tänkte jag presentera några områden i eskatologi (sista tiden-

teologi) och kyrkopolitisk debatt med dess många kontroverser och feberaktiga 

temperatur. På nätet finns det mer information än någon skulle kunna förvänta sig 

och man kan orientera sig med någon möda. Folk har trott (och tror) på allt möjligt 

och kallat sig kristna! 

 

Jag gör på inget sätt anspråk på att ha kunskaper som är omfattande, eller att lägga 

fram fakta som skulle kunna försvaras vid ett teologiskt seminarium! Texten 

reflekterar några av de frågeställningar jag brottats med under året. Det är viktigt för 

varje kristen att ta ställning och se hur Bibelordet förverkligas i historien, i kyrkorna 

och i det dagliga livet. 

 

Textavsnitten 

 

Kyrkan är Israel, eller? 

Vad är Kyrkan? 



Fyra Sista tiden-tolkningar 

Kristen mission och enhetsträvanden 

Bibelkonspirationer 

Bibeln och de andra religionerna 

Katolska tendenser i frikyrkorna  

New Age, FN och ny Kristus 

Tusen spänn på Baal 

Sju stjärnor på himlen 

Läste i Wilkersons Synen igår kväll 

Vad Anden säger till församlingarna 

Bibelcitat och hänvisningar; länkar till nätsidor och böcker 

 

Kyrkan är Israel, eller? 

  

Kyrkan har ersatt Israel som Guds folk 

 

 I klassisk ersättningsteologi (Replacement theology) anses den kristna Kyrkan (RKK) 

har ersatt det fysiska Israel som Guds folk, när Israelerna sa nej till Jesus Kristus och 

det nya förbundet i hans blod. Kyrkan har också försökt konvertera israeler (mot sin 

vilja) och det har i historien resulterat i förföljelser och mycket ont blod. År 1492 

drevs Sefarderna ut ur Spanien, och de man inte kunde konvertera till RKK fick dö 

av svärdet, eller lämna landet. 

  

Israel är Kyrkan 

  

I klassisk dispensionalism (evangelisk teologi som utvecklades under 1800-talet) och 

ställs istället folket och landet Israel alltmer i fokus. Israel är Guds folk. Allt har sin 

tid i Guds plan för världen. Guds handlande ses som indelat i sju olika “perioder” 

eller “uppdrag” (dispensations). Det gamla förbundet hade sin tid (Israel fick lagen), 

och det nya förbundet har sin tid (hednafolken får tid på sig att omvända sig till 

Kristus). Efter den tiden runnit ut, är det Israels land och kultur som gäller. Israel ska 

återvända ur exilen och efter det bli frälsta i Kristus. De allra sista dagarna, när Jesus 

ska komma tillbaka och regera från Jerusalem, är mycket nära. Israels återvändande 

från exilen är tecken på att de allra sista dagarna närmar sig. 

 

Hednafolken, (som det ses av vissa hebreiska dispensionalister) ska också återvända 

till Israel och de judiska dragen i kristen tro ska modifieras (restaureras). I vissa 

riktningar ska kristna, genom hebreisk mission (Hebrew Roots), inlemmas i det 

fysiska Israel, lära sig hålla Torah och fira judiska högtider och sen inlemmas i Israel, 

som stammen Efraim (10 av de förlorade stammarna i Gamla Testamentets Israel). 

Juda (israeler) och Efraim (hedningar/icke troende israeler) ska förenas och bli Guds 

församling på jorden. 

  



Etnisk splittring 

  

Både “Kyrkan är det nya Israel “och “Israel är den nya kyrkan-”teologin leder snabbt 

till upphettade diskussioner om vem/vilka grupper som är utvalda av Gud och vilka 

som lever som (riktiga) kristna och inte. I vissa fall läggs mycket möda ner på att visa 

vilken grupp människor som har förtur/turen att vara Guds ”ögonsten.” 

  

Fråga: 

  

Många israeler i exil återvände till Israel under 1900-talet och gör det än idag. I 

Gamla Testamentets profeteiska böcker är det något av ett huvudtema: Gud samlar 

sitt folk. 

 

Men hur kan kristna återvända till Israel? På samma sätt som israeler kan det? 

Hednakristna kan inte rimligtvis återvända till Israel, eftersom de inte härstammar 

från Israel! 

  

Vilka kristna kan då återvända till Israel? 

Bara de judekristna kan i någon mening återvända till Israel (även kristna palestinier 

i exil kan förstås återvända). 

  

Fråga: 

  

Vad är det för egentlig skillnad mellan den (katolska) riktningen som säger: “Kyrkan 

har ersatt Israel” och “israeliter ska konvertera till kristendomen” och den riktning 

som säger: “Israel är kyrkan, alla är israeler är Guds folk”, och “dem som inte är 

israeler, behöver inse att de är det egentligen?” 

  

Vilken släkt av de utvalda i Guds folk tillhör du? 

Vissa hävdar att tillhörighet i Israel kan prövas I DNA test!  

 

Fråga: 

  

Vad är det för etniskt problem som måste lösas, för att vi ala ska inse att alla 

omvända kristna är en ny skapelse i Jesus Kristus och tillhör Honom, vare sig vi är 

israeler eller “arier?” 

  

Fråga: 

 

Behöver isreaelerna försonas med Gud i det nya förbundet i Jesus Kristus? 

Eller går det bra att återvända till landet, lära ut Torah, bygga upp judiska kultur och 

seder? 

  



Vad säger Nya testamentets författare? 

  

Frälsningen är i Jesus Kristus och etnisk tillhörighet är mindre viktigt. Alla folk är 

Guds folk: 

  

Det finns längre varken jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna, ni är alla ett i Kristus. 

(Galaterbrevet 3:28) 

 

Vad är Kyrkan? 

  

En tredje aspekt är frågan om vad som är den kristna Kyrkan. Finns det i dagens 

splittrade verklighet, av hundratals om inte tusentals kristna riktningar, en Kyrka 

med stort K? 

  

Endast Romerska Katolska Kyrkan (RKK), med över en miljard medlemmar, kan i 

någon mån stå för det stora K:et i kyrka. 

  

Fråga: 

  

Finns det idag en tydlig kyrklig enhet över de spridda församlingstillhörigheterna 

och de vitt skilda uppfattningarna om teologi och trosfrågor? 

 

Om inte, varför talar de flesta kyrkoledare om just en sådan enhet? Enheten är på 

planeringsstadiet och inbegriper de största kristna riktningarna, men processen leder 

inte till en kyrka med stort K? 

  

Det fysiska och andliga Sion 

  

Tillhör kristna det fysiska eller det andliga Israel? Ser vi upp till staden Jerusalem i 

landet Israel (det fysiska Sion) eller Guds Jerusalem, som kommer ner från Himlen 

vid tidens slut (det andliga Sion)? 

  

Vi har ingen varaktig stad.  

Men den tillkommande söker vi.  

(Hebreerbrevet 13:14) 

Den sista tiden: när kommer Jesus tillbaka? 

  

Precis som i frågan om Israel, är kristenheten delad i olika uppfattningarna om den 

sista tiden; den tid som är efter Jesu uppståndelse och innan Hans återkomst.  

 

Många kristna tror att Jesu återkomst signalerar tusenårsriket; Guds rike på jorden. 

Frågan handlar här också om och när Jesus ska regera i tusen år på jorden. 

 



Det finns fyra huvudriktningar: 

  

Amillennialism 

Postmillennialism 

Premillennialism 

Historicism 

  

  

Amillennialismen är RKK:s  och de ortodoxa kyrkornas (även vissa protestanters 

och reformertas) traditionella position i den sista tiden-teologin. Påvekyrkan är Guds 

ställföreträdande församling på jorden och de kristna är kallade att vara Jesu 

medarbetare i spridandet evangeliet och byggandet av Guds Rike på jorden. Det 

finns ingen direkt historisk period där Jesus ska regera i tusen år innan/efter domen 

vid världens slut. Teologin utvecklades bla av kyrkofadern Augustinus. 

  

Postmillennialismen är en teologisk position som hävdar att Guds Rike ska 

etableras på jorden innan Jesus kommer tillbaka. Fokus är på att sprida evangeliet, 

bygga församlingar, sjukhus, skolor och sprida en positiv anda. Guds Rike är redan 

här (till viss del) och ska genom kyrkans arbete ta över samhällsfunktioner och strida 

mot orätt, världslig makt, onda andars infiltrerande i världen och splittringen inom 

Kristi kropp. Vissa riktningar hänvisar till bibelverser som antyder en stor spridning 

av evangeliet och ett stort andligt uppväckande i den sista tiden, innan Jesus kommer 

och kröner församlingsverket. Fokus är på utbildning av specifika andliga tjänster 

och uppdrag: apostlar, profeter, bönetjänst, mission osv. Vissa riktningar talar om en 

Kyrka som behöver reformeras (återställas) så att den kan göra vad den var utsedd 

att göra, men som den hittills av otalig skäl (synd, splittring, onda andar) inte har 

kunnat förverkliga. 

  

Premillennialismen hävdar att ett stort kristet avfall från tron är ett tecken på att 

Kristi återkomst är nära. Evangeliet har tappat sin position och verkningskraft i de 

kristna kyrkorna och många kristna har vänt sig bort från Kristus. I takt med att allt 

färre blir kristna och de kristna allt ljummare, kommer för vissa premillenialisterna 

Israelfrågorna allt mer i fokus. De ser ett slut på den evangeliska tiden, när Gud låter 

hedningafolken bli kristna, och ser fram emot nästa fas: när tiden är inne för 

Israelerna att bli frälsta i Jesus. Världen faller allt mer i synd och Kyrkan har blivit ett 

av avfallets hängivnaste missionärer. Detta är en avfallsprocess som kulminerar i de 

sista striden vid Armageddon, när Gud ska strida mot alla Israels fiender och 

Israelerna till slut ska erkänna att Jesus är Kristus.  

