
INLEDNING
Vaknasverige.se valde den 20:e augusti 2011 att publicera en översatt artikel från en 
kvinnas blogg som dömer ut Bethel Church, Bill Johnson & Jesus Cultures musik. Hon 
beskriver sin egen resa och hur hon “blev fri” från dessa negativa influenser.

Jag gillar egentligen inte att analysera, dra slutsatser och argumentera mot en enskild 
persons berättelse. Jag vet att Fadern älskar den här kvinnan och kallar mig att visa henne 
kärlek och respekt. Samtidigt sprider hon sin story öppet, och den innehåller felaktigheter, 
missförstånd, generaliseranden och bittra domar över hundratusentals kristna världen över. 
Väljer man att döma ut så många kristna och försöker få andra att göra likadant så måste 
hennes berättelse tålas att prövas och granskas. Men jag önskar som sagt att jag istället 
kunde fokusera på mer sakliga & teologiska reflektioner kring ämnet. 

Mina kommentarer är infogade i artikeln. Leta efter “RESPONS:” i texten!

/David Wellstam

Vittnesbörd från kvinna som blivit befriad från Bill Johnsons 
läror, Bethel-församlingen och musiken av Jesus Culture
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Spara pdf och printa
Översatt till svenska av en syster i Herren. Originaltexten på engelska: Del 1, 2, 3 & 4

En farlig resa – Min hustrus befrielse från extrem pingströrelse 
(del 1)
Min hustru var, ända tills förra året, farligt involverad i Bethel och dess musik. Tack 
vare Guds nåd kunde hon ta sig bort från det och förstå vad som hänt henne.
Hon har beslutat att skriva sitt vittnesbörd om denna tid med förhoppningen att 
andra ska ha möjlighet att förstå hur farligt detta kan vara och som en påminnelse 
att du inte ska stänga av dina urskiljningsknappar.
Eftersom det är ganska långt har vi delat upp det i fyra delar. Del 1 finns här nedan 
och de andra följer kort efter i separata poster. De har även blivit publicerade på 
hennes blogg vilken du hittar hittar här.
Här är min hustrus vittnesbörd:
I början av 2010 bestämde jag mig för att bli mer engagerad i en mer hängiven 
”kristendom”. Jag har alltid sett mig själv som en tillbedjare & jag längtade efter att vara 
med andra som levde & andades i tillbedjan av Herren.
Vår kyrka hade *pushat* & önskat att väckelse skulle bryta ut. Så naturligtvis gick jag hem 
en dag och beslöt att undersöka vad ”väckelse” egentligen är och hur vi ska kunna få det! 
Genom mina upptäckter fick jag kännedom om den Walesiska väckelsen, Charles Finney 
och andra.
Jag ville att *väckelse* skulle bryta ut i vår kyrka. Ju mer jag läste om allt det ”fantastiska” 
som skedde i Wales, desto mer ville jag att det skulle ske hos oss också.
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En medlem i vår kyrka hade varit engagerad i Brownsvilleväckelsen. Hon berättade för mig 
många historier om väckelsen som var där & smörjelsen som hon tog emot där. Varje 
gång hon gick upp för förbön skakade hennes kropp & till slut föll hon till golvet.
Jag blev nyfiken och började titta på information kring Brownsvilleväckelsen. Liksom 
Torontovälsignelsen hade Brownsvilleväckelsen liknande manifestationer av den helige 
ande, och efter det följde Lakelandväckelsen.
Vid den tiden var jag i början väldigt försiktig. Det verkade inte vara i linje med den Bibelns 
Gud som jag kände och jag kunde inte hitta något i Skriften som gav stöd för det som 
hände på de platserna. 

RESPONS: Det finns stöd i Bibeln för fysiska reaktioner. I Apostlagärningarnas andra kapitel, 
när Anden kom med kraft över den första församlingen, trodde de som såg på att de var 
berusade (Apg 2:1-13). En gång uppfyllde Guds härlighet templet så starkt att “prästerna inte 
kunde stå och göra tjänst” (1 Kung 8:10-11). När Jesus uttalade sin gudomlighet föll en hel 
skara till marken (Joh 18:6). När Daniel & Johannes fick besök av änglar sjönk de till marken 
och förlorade styrkan i kroppen (Dan 10; 8:18; Upp 1:17). När Paulus mötte Jesus på vägen till 
Damaskus föll han till marken (Apg 9:4-8).