  

Historicismen är en sista tiden-interpretationsmetod som framförts av flera 

reformerta och protestantiska teologer. De profetiska händelserna i Bibeln ses som 

historiska händelser omskrivna i symbolspråk i flera av bibelns profetiska böcker. 

Historicismen definerar på flera sätt avfallet från kristen tro som styrt och 



förkroppsligad av den Romerska Katolska Kyrkan. I kampen mot och utträdet ur 

RKK, har Jesu sanna lärjeungar frigjort sig från RKK:s absoluta auktoritet och 

felaktiga teologi. Kyrkans huvud är Kristus, inte påven. Romarriket, och den katolska 

Kyrka som växte fram ur det, har i alla tider genom falska profetior och 

maktfullkomlighet hindrat människor från att se att Jesu evangelium och Guds Ord i 

Bibeln är det enda som behövs för frälsning och tillhörighet i Kristi kyrka. Kampen 

mellan evangeliets spridning och det falska evangeliernas spridning (avfallet) 

kulminerar  enligt historicismen när en världskyrka (mysteriet Babylon) förenas med 

ett världsvälde (Odjuret med tio huvuden) som snabbt går mot sin undergång i de 

allra sista dagarna. Historicismen kritiseras för att spekulera och “historisera” 

Bibelns profetiska budskap. 

 

Varianter 

 

Premillennialistisk dispensionalism (en variant som delar upp Guds handlande i 7 

distinkta historiska perioder) ser hur Guds handlande i världen kröns i Jesu härliga 

återkomst och världens dom. De kristna behöver inte frukta händelseförloppet på 

jorden I dne sista tiden, eftersom de redan (hemligt mirakel) uppryckts under den 

korta tid Jesus dömer världen och räddar Israel. De kristna återkommer sen med 

Jesus i härlighet.  

 

Preterismen (en variant av postmillennialism) hävdar att de flesta händelserna som 

profeteras i Uppenbarelseboken redan har hänt i historien, kort efter Jesu 

uppståndelse, (innan RKK etablerades) och därför kan vi se fram emot Jesu 

återkomst och se positivt på framtiden. 

 

Vedermödan 

 

Tiden innan Jesu återkomst beskrivs av Johannes Uppenbarelsebok som 

fruktansvärd – våld och död, farsoter och krig, naturkatastrofer och miljöförstöring, 

tecken på himlen och människor med allt större ego och allt kyligare hjärtan finns på 

jorden. Guds dom över mänskligheten visar sig med all önsklig tydlighet. Gud 

lämnar världen åt sitt öde (de flesta vill inte ha någon kontakt med Gud, tvärtom!) 

och väntar sig att de som vill får vända om, medan det finns tid. Gud väntar att de 

som vill bli frälsta ska få tid på sig att omvända sig.  

 

Uppryckandet 

 

Under den sista tiden av vedermöda på jorden, tror flera riktningar att de kristna 

upprycks till himlen (rapture). 

 

Många kristna tror att Jesus ska komma för att döma världen först, och sen upprätta 

sitt tusenårsrike. De kristna rycks upp när de döda återuppstår och förenas med de 



som då är levande. (Premillenialism) 

 

Vissa hävdar att de kristna ska uppryckas innan Jesus kommer tillbaka till jorden och 

förgör Israels fiender, för att sen komma tillbaka med Honom i härlighet när Hans 

kyrka ska regera med Honom i tusenårsriket (pretribulational rapture).  

 

Antikrist 

 

Antikrist betyder mot Kristus; också i stället för Kristus. 

 

Antikrist är den/det som motsätter sig Kristus och verkar för omintetgöra den kristna 

tron och hoppet. Antikrist och kan också tolkas: den/det som vill ta Kristus roll. 

 

Det är en person eller system med nära kontakt med den onde. Antikrists välde 

beskrivs i Uppenbarelsboken som totalt, under en kort tid innan Jesus återkomst. 

Alla människor som inte vill bli frälsta blir styrda av Antikrist, som t.o.m. bestämmer 

vem som kan köpa och sälja. Det är ett kontrollsamhälle, styrt av en världshärskare, 

som gör människor till slavar under hans mörka makt. 

 

Sista tiden-teologins ursprung 

 

Amillennialism, Preterism, Premillennialistisk dispensionalism och 

Postmillennialism, har enligt vissa källor katolskt (jesuitiskt) ursprung. Det hävdas 

teologin var sätt att genom subversion splittra kyrkor som lämnat påvekyrkan. 

 

RKK ville under reformationens dagar, när protestanter vann många medlemmar, 

avleda uppmärksamheten från många passager i Johannes Uppenbarelse (kap 13-20) 

som tydligt utpekar RKK och dess världsliga och andliga makt som ”den 

scharlakansklädda Skökan som förför jordens innevånare och får sin kraft av 

djävulen.” RKK utmålades som den falske profeten som genom obibliska doktriner 

och gammal hedniska influenser splittrar och omintetgör Guds Ords verkan och 

vände sig mot att Kyrkan (som Guds ställföreträdare) själv påtagit sig rollen som 

vägen till frälsning och vägen till Gud. 

  

Genom spridandet av dessa sista tiden-tolkningar började kyrkorna bortse från Rom 

som det mörka avfallets kraft och istället se ondskan och de antikristliga krafterna i 

världen, och ändå hoppas och arbeta på Guds rikes gradvisa framväxt.  

 

Kristen mission och enhetsträvanden 

  

Det finns olika typer av missionsuppdrag inom kristenheten. Frågan är om det räcker 

med det missionsuppdrag kristna fick av Jesus? 

  



Jesus sa: Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjeungar och döp dem i Faderns 

och Sonens och den Helige Andes namn. (Matt. 28:19) 

  

Alla tillsammans 

  

Många kristna är i dag splittrade och fraktioner bekämpar varandra sporadiskt. 

Kristen tro ses också av icke kristna ha tappat mycket av sitt förtroendekapital 

genom sina interna strider och kristen dubbelmoral. 

  

Behöver Kyrkan restaureras för att kunna predika evangelium, på enad front? 

  

Att restaurera Kyrkan och förena församlingarna genom olika ekumeniska 

samarbeten och teologiska kompromisser; att upprätta och sprida nätverk för att ena 

kyrkorna genom församlingstillväxt och byggande av globala organisatoriska 

enheter, för att sen kunna sprida evangeliet är vanliga tankar inom kristen 

ekumeniska rörelsen. Många kyrkor har skrivit under deklarationer som förbinder 

dem att verka för dialog och samförstånd över församlingsgränser. Det finns kristna 

församlingar som ser ekumeniken som farliga enhetssträvanden, där kristna 

skillnader och prövandet idéers sanningshalt och deras bibliska förankring försvåras 

genom en ekumenisk och politiskt korrekt kyrkoanda, där alla är vänner på ytan, och 

diverse samarbeten slätar över väsentliga skillnader och omintetgör försvar mot 

eventuella villoläror och villolärare. 

  

Kyrkoenhet 

  

Enhet på världens sätt: Har Gud kommenderat oss att bygga en Kyrka i världen? 

  

Fråga: 

  

Behöver kyrkor ha gemensam agenda innan människor kan se att Jesus är Kristus? 

Behöver vi en kyrkoenhet för omvändelse från synderna, frälsning och och förtröstan 

på Honom? 

  

Fråga: 

  

En Kyrka i världen – är inte det en enhet på människors sätt, mer än en enhet på 

Guds sätt (Vad hände med Babels torn och dess himmelsutsikt)? 

  

Fråga: 

  

Hur blev den första församlingen i Apostlagärningarna eniga? 

Genom Guds handlande och överlåtande till Honom och varandra i kärlek? Eller 

genom storslagna församlingstillväxtplaner? 



  

Enhet i Den Helige Ande 

  

Genom den Helige Andes verkan i oss blir kristna bröder och systrar, och genom 

förtröstan på Gud och Guds Ord får människor frid och kan ana Guds storhet. 

  

Behöver människor verkligen åter bygga samman världens kyrkor och förenas i en 

gemensamt nedtecknad vision, innan de kan inse att världen är Guds verk och vi 

tillhör Honom? 

  

Fråga vad du kan göra för Herren! 

 

Hebreisk enhet 

  

Frågan om enhet knyts också inom de hebreiska församlingarna till restaurationen av 

Israel och de gammaltestamentliga riterna vid (ett kommande) Jerusalems tempel. 

  

Behövs Jerusalems tempel, judska seder och de gammaltestamentliga riterna 

(djuroffer för människors synder) restaureras för att Jesu kyrka av frälsta (och icke 

kristna israeler) ska enas i en enda kyrka, som tar emot Jesus när han kommer 

tillbaka? 

  

Frågar du efter tecken? 

 

Vad är viktigare? Restaurering av Kyrkan, återvändande till Israel och nya hebreiska 

rötter, eller spridandet av Evangeliet? 

  

Är tiden redan slut? Ingen mer kan bli kristen? När kommer Kyrkan att effektivt 

uppnå organisatorisk enhet och effektivitet? När kommer tredje världskriget och 

Armageddon? 

  

Gå ut i världen och sprid Evangeliet! 

 

 

 

 

 

 

 

Del 2: 

 

Bibelkonspirationer 

  



Bibeln har i allmänhet vördats av kristna och setts som Guds ofelbara ord. Under 

historiens gång har Bibelns anspråk på att vara Guds Ord gång på gång utmanats av 

vetenskapen och av kulturella och andra religiösa strömningar, som ibland lagt sitt 

strå till stacken och många vitt skilda tankar har blandats in. I många av Bibelns 

böcker varnar Gud för att andra gudar ska få tillträde och komma in jämte Gud och 

Hans Ord. Detta skulle splittra de troende och otron växa fram. Man kanske kan 

fråga sig om det finns något som Gud är mer uppretad på i Bibeln än när Hans folk 

är otrogna honom och springer efter andra gudar och andra läror! Vad kan vi göra 

för Gud, om vi tror saker om Honom som inte är sanna? 

 

Ända från början har den kristna kyrkan fått kämpa för att främmande tankegångar 

och läror ska hållas borta från tron. Kristen tro är mycket mer än ett filosofiskt 

tankesystem, som kan ändras beroende på väderleken, ungefär som ett vetenskapligt 

experiment! Ändå får vi läsa och tolka Bibeln, och behöver inte känna att Gud är en 

slavdrivare som plågar de kristna med pekpinnar!  

 

Människor vill i allmänhet att var sak ska mäts med människans mått. Ända sedan 

syndafallet har vår hetaste längtan varit att vara fria att göra vad vi vill, inte vad Gud 

vill och vi struntar ofta i vad han kräver av oss. 

 

Utan en klar och fast förtröstan på den levande Gud, kan inte kristna behaga eller 

leva med Herren. Det är på Hans villkor, inte våra mänskliga! Vad vore en tro utan 

en levande Gud? Att dyrka döda tankar och föremål. 

 

Bibeltexten  

  

Är Bibeln skriven (nedtecknad) under den Helige Andes inflytande? 

 

Om det inte går att på vetenskapligt sätt bevisa att Gud meddelat sig till människor i 

Bibeln, eller genom forskning bevisa hur den Helige Ande medverkat i skrivandet av 

Bibeln, så kan man förstås anta att Bibeln är skriven av människor och defineras av 

mänskliga tankar och mänskliga behov. 

 

Hermeneutik 

 

Den bibliska hermeneutiken (tolkningslära) har inom liberalare strömningar brjat 

anta att Bibeln är skriven av människor, som verkat i historien. Genom att ta reda på 

personliga och historiska förhållanden bakom bibeltexterna, kan forskningen 

återskapa och fundera över vem och varför en bibeltext kom att se ut just som den 

gör. 

 

Intertext 

 



Intertextuell läsning är ett sätt att jämföra texter med varandra och se skillnader och 

olikheter och dra slutsatser av det. Intertextuell läsning är en slags interpretation av 

bibeln där man gör jämförelser mellan textavsnitt och studerar vad Bibeln säger i 

jämförelse med andra religioners texter (komparativ mytologi tex). Texterna ställs 

bredvid varandra och skapar ytor där tex semiotisk analys (avläsning av kulturella 

koder och mönster) kan göras. Mycket kan sägas om vad Bibeln egentligen hävdar 

genom dessa analytiska verktyg och man kan snart hamna i bryderier med vad 

Bibeln och dess personer hävdar om sig själva och om Gud. 

 

Dekonstruktion 

  

Dekonstruktion är ett sätt att analysera texter som i sig själva slutna system av 

referenser. Ordet i en bok behöver inte ha/har någon relation till verkligheten 

utanför. Ett ord är ett ord, och det är självt en del av verkligheten när det skrivs ner. 

Ordet har bara en indirekt relation till den utomstående världen. Ordet “häst,” är 

inte själva hästen. En häst skulle vara den samma om den kallades “hund” eller 

“båt.” Genom att hålla sig till inomtextliga referenser och se hur texter relaterar till 

andra texter inom en bok kan man komma fram till vad som “driver texten.” 

Dekonstruktion är när texten sönderplockas och synas I sömmarna för att se hur den 

är strukturerad; dess DNA synas, inte vad texten säger om världen utanför! Andra 

texter är också bara texter som refererar till varandra och inte till verkligheten. På så 

sätt kan man inte säga något grundläggande om “vad som är” och “vad som icke 

är”- texter reflekterar sig själva, inte världen utanför. Världen består av texter och 

böcker lika mycket som av hästar och hundar! 

 

Teorin utgår från språkforskaren Ferdinand Saussures semiologi och har använts 

även i postmodern bibelanalys. 

 

Alla dessa fyra verktyg: Intertext, hermeneutik, semiotik och dekonstruktion är 

vanliga vetenskapliga analysmodeller, som använts inom litteraturvetenskapen 

under 1900-talet.  

 

Fråga: 

 

Är Bibeln är en roman? Eller ett självrefererande system av tecken? 

Komparativ religionsanalys och religionshistoria 

  

Alla religioner och religiösa texter kan jämföras med varandra och delar till viss del 

underliggande berättelser, attityder, kulturella koder, moral och riter. Man ser 

likheter mellan religioner och seder, mer än skillnader. Den komparativa 

vetenskapen växte under 1800-talet. Många hävdade att rötterna till kristendomen 

kom ur egyptiska mysterier, babyloniska myter och judiska döda havssekten vid 

Qumran. Det påpekades att judeokristna offertankar och hjältars försoningsdöd 



också finns i naturreligioner och i sagor.  

 

Inom frimureriet har detta synsätt varit och är förhärskande: alla religioner delar och 

speglar gemensamma andliga erfarenheter och Gud verkar också i andra religioner 

och andra kulturer än den judiska och kristna. Den vanliga gränsdragningarna och 

striderna mellan tankesystemen formar syntester och mystiska enheter; ett mystiskt 

och mytiskt språk som liknar teosofins andra ockulta tankesystems. 

 

Nya bibelöversättningar 

 

Det finns idag en oerhörd mängd översättningar av Bibeln. Antalet växer i kapp med 

antalet tolkningsstraditioner. Vissa av översättningarna har mycket gemensamt, men 

det finns utrymme för översättarna att vinkla texten efter projektets teologiska och 

ideologiska, men också efter politiska preferenser. New Age-formuleringar har 

tyvärr krupit sig in i många av det nyare engelska översättningarna (NIV, NKJV, 

NASB, Living Bible; speciellt i bibelparafrasen The Message). Bibel 2000 

(millenniebiblarna) har en tydlig ekumenisk och liberalteologisk profil, där många av 

de annars uteslutna Apokryfiska böckerna finns tillagda.  

 

I de Messianska församlingarna (kristna och judekristna med judisk karaktär) läses 

översättningar av Nya Testamentet till hebreiska och arameiska (som sen för 

engelskspråkliga översätts igen till engelska igen!). 

 

Nya Testamentet skrevs på grekiska från början, om jag inte missförstått det hela? 

När man läser Bibeln i hebreisk tappning, försvinner många av de språkliga 

skillnaderna mellan GT och NT. Det ser tex ut som om allt som finns och beskrivs i 

NT, redan existerade under GT.  

 

Eftersom Jesus talade arameiska och kom från Davids ätt, blir det enligt Messianska 

församlingar viktigt att lära känna de judiska dragen i kristen tro: 

 

Jesus var född jude. Jesus  framställs i grekiska kläder i Nya Testamentet. 

 

Messias förebådas av profeterna i GT framträder i NT. Eller hur? Kom inte Jesus för 

att rädda de förlorade fåren i sitt folk? 

 

Berättas det om israelernas Messias i NT, eller kommer han först nu att rädda Israel? 

 

Många missförstånd och bråk skull kunna undvikas om kristna läste tillsammans ur 

Bibeln. 

 

Devalveringen av Bibelns vittnesbörd  

 



“…Läs Bibeln som en roman, välja och vraka bland bibelverserna, klipp ut bitarna du inte 

tycker om (Det finns en Gud i GT och en annan i NT). Kyrkan har ingen auktoriet, tro på vad 

du vill!” (Ärkebiskopen i TV INTERVJU inför julen 2011, 16/12) 

 

Inom liberal teologi, som utvecklades på 1800-talet, ville teologer rädda 

kristendomen från attacker från vetenskapsmännen, som konfronterade 

kristendomen med naturvetenskapliga teorier om människan, världen och kosmos.  

 

Resultatet blev en kristen teologi som till skillnad från Bibeln, hävdar att kosmos 

uppstod genom big bang, människan utvecklats ur lägre livsformer och att mirakler 

och profetior i bibeln inte hänt i verkligheten, utan ska läsas symboliskt. Bibeln blir 

en slags mytologisk bok, som måste uppdateras när nya vetenskapliga upptäckter 

görs. 

  

Vetenskapen och Bibelns skapelseberättelse 

 

Evolutionsteorin hävdar att kosmos föddes med en gigantisk explosion och den 

frigjorda materien formades sen till att bli universum. Ur det kom den levande 

genetiska poolen (“ursoppan”) som är grogrunden för allt liv på jorden (Det finns 

olika varianter på historien). 

 

Under år miljarder utvecklades allt liv till att bli det vi ser idag. De starka generna 

konkurrerade ut de svaga och mutationer (felprogrammerade eller sjuka celler) och 

den evolutionära slumpprocessen förde livets utveckling vidare mot allt högre 

komplexitet och ordning. Människan förstadier finns hos primaterna och den 

starkare generna har överlevt. Människan är på toppen av naturens näringskedja, 

och utvecklas ständigt (om ibland osynligt!). Slumpen har själv skördat, vad Gud 

säger att han skapat. 