När apostlarna lägger händerna på människor i Samaria så att de uppfylls av Anden, så ser en 
nyfiken åskådare att människor tar emot Anden. Lukas ger oss inga detaljer men någon form av 
reaktioner eller yttringar förekom eftersom åskadaren visste när Anden uppfyllde dem. Det 
händer vid flera tillfällen att människor skakar och en gång till och med att en hel byggnad 
skakar (Dan 8:17-18; 10:7-11; Matt 17:6; Apg 4:31)! Jesus säger att det ska flyta strömmar av 
levande vatten ur vårt inre (Joh 7:37-39). Många som reagerar fysiskt säger att de känner 
strömmar av kraft i sitt inre i samband med reaktionerna.

Dessutom är kyrkohistorien full av fysiska reaktioner, och det började långt innan Toronto eller 
Brownsville. Menar man att reaktionerna ej kan vara från Gud så måste man stryka alla större 
väckelser i historien där många kommit till tro.  Här kommer några exempel: Vincent av Ferrier 
såg i slutet av 1300-talet människor falla under Guds kraft när han undervisade. Även under 
1400 & 1500-talet var det inte ovanligt inom den anabaptistiska rörelsen att falla i Anden. 
Teresa av Avila, en nunna som levde på 1500-talet upplevde kroppslig svaghet och extas ibland 
under sina andakter. Hugenotterna, som senare kallades för de franska profeterna, föll ibland 
som en reaktion på Guds närvaro under 1500 & 1600-talet. Kväkarna (eng: quakers) var 
bedjare som fick namnet av sina motståndare eftersom de ofta skakade när de bad (1650-talet 
och framåt i England). 1727 utgjöts den helige Ande över de s.k. Herrnhuttarna, en kommunitet 
troende i Tjeckien, och Guds starka närvaro över världens första organiserade 24/7 bön gjorde 
att flera föll till marken.

John Wesley, den engelske grundaren till Metodismen, blev tvungen att uppmana människor att 
inte sitta uppe i träden på utomhusmöten eftersom Guds närvaro var så stark att människor 
föll till marken i stora skaror (år 1738 och framåt). Andra fysiska reaktioner som förekom 
bland metodisterna var skratt, skakande, skrik och gråt. Under 1700-talets The Great 
Awakening i Amerika med Jonatan Edwards i spetsen var det också vanligt att människor föll till 
marken. Metodistpredikanten Peter Cartwright såg under 1800-talet Gud röra vid människor 
så att de skakade och ryckte. The Second Great Awakening i Amerika år 1800-1840 präglades 
av starka fysiska reaktioner såsom fallande och skakande. Genom Charles Finneys tjänst under 
1800-talets Amerika rörde Gud vid människor så att de bl.a. grät och föll till marken.

Även pingstväckelse följdes av fysiska reaktioner av olika slag. När the Voice of Healing- 
rörelsen & The Latter rain-förnyelsen kom på 1940-talet skedde fysiska reaktioner. På 1960-



talet gick startskottet för den karismatiska förnyelsen inom både de protestantiska och 
katolska historiska samfunden. Även inom denna förnyelse hände det regelbundet att 
människor skrattade i Anden, föll omkull, rullade runt på golvet m.m. När Jesusrörelsen kom i 
slutet av 1960-talet förekom fysiska reaktioner. I slutet av 80-talet började den s.k. Third Wave 
of the Holy Spirit förnya de evangelikala samfunden, mycket genom John Wimbers tjänst & 
Vineyardrörelsen. I denna förnyelse var det vanligt att människor föll under Andens kraft, 
skakade, upplevde Guds närvaros tyngd, blev som berusade m.m. När denna förnyelse nådde 
den Anglikanska kyrkan genom biskop David Pytches formades nätverket New Wine.

1994 utgjöts Guds Ande på flera platser på jorden samtidigt, bl.a. i Holy Trinity Brompton och 
Toronto Airport Christian Fellowship. Skratt, fallande, skakningar förekom med stor frekvens. 
Dessa reaktioner präglade också väckelsen i Pensacola 1995. Sedan dess har Gud “slagit ner” 
på flera platser och nya rörelser, nätverk och oberoende församlingar har bildats som alla erfar 
fysiska reaktioner.