 

Fråga: Är slumpen gudomlig? 

 

Fråga: 

 

Kan en slumpprocess leda till allt högre liv och högre komplexitet? 

Slumpprocesser brukar statistiskt jämna ut sig- allt har lika stor sannolikhetsgrad. 

Det är definitionen på slump. Hur kan en slumpprocess då utvecklas till allt högre 

livsformer? Ungefär som att genom styra slumpen på ett kasino, där du till slut kan 

vinna allt på kasinot, bara du spelar tillräckligt länge? 

 

Kan slumpprocesser styras av en högre ordning? Av Gud? 

Sanningen om hur verkligheten fungerar på ett vetenskapligt plan är kontinuerligt i 

en process att upptäckas. Sanningar upptäcks av den objektiva vetenskapliga 

metoden och leder till verifierbara fakta. Innan dess består forskningen av (mer eller 



mindre välgrundade) hypoteser.  

 

Objektiv vetenskap? 

 

Fråga: 

 

Har du mött en objektiv människa som gör vetenskapliga studier någon gång? Har 

du läst en vetenskaplig studie eller mött en forskare, som inte har några premisser; 

som kommer från ett förutfattat synsätt eller perspektiv? Om det är sant att 

vetenskapen endast för fram objektiva sanningar (och endast objektivt verifierbara 

fakta kan kallas vetenskapliga) kan inte vetenskapen bedöma vad som står i Bibelns 

skapelseberättelse. Eftersom vetenskapsmännen inte var där med sina objektiva 

mätinstrument när världens skapades…  

 

Fråga: 

 

När nu vetenskapsmännen bara producerar vetenskapliga fakta, hur i kan så fall 

vetenskapsmän visat sig ha fel?  

 

Hur kan det komma sig att det är sådan debatt om dessa frågor, efter tusentals år av 

ifrågasättande och 100-tals utgrävningar och vittnesbördet från många forskare som 

tvivlar på ett evolutioneteorin håller slutgiltigt som sanningen om världens 

ursprung? 

 

Fråga: 

 

Är det känslor som gör att människor gör fel beslut, tänker fel? 

 

Bäst före-datum 

 

Sanningen har ett bäst före-datum inom vetenskapen. Faktum är att sanningar och 

teorier som upptäcks inom vetenskapen visat sig vara falska vid senare upptäckter. 

Varför hålla sig till de upptäckter som gäller idag, och som i morgon visar sig vara 

osanna? 

 

Personer som bara studerar siffror, utgrävningar, sediment och jämföra skellettdelar 

från apor, utan en tanke på att Bibeln inte är ett vetenskapligt traktat, och att Gud 

säger att han skapat världen ur intet och människan till hans avbild, har helt klart 

svårt att förstå vad det står i första Mosebok! 

 

Fråga: Kan det finnas det något finare än att vara skapad till Guds avbild – att vara 

hans ögonsten? 

 



Enad kyrka eller reformation? 

(Reformation – motreformation i dagens ekumeniska snårskog) 

 

Katolsk litteratur i protestantiska bokhyllor 

  

Hur skulle protestantiska kyrkor anamma RKK:s ekumeniska löften, om de inte först 

förbereddes på färden av liberalteologin, postmillenialismen, ett socialt evangelium 

och WCC:s konferenser? Det finns många steg på vägen till en trygg enhet mellan 

katoliker och protestanter; utvecklingslinjer som lovar samförstånd och ett klart 

teologiskt fäste hos alla Kyrkors Moder. Vad kan vara mer symboliskt för återfärden 

än pilgrimsfärder till katolska katedraler, retreater på kloster, inre andliga resor med 

katolska mystiker, en ny ekumenisk bibelöversättning, Eukaristisk nattvardssyn och 

säkrad ekonomisk trygghet mitt i församlingsmedlemsflykten? 

  

Katolska tendenser i frikyrkorna    

   

Hur skulle Pingstkyrkorna kunna anamma RKK-ekumeniken, om de inte först 

förbereddes på färden tillbaka? 

 

Vid mottagandet av en personlig helig ande, arbetet för ett gigantiskt 

församlingsbygge av positiv entrepenörsanda, djävulsutdrivande och halv- eller 

helgalna andliga manifestationer, mottagande av den kyrkliga överhögheten i 

Apostolisk reformation och andlig vägvisning om den Helige Ande hos de mystiska 

munkarnas saliga Jesus-meditationer, förbereds inträdet i RKK i flera ekumeniska 

samarbeten. 

 

Här en jämförelse mellan katolska andliga övningar och några amerikanska 

evangeliska pastorers idéer. 

 

Den första examplet är från en militärorden (Jesuitorden); RKK:s svar på kättare och 

avfällingar inom kyrkan. Den andra (Karmeliterorden) är en av kyrkans mystiska 

ordnar med fokus på enskildhet, personlig avskildhet, tystnad och inre enhet med 

Gud. 

 

Loyola: Andliga övningar (1548) 

 

30 (40) dagar kurs  

Vänder sig till ungdomar vanligt folk 

Tid i enskildhet under andlig övervakare 

Erkänna sin synd och sörja den för inre själslig rening; 

Vad de sju dödssynderna innebär 

Be långa formella böner 

Finna sin kallelse I Jesu order 



Visualisera bibeltexter 

Andlig krigföring: vad är gott och ont? 

Försvara kyrkans enhet 

Löfte om kyskhet, fattigdom och trohet 

Examen 

 

Karmelitermunken och mystikern Johannes av Korset:  

Själens dunkla natt (1587) 

 

Lära sig vad de sju dödssynderna innebär,  

Lära sig erkänna sina synder, arbeta aktivt på att motarbeta dem  

Känna ånger som renar själen (penance),  

Lära sig visualisera bibelberättelser,  

Rituella böner 

Komma in i Guds tystnad (själens mörker) 

Tömma sitt ego och till slut bli upplyst 

på ett mystiskt sätt förenas helt med Gud.  

 

Processen är individuell och tar lång tid och kräver mycket uppmärksamhet och 

hängivenhet för att lyckas. Själen är efter den blivit renad från allt egoistiskt ett med 

Gud I kärlek. Det här är en Frälsningsprocess som leder till enhet med Gud, med 

andra ord. 

 

Warren: Purpose driven life 

 

40 dagar kurs,  

Lära sig Guds plan för ditt liv,  

Finna sin kallelse I  kyrkan,  

Anamma en positiv framåtanda: det är mycket som ska göras för Gud: mission, bön, 

sociala projekt och världsomspännande församlingsplantering,  

Skriftligen lova trohet till Saddleback Church 

 

Wagner: New Apostolic Reformation 

 

Finna och uppväcka, återväcka specifika kyrkliga kallelser: apostel, profet, 

bönetjänst, helande.  

Andlig krigföring mot onskans makter i rymderna; över stad och land.  

Skicka ut församlingsmedlemmar på andliga krigföringsuppdrag  och genom 

Andens kraft be bort ondskan ur byggnader, platser och människor.  

Finna och erkänna sin “apostoliska” kraft och smörjelse  

Verka för enhet mellan kyrkor och I kyrkan. 

 



Flera amerikanska evangeliska kyrkoledare – vad arbetar de med? 

 

Joyner:  

 

(är medlem av den katolska Malteserorden; en hemlighetsfull organisation, med 

mycket politisk makt). Annars predikar han andlig krigföring mot onda andar, och 

ser en enad apostolisk kyrka ledd av nya apostlar och profeter som väsentlig för 

församlingarnas överlevnad. 

 

Hybels:  

 

Arbetar för ett globalt kyrkligt nätverk i olika program och konferenser. Kyrkans 

kropp fungerar här ungefär som ett stort multinationellt företag. 

 

Johnson:  

 

Poängterar vikten av direktkontakt med den Helige Ande och de underverk 

människor kan göra bara av tro. De helandegåvor som fanns hos apostlarna och den 

första kyrkan, har mer eller mindre gått förlorade. En stor andlig väckelse kommer 

där människor blir helade i massor (1 miljard ska bli frälsta, hävdar Johnson) 

Att kritisera och genom bibelord tillrättavisa varandra, är att så split och såra andens 

verkningar. 

 

Schuller: 

 

Positivt tänkande och andlig glädje för människor närmare Gud. Stora kyrkor verkar 

för gudsrikets utbredning, enhet inom Kyrkan är livsviktigt. Visualisering och andra 

bönetekniker är bra redskap. Evangeliets utbredning hindras av interna strider, kritik 

och avundsjuk negativitet.  

 

Inristat på Schullers berömda jättekyrka, Chrystal Church (invigd 1980), står orden: 

 

“To the glory of Man, for the greater glory of God.” 

 

For the greater glory of God (Ad majorem Dei gloriam) är ett känt jesuitord. 

År 1987 sa pastor Schuller: det är tid för oss protestanter att gå till Herden (Påven) och 

fråga: vad kan vi göra för att komma hem? 

 

År 2011 stängdes Chrystal Cathedral och kyrkan såldes till RKK. 

 

Fråga: 

 

Var dessa evangeliska ledare särskilt långt ifrån RKK, ända från början? 



 

Vart är en frikyrka på väg, som knyter kontakter och synkroniserar agendor med 

andra frikyrkor, samtidigt som de samarbetar med RKK i diverse ekumeniska 

sammanhang?  

 

Längtan efter frihet från de stela formlerna i protestantiska kyrkor var det första 

steget i frikyrkornas födelse under väckelserörelsernas tid. Finns det mer frihet och 

flödande tro inom den Romerska katolicismen? 

 

Hur ser RKK på dessa evangeliska rörelser? 

 

1 Det finns redan en apostolisk kyrka och en apostolisk succesion – påvens och 

kardinalernas. 

2 Det finns också en reformation av Kyrkan – motreformationens Katolska Kyrka 

(Trentkonciliet, 1545-63). 

3 Det finns flera vägar att finna sin kyrkliga kallelse: Konfirmationsperioden, när en 

troende får känna på vad Kyrkan är och lär, de andliga övingarna hos Jesuiterna och 

den meditativa via mystica som praktiseras inom det avskilda klosterväsendet.  

 

St Loyola summerar bäst vad apostolisk reformation handlar om: 

Bevara enheten inom kyrkan  

Svära trohet 

Andlig krigföring mot kättare och villoandar 

Lära sig disciplin  

Odla en positiv anda och att inte ifrågasätta eller splittra RKK genom högmodiga 

resonemang, teologisk spetsfundighet el dylikt 

Kristi ställföreträdare på jorden och Kristi Kyrka för Kristi talan i kyrkliga frågor 

 

St Loyola hävdar: Om den hierarkiska kyrkan bestämmer att vitt är svart, är det 

svart. 

 

Bibeln och de andra religionerna 

 

Bibelns Ord har inte räckt för alla kristna troende och de har blandat in främmande 

läror och gudar I bibeltolkningen ända sedan första århundradet. Även I dag är det 

populärt att vilja blanda och ge bland verklighetbilderna. Det resulterar ofta I en 

personligt tro, baserad på dig själv som religionskonsument. Det saknas knappast 

röster som förslår: 

 

Kanske du vill lägga tarotkorten mellan bibelsidorna? Kanske bada heliga bad?  

Ande är kropp, kroppsligt och andligt medvetande är Gud! 

 



Faktum är att om kristna fokuserade mer på Bibelns inre logik, dess inre referenser 

och symboliska relationer mellan personer, böcker och fenomen, skulle läsaren snart 

se att Jesus och den Helige Ande finns inskrivet överallt på dess sidor! Så skulle 

läsaren slippa förlita sig på profeter och pastorer som vill lägga beslag på bibeltexten 

och använda den till att bevisa sig själva och som predikat att vägen till din frälsning 

går genom deras plånböcker. 

 

I dag har snart alla religiösa tankesystem växt ihop i en enda stor åker, där sanningar 

halvsanningar växer bredvid varandra. Detta är ingen slump, utan medveten policy 

hos de många internationella paneler och New Ages förespråkare, inom och utanför 

de kristna kyrkorna. 

 

Som sagt, New Age började redan i första Mosebok, där ormen frestar  Eva och hon 

äter av kunskapens träd på gott och ont.: 

 

Ni kan bli som gudar, säger ormen med ett leende. 

 

Det är precis det som gör att vi inte kan se Gud! 

Vi är för stora för att se Honom.  

Vi har själva blivit gudar. 

 

Gnosticism - nya testamenten och esoterisk kosmologi (ca 100 ekr) 

 

Gnosticismen är mystisk kristen tanketadition, som består av en blandning av bibeln 

och esoteriska texter och idéer. Personlig frälsning kan inom gnosticismen uppnås 

genom kunskap och andlig insikt (gnosis) och det finns en kosmologi där grekisk 

(orientalisk) mytologi speglas i bibelberättelserna. Treenigheten är inte den samma 

inom gnosticismen som i Bibeln. Treenigheten är mytologisk och symbolisk för 

krafter i världen, och inom människan. Gud är en förvirrad skapargud (Demiurgen), 

Kristus är en andlig kraft och vishetens gudinna (Sophia) har en framträdande roll. 

Inom gnosticismen finns också en uppsjö alternativa evangeliska berättelser (Maria, 

Thomas, Judas evangelium mfl), som visar Jesus i en annan dager än i NT. 

Gnosticismen är närmare besläktad med Kabbalah, judisk mysticism, än med bibelns 

tankevärld och stämplades tidigt som en villolära som de första kristna kyrkofäderna 

spenderade mycket tid på att bekämpa. 

  

Gnosticismens kosmologi och frälsningslära finns också i snarlik form inom 

hinduismen, mystisk islam (Sufismen), och mystisk judendom (Kabbalah). 

 

Människan arbetar i dessa traditioner för att komma närmare Gud, genom andlig 

vägvisning och andliga övningar (gurus, dans, vit magi), alternativa tolkningar av 

heliga texter (poetiska omskrivningar av Bibeln, Koranen och Torah,), läsning av 

svårtydbara böcker, mirakler, uppnå inre koncentration och ensamhet. Människan 



utvecklas från nybörjare till att bli helig mästare genom meditation och personliga 

andemöten. 

 

Det mystiska tankesystemet i gnosticismen och dess andliga kusiner utgör själva 

basen i New Age andlighet. Dessa allomfattande mystiska tankar har sedan 1970-

talet varit på uppgång och tankesätten har gjorts populära inom Interfaith Dialogue – 

FN:s program för religionsdialog. Idéerna sprids idag som en löpeld i våra tidningar 

och TV.  

 

När människor söker sig själva inom de mystiska traditionerna i varje religion, söker 

de också Gud tillsammans och får plötsligt mycket gemensamt! 

  

Hur når en människa frälsning? 

  

Vad säger Bibeln? 

 

Från kyrkorna hör man specifika budskap: 

 

RKK – kom till Kyrkan och lär dig gå vågen till frälsningen! Det finns ingen frälsning 

I Jesus utanför kyrkan och dess traditioner. Många har gått den vägen du ämnar gå. 

Du är en pilgrim på väg till Gud. 

  

Pingst/Trosrörelsen – be den här bönen och be Jesus komma in i ditt hjärta Han 

kommer att lova dig av sin Helige Ande, vittnesbörd, profetisk smörjelse, 

missionsiver alternativt välgång och fina barn och inga ekonomiska bekymmer. 

  

Protestant/reformed  be om förlåtelse för dina synder och skala av allt i ditt liv och låt 

Jesus få bygga upp dig och få förtröstan på att du var utvald från början och tro att 

Gud Fader leder alla gott, och även ont, till det bästa. 

  

Nykristen – Sök Jesus inom dig, andas ut och in och säg: Jesus! Läs sen katolska 

mystiker och hur de tömde sig själva på ego för att senare bli upplysta och uppfyllda 

av Kristus. Det är sant att vägen till Kristus inom dig liknar andra religioners väg till 

upplysning och frid. Var inte rädd för att buddister, hinduer, kabbalister och 

gnostiker kan lära oss mycket om hur vi förenas med Gud och blir saliga. När 

tillräckligt många förstår att Guds Rike är inom er ska världen se helt annan ut och 

guds Rike fullbordas på ett andligt plan. 

  

Vem är Antikrist – ondskans hantlangare? 

  

Vad säger Bibeln? 

 

Också här finns det hos kyrkorna olika definitioner: 



RKK – det sekulära samhället och dess låga moraluppfattning; 

konsumtionssamhället och dess avgudar 

 Pingst - en Hitlerliknande figur som kommer vid tidens slut 

Karismatiska rörelsen: dömande kristna fundamentalister, som tolkar Bibeln till sin 

egen fördel  

Reformert – Rom och Påven 

Nykristen – intolerans och självupptagenhet, rädsla 

  

Del 3 

Nykristendom, FN och New age 

 

Tillsammans. Tillsammans ska vi bygga en ny värld. Tillsammans ska vi kämpa mot 

korruption över hela världen.Tillsammans ska vi kämpa för ett nytt medborgarskap: 

internationellt medborgarskap. (Nobelfredspristagaren Tawakkol Karman, Yemen, vid 

prisceremonin I Olso 17/12 2011) 

 

1900-talet 

 

Under 1900-talet växte samhället och den tekniska utvecklingen med rekordfart I 

världen. Det snabbt växande välståndet I västvärlden, framför allt, kanske kan sägas 

vara ett under; ett av den mänskliga civilisationens stora prestationer. Samtidigt var 

1900-talet mänsklighetens kanske våldsammaste århundrade, där hundratal miljoner 

människor dog I två världskrig, plågade av hysteriska diktatorer med en 

härskamentalitet som inte synts sedan Greklands och Roms dagar. Atombomben och 

biologiska massförstörelsevapen utvecklades och användes mot befolkningar. Under 

35 år av århundradet skuggades världen av hotet från ett totalt och 

förödelsebringande kärnvapenkrig mellan de två supermakterna USA och 

Sovjetunionen. När Berlinmuren, som separerade Öst- och Västtyskland, så föll 

(1989) och Sovjetunionen upplöstes två år senare (1991) (och med den kommunism 

som ideologialternativ till kapitalism) trodde många att en enad och fredligare värld 

var nära förestående: en stor dröm värd att kämpa för. 