Än idag förekommer fysiska reaktioner regelbundet i flera av ovan nämnda rörelser och nya 
sammanhang & församlingar över hela världen. Sammanfattningsvis kan man säga att fysiska 
reaktioner ofta förekommit när många människor blivit räddade, befriade, helade och de kristna 
på nytt börjat älska Jesus och velat nå ut med evangeliet. Alla ovanstående rörelser och 
personer har kritiserats av andra kristna p.g.a. reaktionerna.

MEN jag ville så desperat känna Gud och vara bland hängivna kristna, så jag trodde att 
det var där den typen av människor var. Några av manifestationerna, däribland det 
profetiska, verkade spännande och det attraherade mig.
Trots min försiktighet i början & en malande känsla av obehag började jag lyssna på 
svaren som dessa extremt profetiska människor gav till skeptikerna.
Här är något av det de sade/säger:

• Gud uppenbarade nya saker för kyrkan idag.

• Gud agerade på ett sätt som var annorlunda & mer relevant för världen nu.

• Hur skulle det här inte kunna vara från Gud, när människor sjöng till hans ära i 
kyrkans trygghet?

• Ingen kan döma eller avfärda den helige andes manifestationer, om du gjorde det 
då kvävde du Anden.

• David dansade på gatorna och folket trodde då att han var galen, men han var en 
man efter Herrens hjärta. Det här betydde att även om manifestationerna liknade 
Davids dansande (oredigt uppträdande) var de från Gud.

• Kyrkan vid pingsten hade exakt samma andliga manifestationer (liknande berusat 
uppträdande)… eftersom hånarna i Bibeln trodde att de var berusade måste den 
tidiga kyrkan ha haft berusade andemanifestationer.

• Bill Johnson är en sådan vänlig, lågmäld & from man, så därför måste han vara en 
Gudsman.

• Människor kommer överallt ifrån i stora svärmar till de här kyrkorna, så det måste 
vara bra.

• I de sista dagarna kommer Guds  Ande att utgjutas  över hans folk och det här är just 
det.

• Ingen kan bestämma över den helige ande. Om något görs i den helige andes 
namn, då måste det vara den helige ande.



• De som tror att de här manifestationerna inte är av Gud är fariséer (& är inte öppna 
för sådant som sker i anden utanför Bibeln).

• De som var utanför dessa rörelser gick miste om en särskild smörjelse från Herren.

Jag övertygades genom dessa typer av svar. Jag attraherades till det, jag ville vara 
tillsammans med entusiastiska tillbedjare av Gud och jag ville inte handla som en så kallad 
farisé. Det såg också spännande ut.
Så började min färd in i den extrema pingströrelsens värld, Bill Johnsons undervisning, 
Bethel Church & Jesus Culture-musiken.
(Föga anade jag hur farlig denna väg skulle bli)…

RESPONS: Flera av svaren hon säger sig fått är sanna. Gud uppenbarar alltid saker på ett sätt 
som är relevant för varje tid. Ofta lägger han till något som vi upplever är nytt i varje väckelse. 
Genom pingstväckelsen återupptäcktes t.ex. tungotalet, vilket chockerade den etablerade 
kyrkan eftersom det var så ovanligt vid den tiden. Flera av sakerna är sanna, men sägs i ett 
sammanhang där de med all sannolikhet förklaras. När de plockas ut ur sitt sammanhang så här 
och påstås vara enda anledningen till att t.ex. fysiska reaktioner inte avvisas så ger kvinnan en 
skev bild av rörelserna hon beskriver. 