 

Millennium 2000 

 

Inför det nya millenniet, år 2000, såg många fram emot att historiens värsta sidor 

snart skulle vara över och det var dags att vända blad. Det siades om en tid av fred 

och välgång, ömsesidiga politiska och sociala samarbeten; samförstånd mellan 

kulturer, religioner och länder. Alla länder och världens ekonomier var ömsesidigt 

beoende av varandra, sas det ofta, och behövde varandra och skulle genom 

samförstånd och byggande av internationella institutioner arbeta för att krigen ska 

försvinna; för kommande fred i världen. FN lanserade Millenniedeklarationen, som 

bekräftade FN:s roll som internationellt samfund och Millenium development goals, där 

världens länder lovade att tillsammans utrota hunger, fattigdom, sprida 



läskunnighet, verka för kvinnors, barns och utsatta gruppers upprättelse och 

människovärde. FN:s agenda för hållbar utveckling i världen, Agenda 21, började 

alltmer förverkligas genom olika traktat, deklarationer, business compacs, 

energipolitiska protokoll och åtskilliga internationella toppmöten och konferenser. 

Det var tal om en vänligare form av kapitalism kryddad med miljöhänsyn, stödd på 

löften om god affärsmoral och utvecklad energipolicy, skydd av känsliga 

naturområden, hotade djur och växter, och sociala program för kontrollerad 

befolkningtillväxt. 

 

FN och religion 

 

De flesta förknippar FN med internationellt politiskt arbete, där kommiteer försöker 

medla och avgöra I världens konflikter, flyktingar och vapenfrågor och också 

frågorna om hur fattigdom och ekonomiska kriser bekämpas. FN har ett otal 

myndigheter som gör forskning och där världens länder och stora företag och 

intresseorganisationer samarbetar för att lösa världens problem och tvister.  

 

Vad som kanske är mindre känt är att FN också har paneler som arbetar med 

religiösa och sociala frågeställningar, där experter, kyrkoledare, 

intresseorganisationer mfl diskuterar (och planerar) hur världens medborgare ska 

kunna leva tillsammans i fred och harmoni med varandra. Etniska och religösa 

konflikter ses som ett av de största hoten med fred i världen. 

 

Hur kan man minska konfliktytorna mellan världens troende och de ofta i skarp 

kontrast stående världsreligionerna? Hur kan ett större allomfattande religiöst 

tänkande, där fred, medkänsla och harmoni ska växa fram mellan folk och 

religioner? 

 

FN och dess paneler har arbetat med dessa frågeställningar ända sedan 1945 och 

koncentrerat sig mycket på följande projekt: 

 

1 Interfaith Dialogue – interreligiösa samarbeten mellan världsreligioner 

2 New Age-doktriner omfattas av många av FN:s ledare och expertpaneler 

3 Global medvetenhet om kulturer och tankeströmningar (multikulturalism) 

4 Religiösa rättigheter (ur FN:s mänskliga rättigheter) talar om hur människor har 

rätt till att tycka vad de tycker, tro på vad de tror, utan att riskera att utsättas för 

övertalningsförsök, kritik eller mission från andra religioner. Omvändelse 

(omvändelseförsök) av religiösa ses mer eller mindre som ett brott mot mänskliga 

rättigheter. I stället tänker FN att alla religioner ska lära av varandra och utveckla en 

anda av samförstånd. 

5 Värderelativism. Ingen religion eller religiös riktning har “patent på sanningen.” 

Det finns korn av sanning I alla religioner. Människor behöver se det, och lära sig 

omfatta andras tankar och värderingar, medan de står kvar i sina egna. Det krävs 



inte att någon mot sin vilja ska överge en religion eller tanketradition, utan bara att 

omvärdera och ta fasta på de goda dragen i sin egen tradition (ta bort allt som låter 

som våldsamt och oförsonligt. 

 

Hos de tydligt New Age-influerade FN-anknutna ledare, forskare och politiker talas 

de mycket om expanderad global medvetenhet och liknande allomfattande koncept. 

Människor tänker I allmänhet I alldeles för små perpektiv, och för lite om sig själva! 

 

Inom varje människa och kultur finns spår av en större total verklighet, en gudomlig 

realitet, som kan nås genom tex meditation, religionsdialog, multikulturalism och 

respekt för natur och djur. Det är viktigt att vi som människor erkänner oss delaktiga 

I livet på jorden och som en del av jordens gemensamma liv och framtid. Tankarna 

här går tillbaks till gamla naturreligioner (moder jord) och mystiska traditioner inom 

judendom, kristendom och islam. 

 

New Age Kristus 

Guds rike är inom er, säger flera New Agare. Finn Gud inom dig själv! Världen behöver en 

frälsare – och det är oss! Kristusmedvetenheten ska frälsa världen. Du är den skillnad I 

världen du vill göra. Kristus blev Jesus och Jesus blev dig och mig. 

 

Sedan ockultisterna och teosoferna Alice Bailey, Helena Blavatsky mfl siade om 

kommande världskrig följt av världsfred, harmoni i en kommande Vattumannens 

tidsålder, är det svårt att inte jämföra de profetiorna med orden  Bibelns profetior och 

de teologiska riktningarna introducerade redan i denna lilla pamflett: 

 

Först världskrig, sen världsfred och sist harmoni mellan natur och människa, förespår dessa 

New Age-portalfigurer. Kristusmedvetandet finns inte bara hos Gud, utan inom oss 

människor.  

 

Vi var skapade till Guds avbild, säger Bibeln. Då är vi också Gud, säger New Agarna! 

 

Kristusikoner 

 

Helt klart ligger det i New Age-planerna för världen och den flitiga bokproduktion 

som kommer ur dem, att introduceras en slags ny Kristus – ett Kristusmedvetande 

och en kommande världslärare som ska lära världen andlighet och frid. 

 

Det finns idag flera Kristuslikande bilder och koncept inom New Age och i de kyrkor 

som följer i kölvattnet– en för varje riktning och en för varje religion. 

  

New Age och FN:s paneler arbetar för denne Pan-Kristus återkomst. Du kan nå 

honom överallt! Då behöver du inte ändra på dina tankar, eller söka frälsning hos 

Gud. Det räcker med dig själv och ditt expanderade medvetande! 



 

Det är inte konstigt att människor kan tycka att det är en fin idé. Kompromisser och 

fria fabler försöker lösa den inneboende konflikterna i människan och de 

utomstående konflikterna mellan människor, i ett fantastiskt trolldrag: 

 

Du är inte syndig, du är god!  

 

Det vill alla människor höra! 

 

Det är ingen skillnad på människor och religionerna är en, och Gud en, i alla manifestationer. 

 

Allt i världen ihop och du är samtidigt fri att tänka och tycka precis vad du vill! Du 

är din egen logik. Du kan inte gå fel.  

 

New Age-profeterna lovar:  

 

Du är din egen frälsare. Du är Kristus och alla andra har också del i Kristus! 

 

(Frågan är bara vad som händer när du dör. Dör en del av Kristus då, också? Då blir 

det viktig att arbeta för en digitalt och biotekniskt utbytbar ny människa, som kan få 

nya reservdelar, få nya grisklaffar vid hjärtproblem, byta elektrokemiskt nervsystem 

och leva evighet på jorden.) 

 

 

Enligt New Age finns en väg till Kristus inom varje religion:  

 

Hinduns väg är till denna nye Jesus- Krishna 

Buddistens väg är till Kristus – Buddha Maitreya, världsläraren 

Israelitens väg är till den kommande messias, som utlovats Israel, I Tanakh, Talmud 

och den messianska frälsningsprocess som beskrivs i Kabbalah. 

Muslimens väg är till Messias – Mahdi. 

New Agarens väg är till Kristus – Kristus inom dig själv. 

Den nykristne läser i dagens ekumeniska biblar och den liberala teologin som visar 

att Jesus var rabbin och vishetslärare: den nye Jesus utan skor, utan fötter, utan ord, 

utan under och kraft. 

 

Det utlovas så en frälsare för människor inom varje religion: 

Så görs det klart att världen glömde Jesus Kristus, världens utlovade Messias. 

 

FN är den världsliga motsvarigheten till RKK. 

 

Alla religioner kan samlas i mystiska underströmningar, utvecklade av en rad FN- 

anslutna organisationer. FN fungerar på många sätt en slags global förälder, politiker 



och prästinna, ett slags mångtungat orakel, där kompromisserna och diskussionerna 

mellan tusen forskare och ledare avgör framtiden i världsliga och andliga 

tvistefrågor. Ingen sanning kan existera på bekostnad av en annan i denna miljö. 

Därför måste vi ha dessa tusen ledare som avgör vad som är vägen till fred och frid 

på jorden. 

 

Sju stjärnor på himlen 

  

I  Uppenbarelseboken talar Kristus till församlingarna och ger dem råd och 

förmaningar inför den svåra tid som kommer över världen I den sista tiden. 

Församlingarna ska få utstå hårda prövningar, men Guds Ord ska överleva och 

Anden vittnar och vi I den om att Jesus är vägen sanningen och livet. Ingen väg finns 

till Gud, utom genom Honom. 

 

De sju kyrkorna i Uppenbarelsen undkommer elden med knapp marginal, och dem 

som består prövningarna får sin belöning – att få se sin Herre och tjäna Honom i 

denna värld och I den värld som kommer. 

 

Församlingarna är långtifrån fläckfria men har fått samma vittnesbörd – att Jesus är 

Guds Son, som dog för våra synder och återuppstod i det eviga liv som väntar alla 

troende hos Honom.  

 

Hans Ord är allt vi behöver för att lära känna vad Gud vill och Jesus har blivit 

omvittnad av profeterna I gamla testamentet och vittnat själv i det Nya Testamentet 

om att han är  

Messias för världens alla folk. Det finns ingen annan. Vilken tröst när man inser det! 