Dolda faror – Min hustrus befrielse från extrem pingströrelse 
(del 2)
Jag tillbringade månader med att fördjupa mig i Bethel Churchs  undervisning och Jesus 
Culture-musik.
Jag började delta i det som kallas  ”soaking”. Soaking är ett utövande i att öppna ditt sinne 
och din ande för ”herren” medan du lyssnar på behaglig lättsmält ”kristen” musik. Jag 
slutade läsa min Bibel… eftersom jag ville ha nya uppenbarelser från Gud. Jag hade hört 
nämnas i så många predikningar (däribland Rick Joyners skrifter) att Bibeln hade ersatts 
av nya uppenbarelser. De som bara läste Bibeln kallades ”wordies” (”ordfolk/ordisar”) och 
de här människorna (”wordies”) gjorde uppror mot ”guds” nya andliga drag. Den nya 
andliga rörelsen var viktigare än informationen i Bibeln. Så jag slutade med min 
regelbundna bibelläsning och anammade soaking.

RESPONS: Jag har aldrig hört något liknande någonsin! Antingen så har kvinnan totalt 
missförstått eller förstorat vissa saker eller så har hon funnits i ett osunt sammanhang. Precis 
som inom alla rörelser och samfund så finns det lokala församlingar som går för långt åt olika 
håll. Ibland finns det också osunda individer eller hemgrupper i sunda församlingar. Det är 
verkligen inte accepterat eller vanligt att man driver med folk som läser Bibeln och påstår att 
Gud ersätter Bibeln med ny uppenbarelse. Jag läser & lyssnar mycket som kommer från diverse 
nutida karismatiska sammanhang och jag har aldrig hört något som ens antyder detta. Bill 
Johnson talar ofta med stor kärlek till Bibeln i sina predikningar. 

Jag ville möta Gud. Jag ville att något dramatiskt skulle hända, något spännande. Medan 
jag gjorde min soaking satt jag tyst och öppnade upp mitt sinne och hjärta för ”närvaron”. 
Jag fokuserade på det där lilla varma luddiga som jag hade inne i mig och till slut började 
den där känslan bli större och större. Jag kunde få den där nästan extatiska känslan på en 
gång när helst jag ville det. Så småningom behövde jag bara börja en ”soakingbön” och 
den där känslan kom över mig omedelbart. Den fick mig att känna att jag var ”förälskad i” 
jesus. Han var inte längre i en auktoritetsställning eller en herre på en tron, utan någon jag 



var kär i. En som gjorde att jag mådde väldigt bra och kände mig överlägsen. Denna 
känsla fick mig att må bra och jag ville ha mer av den.
Hela min värld började förändras … jag förändrades i själva verket mer än jag i själva 
verket visste … och inte till det bättre.

RESPONS: Jag har personligen “soakat” i flera år och många jag känner gör det. Aldrig 
någonsin har jag hört talas om att folk känt sig överlägsna eller tappat känslan för att Jesus är 
Herre. Själv har jag vid några tillfälle fått Guds storhet och helighet uppenbarad för mig under 
en tid av vilande bön. Soaking är ingenting konstigt utan är helt enkelt bön till musik, där man 
inte säger så mycket utan mest bara är eller tar emot det Gud vill ge. Ofta reflekterar man 
samtidigt över bibelord. 

Ju mer jag tog in av Bethel churchs undervisning desto mer hängiven blev jag över att ”vi” 
hade ”rätt” och de som bara följde Bibeln hade fel. Detta fick mig att resa mig upp mot min 
make. Min make är en som ivrigt studerar Guds Ord – lugn och ödmjuk – så han 
anammade inte det jag nu var inne i. Jag blev sårad över detta och tyckte att han inte 
längre dög. Jag ville att han skulle vara mer hängiven och öppen för anden så som jag var. 
Mitt huvudmål i livet nu var att spara pengar för att åka på en Bethel-konferens så att jag 
skulle kunna få ta emot de där särskilda smörjelserna. 

RESPONS: Här blir det tydligt att kvinnan ifråga aldrig ens varit i Bethel. Även om hon 
lyssnat en del på undervisning därifrån har hon fått de konstiga bitarna antingen från sitt eget 
tänkande eller från den ev. osunda grupp hon befann sig i. Bethel Church är för övrigt kända för 
att de är väldigt accepterande av andra kristna som inte tänker likadant. De tar ibland t.o.m. 
upp kollekt till församlingar i stan som offentligt går emot dem! De dömer heller inte kristna 
utan är måna om att människor ska älskas in i Guds rike. Den här kvinnans berättelser säger 
alltså mer om hennes egna svagheter som kom upp till ytan än om Bethel Church. 