 

Gud är Helig och hans Sons blod som utgjöts som ett offerlamms för våra skulder, är 

allt vi behöver för våra själars rening från synd och förvirring, död och likgiltighet. 

 

Därför blir det knepigt med löften och proklamationer från en 

En Helig Katolsk Kyrka, en Baal och välgångskyrka, en protestantisk enhetskyrka; 

från alla dessa klimatkyrkor och moder jordkyrkor, moderna ordkyrkor och Anden 

talar i nätverk-kyrkor, som vi har fått i överflöd under den kristna splittringen. 

 

Hur ska en kristen, som kanske vill läsa i Bibeln om vad Gud ska göra i framtiden få 

klarhet i tron, när kyrkorna sprider sista tiden-gåtor som visar åt alla håll samtidigt? 

 

Den kristne blev inte frälst till “millenial pre-rapture dominionism” eller “pay as you go 

gospel”, utan till tron på Herren.  

 

(Försök att vittna för icketroende vad amillennial preterism och premillenial post-trib 

rapture theory är för något!) 



 

Även den icke kristne ser att det finns många saker i Bibeln som gått i uppfyllelse: 

speciellt Jesu ord om naturkatastrofer, en jord som ska rullas ihop som en matta, och 

orden om ett märke för att köpa och sälja. 

 

Ska inte kyrkorna ha någon position i den sista tiden, när det nu blivt sådana dubbla 

budskap i cirkulation? I de fall kyrkorna inte har någon uppfattning, har det blivit 

vanligt att de predikar Baals evangelium istället. 

 

Om det är någon reformation som behövs så är det återställandet av det enkla 

evangelium Som vi från början blev frälsta i.  

 

Gud skapade världen,Jesus är Guds Son, 

Den Helige Andes Enhet, är en enhet i Anden. 

 

 

Tusen spänn på Baal och femhundra på Lady Astarte 

 

Baal profeterar: Inget ska gå illa för oss, vi går från klarhet till klarhet! 

Astarte säger: du är insluten I evig kärlek från himlens drottning. Kropp och själ förenas I 

kärlek med andra i helig rituell omfamning.  

 

I Krönikeboken ställs Israelerna inför ett ultimatum vid berget Karmel. 

Gud ber dem, när de nu inte följer Hans ord och hellre lyssnar till andra religioners 

gudar och går sin egen väg (tröstade av en mängd falska siare), att slutligen välja 

väg. Gud ber dem välja att följa endera Herrens profet, Eliah, eller de 500 

Baalsprofeterna (siade om välgång och rikedom) och de 430 Astarteprofeternas ord 

(siade om kärlek och hämningslös sexuell lycka). 

 

Fråga: 

 

Kan det vara så idag igen? Kan det stå 1000 profeters ord, mot ett ord från Herrens 

tjänare? Kan det vara så att vi lägger 1000 spänn på en stark travhäst, innan vi frågar 

Gud om vägledning i våra liv? 

 

Vad händer när vi väljer att följa råd om välgång, rikedom, sex och familjelycka 

istället för att lyssna till de uppmaningar Herrens ord och hans profeter alltid varnat 

sitt folk med?  

 

Faran med välgångsguden Baal och himlens drottning Astarte, ligger inte i 

rikedomen eller lyckan i sig, utan i den andliga och kroppsliga njutningslystnad som 

skadar andra, och också oss själva. Kärleken till pengar är det ondas begynnelse, inte 

hundralappen i sig! Vilken kärlek som saknar respekt för gränser kan bli lycklig? 



Läste i Wilkersons Synen igår kväll  

Finns det då några kristna profeter som profeterar om saker som ska hända? Det 

verkar inte vara någon brist på ord som vilseleder de kristna. 

 

Så här beskriver den amerikanske pastorn David Wilkerson I en profetia från år 1973, 

vad som ska komma I världen. Han har uttryckligen sagt att han fått budskapen 

direkt från Gud och skrivit ner dem I boken Synen. Om profetiorna sägs det inte att 

de ska gå I uppfyllelse direkt, men att de ska gå I uppfyllelse. I boken beskrivs hur 

våld och omoral, splittrade familjer, lesbiska präster och global kyrkoekumenik 

sprider sig och hur en stor ekonomisk kris ska skaka världen, mitt I dess drömmar 

om välstånd. 

 

Vad säger Wilkerson om de kommande ekonomiska kriserna i världen? 

Han säger att ett världomfattande ekonomiskt ras ska börja i USA, på 

bostadsmarknaden, mindre banker ska slås ut, bilindustrin fara illa men att det hela 

inte är slutet för USA, utan bli en stor recession (The great recession). USA kommer 

att återhämta sig men dollarn blir rejält försvagad. Sen följer i andra akten en 

ekonomisk depression i Europa. Ordet han använder där ”depression.” 

Jag ringde förlaget och frågade om de nyöversatt Synen till svenska, eftersom boken 

kom ut 2009, efter den ekonomiska krisen börjat. 

Nej, svarade mannen på förlaget. Det är översättningen från 1974 också i den nya 

upplagan. 

” The Great Recession” är precis den term som används i flera år för USA:s 

ekonomiska kris. Den började på Wall Street 2007-08 och hade sitt ursprung på 

bostadsmarknaden (Wall Street lurade husköpare) och sen fick amerikanska staten 

hjälpa General motors mfl bilproducenter som råkade i kris, sen fortsatte nedgången 

inom EU-länderna. 

Genom Guds ord visste alltså Wilkerson mer om vad som skulle hända i världen för 

35 år sedan, än många ekonomer visste innan, och tom under krisen!! 

Vilken nåd det är att bli använd så av Herren! Gud vet ju allt om vad vi försöker göra 

(när vi tror att vi är ”gudar”), och ändå har han sådan nåd och barmhärtighet! 

Detta är citat ur texten (sid 21): 

”Utvecklingen leder till att frågan om ett världsomspännande penningsystem tas 

upp. Trots att dollarn ser ut att stärka sin ställning alldeles före den stora recessionen 

som utvecklas till en kris som skakar hela finansvärlden. Det kommer att ta åratal 

innan tron på den amerikanska dollarn har återupprättats.  



Jag tror att ett återuppväckt Romerskt imperium slutligen blir basen för en 

världsledare (Antikrist)…som uppstår för att bringa ordning i världens affärer. Utan 

tvivel skapar han ett kreditkort som gäller över hela världen, skriver Wilkerson. 

EU har när detta skrivs tagit över finansiell kontroll över hela Europaunionen, med 

enorma betalprogram som tillfaller bankerna. Det ropas efter att Tyskland, som är 

EU:s största och starkaste ekonomi, ska ta över rodret för Europaunionen. Inte helt 

olikt vad en viss mustaschprydd tysk herre gjorde för 70 år sedan, med andra ord! 

 

 Lyssna till vad Anden säger om församlingarna.  

   

Det råder ett profetiskt virrvarr I kristen teologi, men det finns blott en Ande som 

vittnar för församlingarna. 

 

När de nu finns en Helig Ande, och Anden vittnar om sanningen, så att vi som 

kristna inte ska gå vilse I köttet, vår egen ande och så vår tro sås I tomma jorden, 

måste det I kristen teologi finnas I omlopp för många heliga andar! 

 

Den kristne behöver inte vittnesbördet från 1000 heliga farbröder, som vittnar om 

egna andliga förtjänster, profetiska smörjelser, fläckfria vita linnen, sjunde himlen 

eller häpnadsväckande församlingstillväxt, mer än att lära sig höra vad den Helige 

Ande I enhet säger om Jesus Kristus och Vår Fader, som är I himlen. 

 

Herren dröjer och Anden har vittnat.  

Varför dröjer vi? 

 

Bön 

 

Fader Vår som är I himlen helgat vare Ditt Namn 

Tillkomme ditt rike, ske din vilja, såsom i himlen så ock på jorden. 

Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss vära skulder, såsom vi ock förlåta dem 

oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. 

 

För ditt är Riket, makten och härligheten. 

Amen. 

 

Bibelverser 

 

Istället för att krydda texten med bibelcitar och förklara bibelverser och olika 

teologers, pastorers och församlingars inställning till frågeställningarna i pamfletten, 

valde jag att resonemangen skulle förhålla sig på ett allmänt plan. Som sagt är jag en 

en vanlig kristen (och ganska ung i min tro!) och har inte tillräckliga kunskaper för 



att yttra mig ”auktoritativt” i Bibelinterpretationsfrågor. Det var inte poängen med 

texten. Meningen är att vi ska fundera över vad Herren vill med oss som Hans 

vittnen i denna sena tid.  

 

Det går inte att predika ett motsägelsefullt evangelium och undvika att budskapet faller 

i de många fallgroparna i New Age, gnosticism, interfaith, ekumenism och easy 

believing. Att lyssna till vad Herren säger om sitt eget Ord, är en bra början till 

bibelförståelse, har jag förstått det som! Vi behöver inte rusa fram på vilda hästar och 

lova saker vi inte kan fullfölja och sen rasa samman i förtvivlan och tappa tron på 

köpet! Alla har inte samma gåva och alla behöver inte bli lärare, som tur är!  

 

Varför all denna splittring? 

 

För Herren är inget omöjligt. Han vill att människor ska få upptäcka Honom, trots att 

Hans skapelse och hans Ord har blivit så sönderplockat, snedvinklat och kastat i 

sådan förvirring. Tyvärr har detta skett till och med av människor som kallat sig 

Hans tjänare. 