Jag blev mer och mer olycklig över mitt liv så som det nu var. Det var för tråkigt, det 
stimulerade mig inte eller gjorde mig mer hängiven till Gud till det yttre. Jag ville ha den här 
smörjelsen. Jag ville se guldglittret och ädelstenarna falla från himlen. Jag ville komma in i 
det profetiska.
Som du kanske märkt… det handlade nu bara om MIG.
Jag ville ha de nya smörjelserna. Jag ville bli välsignad av Gud. Jag ville ge upp hela mitt 
liv och vara med i en av de där kyrkorna… Jag ville till och med få min make att flytta hela 
vår familj till Redding (där Bethel är baserat) så att jag kunde vara en del av detta nya 
Guds drag. Allt jag ville var att ha de där goda känslorna jag hade inuti mig hela tiden. De 
som gjorde att jag kände att jag var ”förälskad i” och passionerad över jesus. Jag älskade 
hur de där känslorna fick mig att må, och jag ville ha mer av det. Ingen skulle få stå i 
vägen för mig. Jag visste vad som var rätt för mig! Jag hade blivit en högljudd, aggressiv 
kvinna, extremt otålig och fullständigt fångad av mina egna själviska ambitioner.

RESPONS: Känslorna av värme och kärlek inom sig kan mycket väl vara den helige Andes 
verk. Bara för att hon brottades med högmod, elitism och eventuella religiösa andemakter 
utesluter inte det att Gud samtidigt var där. Det kan t.o.m. vara så att dessa negativa tendenser 
blossades upp till ytan p.g.a. att hon börjat ägna mer tid åt bön och att vila i Guds närvaro. 
Anden brukar vilja föra saker upp till ytan. Kvinnans självsiskhet, aggressivitet, höggljudhet m.m. 
har ingenting att göra med Bethel Church eller Bill Johnson. Det är sorgligt att rubriken på 
hennes vittnesbörd säger att det handlar om dessa två när allt i innehållet beskriver en brusten  
och förvirrad människa behov av andlig vägledning.



Jag kunde inte se att detta hände. Jag hade inte längre tid för min familj, jag behövde allt 
det här och det där, det var bara det som var viktigt. Jag kunde inte förstå att min make 
inte kunde se den stora *förvandlingen* i mig. Jag behövde soaking och lyssna på min 
Jesus Culture-musik. 

RESPONS: Det är svårt att se vad Jesus Culture skulle kunna ha med hennes problem att 
göra. Jesus Cultures musik är för det första till stor del covers från andra lovsångsteam. För det 
andra så är deras musik klassisk tillbedjan och lovsång. Hur kan lovsång vara fel? De har en 
något större betoning i låturvalet på att ta emot från Gud än vad genomsnittet har, men det är 
inget fel med det. Rubriken på denna artikel antyder att kvinnan skulle behöva bli fri från 
lovsång. Mycket märkligt. 

Efter hand som tiden gick började jag bli ytterst otrevlig mot min make. Jag började bli 
förbittrad mot honom och ringaktade fullständigt hans vandring med Herren. Jag ville att 
han skulle bli ”stor” för Gud genom att ta emot den nya smörjelsen. Jag var i en 
överlägsen position med Herren och jag tyckte att hans bibelstudier var slöseri med tiden.
Men en dag tog jag fram min Bibel och läste den. Det var under den tiden som jag la 
märke till något helt annorlunda jämfört med det jag upplevde. Jag blev medveten om den 
där stilla tysta rösten. Den hade blivit väldigt främmande för mig. Den var inte alls som de 
upphetsade, högljudda upplevelserna jag hade under min soaking-tid. Det bekymrade mig 
eftersom jag inte med mitt huvud kunde räkna ut varför denna milda, lugna röst var så 
annorlunda jämfört med mina andra upplevelser.
Sedan hände något som fullständigt öppnade mina ögon.
Vid en samling i kyrkan började jag småprata med samma medlem som jag nämnde i del 
ett av min berättelse. Vi började prata om alla fantastiska smörjelser och manifestationer 
som skedde på andra sidan havet, som guldstoftet, glittret och ädelstenarna och hur gärna 
vi ville att det här skulle börja hända i vår kyrka. Vi längtade efter att åka till och vara med 
på dessa konferenser och ta emot ”mer”.

RESPONS: Det märks att kvinnan har fel fokus från början. Bill Johnson talar sällan om 
guldstoft och dylikt, och försöker t.o.m. avvisa uppmärksamhet ifrån det. Att söka och längta 
efter en viss manifestation är inte sunt och är absolut ingenting som uppmuntras i Bethel 
Church.

Sedan hände det. Hon började berätta för mig om den här fantastiske ”smorde” 
gudsmannen, som tog emot guds härlighet. Hans namn var Joshua Mills. Vid hans 
konferenser var det samma manifestationer… hon berättade för mig att guds härlighet var 
så stark över den här mannen att olja droppade från hans kropp som en demonstration av 
hans smörjelse. Hon var förvånad över det här. Men plötsligt började jag förstå att det var 
något som inte stämde. Faktiskt så var det något som var väldigt fel med det här.
Jag kände mig väldigt illa till mods över detta. Jag hade vuxit upp i katolska kyrkan innan 
jag blev en pånyttfödd troende. När jag blev troende öppnade Gud mina ögon väldigt 
tydligt för den sataniska påverkan i den kyrkan. Katolska kyrkan är full av besök av 
”maria”, olja som droppar från deras egna ”smorda” människor, stigmata etc. Så när min 
väninna började berätta för mig om Joshua Mills och oljan som droppade från hans kropp 
som ett tecken på guds härlighet började larmklockor ringa inne i mitt hjärta!

Så snart jag kom hem började jag ta reda på om Joshua Mills för att få veta mer om detta. 
Joshua Mills är med på Elijah List, en lista med speciella ”profeter”. På den här listan finns 
Bill Johnson, Kim Clements, Rob De Luca, Randy Clark, Cindy Jacobs, Rick Joyner, Todd 
Bentley, Patricia King, Rodney Howard-Brown, Carol och John Arnott och så vidare. 



Joshua Mills  var en man som ledde konferenser och kurser (vilka du betalar enorma 
summor för att få vara med på). Han ledde de där kurserna så att studenterna kunde ta 
emot hans speciella smörjelse från honom och ta med sig den hem. Och minsann, precis 
som min väninna från kyrkan hade sagt, Joshua Mills  fick fram olja ur sitt skinn, vilket var 
tecken på guds härlighet över honom. Och som om det inte var illa nog – han samlade 
ihop sina oljedroppar på tygtrasor och sålde dem… så att människor kunde köpa och få 
hans speciella smörjelse från tygtrasan.
Helt plötsligt, som en blixt, insåg jag vad jag hade varit inblandad i.

RESPONS: Här blandas många begrepp och tankar samman. Joshua Mills är en lovsångledare  
och pastor som regelbundet blir täckt med guldstoft, särskilt när han leder lovsång. Här följer 
en redigerad variant av några tankar angående dessa fenomen från mitt dokument “Falska 
profeter & urskiljning”: 

	
 Alla känner inte till att det ibland händer att övernaturliga tecken visar sig. Exempel på 
dessa tecken är guldstoft, manna, små ädelstenar, regndroppar eller fjädrar som dyker 
upp ur tomma intet. Det sker vanligstvis i samband med att församlingar kommer 
samman för att tillbe. Det händer även att väldoftande olja börjar sippra ur huden i 
någons händer.

	
 Även om Bibeln talar om guld och diverse ädelstenar i den himmelska världen så 
rymmer den få tydliga exempel på att sådana tecken sker på jorden. Sammanhang & 
personer där dessa tecken sker utpekas därför ibland som falska profeter. Kan dessa 
saker vara ifrån Gud? Bara för att något inte förekommer i Bibeln, så innebär det inte 
att det motstrider Bibeln. Genom Jesu liv och tjänst gjorde Gud många nya saker som 
inte förekom i Gamla Testamentet. Många övernaturliga saker Gud gjorde i GT 
upprepades inte i NT.Tänk om Gud även idag vill göra något nytt? Bibeln är inte tänkt 
att vara en regelbok som Gud måste hålla sig till. Bibeln är inte skriven för att visa allt 
Gud kan göra, utan ger oss exempel. Hela Bibeln är av Gud, men Bibeln rymmer inte 
hela Gud!