 

Bibelns Ord är lika sanna som skarpa. Ofta klyver de synd, som ett tveeggat svärd. 

Det är nog bra att ta fasta på Ordets sanningshalt, mer än svärdet som finns i dem. Vi 

ska inte hugga oss fram. Det är Herrens roll att döma och frikänna. Han ska skipa 

rättvisa och upprätta de fallna.  

 

Jesus älskar dig. Han dog för våra synder. Han kommer tillbaka. 

Jag förstod inte. Det var så svart ute och inom mig.  

 

Sen förstod jag: Han kom ju!  Hans nåd var större än jag kunde förstå!  Han är 

världens Ljus.  

Den som följer Mig ska inte gå i mörkret, utan ha livets ljus. 

(Johannes 8:12) 
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Ravi Zacharias: Has Christianity failed you? 

Francis A. Schaeffer: He is there and He is not silent 

 

 

http://www.worldchallenge.org/
http://thespringschurch.com/


 

 

 

 

Videos and links 

 

Apostolic reformation – healing – spiritual warfare – new wine 

 

Bentley Arnott 1+2 

http://www.youtube.com/watch?v=9aWpTvcM74U 

 

Joyner, arnott, bentley, johnson, browne 

http://www.youtube.com/watch?v=iVcXMkSrHEQ 

 

Johnson life in miracles 

http://www.youtube.com/watch?v=uFAnywLigPE 

 

Johnson kingdom dominion now, God invades the situation 

http://www.youtube.com/watch?v=ezLi99_hOYg 

 

Schuller, Chrystal Cathedral 

http://www.crystalcathedral.org/about/architecture.php 

 

Browne, betrayal is the first step 

http://www.youtube.com/watch?v=8e4W-72lulQ&feature=related 

 

Copeland sermon God and devil 

http://www.youtube.com/watch?v=Jn7m___xmlY&feature=related 

 

Copeland, Browne tounges 

http://www.youtube.com/watch?v=ixOr_bT0mOk 

 

RCC Vatican – new world order 

 

Vatican and the new world order 

http://www.youtube.com/watch?v=Km0P5r5q3WM&feature=related 

 

Schuller, Bush, Graham, pope world religion 

http://www.youtube.com/watch?v=jdhDnPeIOn0 

 

Joyner Vatican 

http://www.youtube.com/watch?v=8Eq8n0s_Fnc 

 

http://www.youtube.com/watch?v=9aWpTvcM74U
http://www.youtube.com/watch?v=iVcXMkSrHEQ
http://www.youtube.com/watch?v=uFAnywLigPE
http://www.youtube.com/watch?v=ezLi99_hOYg
http://www.crystalcathedral.org/about/architecture.php
http://www.youtube.com/watch?v=8e4W-72lulQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Jn7m___xmlY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ixOr_bT0mOk
http://www.youtube.com/watch?v=Km0P5r5q3WM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=jdhDnPeIOn0
http://www.youtube.com/watch?v=8Eq8n0s_Fnc


Vatican ecumenical movement 

http://www.youtube.com/watch?v=Ys9uoOGi2Hg 

 

Vatican ecumenical prayer and peace among all religions 

http://www.youtube.com/watch?v=5RE_kddCvVE&feature=related 

 

 

 

Counter reformation – spiritual exercises 

 

Loyola 

http://ignatianspirituality.com/ignatian-prayer/the-spiritual-exercises/ 

 

Council of Trent 

http://www.tfmvi.hr/clanci/PovijestCrkve/09_McNally.pdf 

 

Comparative religion – orientalism – new gnostics – 19th century new age research 

 

Deussen 

http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Deussen 

 

Müller 

http://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Max_Müller 

 

Blavatsky 

http://en.wikipedia.org/wiki/Helena_Petrovna_Blavatsky 

 

Aun Weor 

http://en.wikipedia.org/wiki/Samael_Aun_Weor 

 

Schopenhauer 

http://en.wikipedia.org/wiki/Schopenhauer 

 

Comparative mythology, religion 

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparative_religion 

 

UN interfaith one world religion 

http://www.youtube.com/watch?v=9KnzTfoYhfI&feature=related 

 

Hybels and Bono, awaken the church 

http://www.youtube.com/watch?v=grBByc7t3Fs 

 

Bono bring heaven to earth/Bono´s The Lord´s prayer 

http://www.youtube.com/watch?v=Ys9uoOGi2Hg
http://www.youtube.com/watch?v=5RE_kddCvVE&feature=related
http://ignatianspirituality.com/ignatian-prayer/the-spiritual-exercises/
http://www.tfmvi.hr/clanci/PovijestCrkve/09_McNally.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Deussen
http://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Max_Müller
http://en.wikipedia.org/wiki/Helena_Petrovna_Blavatsky
http://en.wikipedia.org/wiki/Samael_Aun_Weor
http://en.wikipedia.org/wiki/Schopenhauer
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparative_religion
http://www.youtube.com/watch?v=9KnzTfoYhfI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=grBByc7t3Fs


http://www.youtube.com/watch?v=00Uok-maKCY&feature=related 

 

Johnson bring heaven to earth 

http://www.youtube.com/watch?v=v0rsX3x98XE 

 

Bono and the pope 

http://adev.mycatholicvoice.net/media/3QB7Tc 

 

Bono sings for Tutu 

http://www.youtube.com/watch?v=BlLEc4DqPN4 

 

Tutu at U2 ONE concert 

http://www.youtube.com/watch?v=rwFn1RwGwAI 

 

Tutu interfaith world 

http://www.youtube.com/watch?v=G_PXrKuF3q0 

 

Tutu one world youth ceremony 

http://www.youtube.com/watch?v=kJG7i_hp0dA&feature=related 

 

Tutu UN alliance of civilizations 

http://www.youtube.com/watch?v=UY844YSu4_4 

 

UN Alliance of civilizations: fight extremism 

http://www.youtube.com/watch?v=N809ghf7ou0&feature=related 

 

Armstrong Alliance of civilizations 

http://www.youtube.com/watch?v=FA3b-btvcYA&feature=related 

 

UN new age 

http://www.youtube.com/watch?v=bvApIWz8Nf4 

 

Bailey UN lucifer trust 

http://www.youtube.com/watch?v=q3CB5XSpGjc 

 

New age christ 

http://www.youtube.com/watch?v=vQxzRSo-skU 

 

Buddha maitreya Dalai Lama  

http://www.youtube.com/watch?v=zFrxbS8o0Uw 

 

Dalai Lama, Tutu 

http://www.youtube.com/watch?v=1_HqVFEzY2U 
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Global commission on spirituality 

http://globalspirit.org/members.html 

 

Interfaith center New York 

http://interfaithcenter.org/ 

 

Interfaith UN 

http://controlarms.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/Desmont-Tutu-Press-

Release_November211.pdf 

 

UN Control arms treaty interfaith 

http://www.controlarms.org/interfaith.php 

 

Interfaith climate change declaration 

http://www.interfaithdeclaration.org/ 

 

Lausanne covenant all evangelicals 1972 

http://www.lausanne.org/en/documents/lausanne-covenant.html 

 

G20 economic declaration 2009 

http://www.g20.org/Documents/Fin_Deps_Fin_Reg_Annex_020409_-_1615_final.pdf 

 

UN declaration Earth charter for sustainable development 1992 

http://www.earthcharterinaction.org/invent/images/uploads/echarter_english.pdf 

 

UN millennium development goals 2002 

http://www.un.org/millenniumgoals/bkgd.shtml 

 

UN millennium declaration 2000 

http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm 

 

Readings of the LORD`s prayer 

 

Matthew 6:9–13 

"Our Father in heaven,hallowed be your name. 

Your kingdom come,your will be done,on earth as it is in heaven. 

Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, 

as we also have forgiven our debtors.And lead us not into temptation, 

but deliver us from evil. 

 

http://globalspirit.org/members.html
http://interfaithcenter.org/
http://controlarms.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/Desmont-Tutu-Press-Release_November211.pdf
http://controlarms.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/Desmont-Tutu-Press-Release_November211.pdf
http://www.controlarms.org/interfaith.php
http://www.interfaithdeclaration.org/
http://www.lausanne.org/en/documents/lausanne-covenant.html
http://www.g20.org/Documents/Fin_Deps_Fin_Reg_Annex_020409_-_1615_final.pdf
http://www.earthcharterinaction.org/invent/images/uploads/echarter_english.pdf
http://www.un.org/millenniumgoals/bkgd.shtml
http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm
http://bibref.hebtools.com/?book=%20Matthew&verse=6:9%E2%80%9313&src=ESV


The UN and RCC ecumenical reading: 

 

Our kingdom come Our will be done On earth as in heaven 

 

Bono ´s reading: 

Your kingdom come  (--) On earth as it is in heaven 

 

The apostolic reformation crazies´ reading: 

 

Our kingdom come on earth As it is in heaven 

 

Heaven invades earth All will become as ONE 

 

The great vocation 

(Bailey´s UN prayer for global concioussness) 

 

http://www.sapphyr.net/peace/greatinvocation.htm 

 

 

Mahalia Jackson Lord ´s Prayer 

http://www.youtube.com/watch?v=w4RTLcJV-Hg 

 

 

Our Father which art in Heaven 

Hallowed be Thy Name 

 

Thy Kingdom come 

Thy will be done 

On earth as it is in heaven… 

 

…Forgive us our trespasses and 

Deliver us from evil… 

 

...For Thine is the Kingdom 

And the Glory and the Power 

For ever and ever. Amen. 
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