	
 Det finns olika sätt att förklara och försöka förstå en del av dessa tecken, men 
samtidigt är de ett mysterium för oss. Jag tror det är viktigt att lära sig leva med ett 
visst mått av mysterium, - det är nyttigt för oss att inte förstå allt! Guld menar somliga 
är ett tecken på Guds närvaro och härlighet som manifesteras fysiskt. Ett bibelord i 
psaltaren beskriver hur Gud är med sitt folk i kampen, och att duvans vingar är täckta 
med guld och silver (Ps 68:13-14). Många menar att duvan symboliserar Israel/
församlingen och guldet och silvret seger. När guld och silverstoft faller i församlingar 
idag kan det vara ett tecken på seger och genombrott.

	
 Regn inomhus kan symbolisera Andens levande vatten eller välsignande regn från Ps 
84:5-8a. Olja har en rik symbolik i Bibeln. När den sipprar ut ur någons händer kan det 
ses som ett tecken på att Gud utrustar personen med helandets gåva. Fjädrarna finns 
det olika teorier kring. De kan vara ett tecken på att Gud återupprättar 
helandetjänsten i Kristi kropp; “Rättfärdighetens sol stiger upp med helande i sina 
vingar” (Mal 4:2).Andra tänker att det är fjädrar från änglar som är närvarande i 
rummet. Några ser dem som ett tecken på Guds omsorg och beskydd utifrån psalm 
91:4: “Med sina fjädrar ska han övertäcka dig, under hans vingar ska du finna tillflykt. 
Hans trofasthet är sköld och skärm”. Slutligen skulle de kunna vara tecken på Duvans 
närvaro, - den helige Ande.

	




	
 När man ska bedöma något är det viktigt att se till dess frukt. Människor som bevittnat 
och blivit välsignade genom dessa tecken häpnar över Guds makt, hans godhet och blir 
mer övertygade om hans existens. Tillbedjan och förundran är ett naturligt gensvar på 
dessa tecken. Joshua Mills, lovsångsledare och förkunnare, är känd för att guldstoft ofta 
syns på hans kläder eller hår efter att han lett lovsång eller predikat. En gång gick han in 
ett hotels hiss och ett för honom okänt par gick in med honom. När hissen kommit 
ner och dörrarna öppnas skriker kvinnan överaskat till. Joshua blev nämligen plötsligt 
täckt av guldstoft. Efter några förklaringar så ledde han dem till tro på Jesus Kristus.Vid 
ett möte i Japan började det synligt “regna” guldstoft i lokalen. Människor blev så 
överbevisade av det de såg att de sprang fram för att ge sina liv till Jesus.

	
 Om det är Satan som gör dessa saker så har han valt en underlig taktik, - eftersom 
dessa tecken leder till en djupare kärlek till Jesus och omvändelser! I sammanhang där 
dessa tecken förekommer läggs dessutom oftast ett mycket litet fokus på dem.

	
 Jag tror dessa tecken för det mesta är ifrån Gud. Så länge vi inte lägger för mycket 
fokus på tecknen så ser jag ingen fara med dem.Vi går inte ut genom 
nödutgångsskylten, utan genom dörren! På samma sätt så söker vi inte tecknen, utan 
Honom som tecknen pekar på.

Bara för att liknande saker kan ske i katolska kyrkan betyder inte det att dessa saker inte kan 
vara ifrån Gud. För det första så finns det många genuint troende katoliker. För det andra så är 
ingenting Satan gör original - han kopierar alltid något som Gud gör och förvrider det. Finns 
det t.ex. falska manifestationer av olja så tyder det alltså på att det finns äkta. Samma sak gäller 
helande, profetia m.m. 

Angående Elijah list så är det ingen mystisk sida med utvalda profeter utan de vill förmedla 
undervisning från talare som de uppskattar. Det verkar som om kvinnan tänker att Bill 
automatiskt är en falsk profet bara för att han finns med på samma hemsida som Joshua Mills 
(om han nu är en falsk profet). Det är tyvärr typiskt att “varning-för-falska-profeter-teologin” 
använder sig av “guilty by association” i brist på bättre argument. 

Personligen vet jag inte vad jag ska tycka om att Joshua sålt tygtrasor med övernaturligt 
frambringad olja. Själv skulle jag inte göra så, men jag vet samtidigt att många vill ha oljan och 
att han kanske vill ha ersättning för trasorna. Vi har ju inga problem med att köpa undervisning 
eller vanlig olja på burk. Så varför måste denna olja vara gratis?

Den mörka villfarelsen avslöjas – Min hustrus befrielse från 
extrem pingströrelse (del 3)
Efter att ha läst om Joshua Mills  på internet började jag inse exakt vad jag hade gett 
tillträde till in i min ande, mitt hjärta och mitt liv. Det träffade mig som inget annat jag hade 
upplevt någonsin tidigare! Jag hade gett en lögnens ande tillträde till mitt liv. En falsk ande, 
en falsk jesus.
Helt plötsligt blev allt som varit dolt blottlagt. Sanningen om vad som var min realitet, mitt 
mörker exponerades. Det här ögonblicket liknar inget jag kan förklara eller till fullo 
redogöra för. Jag blev fullständigt medveten om detta sjuka, smutsiga mörker som hade 
varit i mitt liv. Tyngden av realiteten på min ande var hemsk. För att du ska få en idé om 
hur detta kändes kan jag bara förklara det så här: Det har funnits tillfällen i mitt liv när jag 
känt ett djupt mörker. Tillfällen som när jag hade ett liv innan Kristus. Ett annat tillfälle när 
jag var en pånyttfödd troende men började leva i världen för mig själv. Jag blev inblandad i 
omoral och det var hemskt och orsakade ett djupt sår i min ande då. När jag insåg att jag 
gett en lögnens ande tillträde till mitt liv var det mycket, mycket större än något jag 



någonsin hade känt när jag var en icke-troende och när jag höll på med fullfjädrade synder 
som troende. Intensiteten och fördärvet i det jag hade gjort och gett tillträde till var så 
enormt så jag kan helt enkelt inte förklara i ord. Kanske kan jag bara likna detta vid med 
vad som är den faktiska verkligheten av det mörka onda andliga väldet. Hur det kan 
kännas att vara allierad med satan. En sak är säker, när Guds Ljus och Hans  Sanning 
avslöjar villfarelse kan ingenting dölja sig för Hans härlighet.

Jag kom inför min make och bekände vad jag hade gett tillträde till i mitt och våra liv. Jag 
förklarade för honom exakt hur jag hade blivit bedragen och bördan och tyngden på min 
ande som hade kommit av att jag gett tillträde till denna falska ande in i mitt liv. Jag hade 
tillbringat så många månader med att desperat försökt få med honom in i denna ”värld”. 
Han sa till mig att han hade bett till Gud intensivt att Han skulle uppenbara vem av oss 
som hade fel. Gud svarar på bön och Han kom igenom för oss!
När jag förstod vad som smugit sig in i mitt liv var det enda jag ville bli av med detta så 
snabbt som möjligt. Jag var fullständigt desperat över att bli fri från detta mörker, denna 
smuts! (Man kan bara föreställa sig hur det kommer att kännas i helvetet för människor 
som kommer att leva i evighet med denna ständiga desperation och aldrig kunna bli fri från 
den och få frid).
Prisa den Allsmäktige. Tidigare det året hade jag besökt en blogg om en kvinna som hade 
gått igenom en liknande upplevelse (besök M’Kayla’s Korner), men jag trodde jag visste 
bättre och hade inte brytt mig om hennes varning. Tack och lov hade jag lagt till hennes 
bloggsida bland mina bokmärken och den natten satte Nick och jag oss ner och letade 
igenom den för att hjälpa oss att räkna ut hur jag skulle bli fri från detta mörker och denna 
smuts som fanns i min ande. Gud hade gett denna kvinna insikten att lägga upp en väldigt 
nyttig länk för att bli fri från dessa falska andar om du hade gett dem tillträde in i ditt liv (läs 
det här samt även här, www.bibelfokus.se/avfallet). Vi skrev ut sidorna och följde varje 
steg. Jag tillbringade på egen hand några timmar i vårt sovrum och sökte igenom råden 
och slog upp bibelverser.
Den natten ägnade jag de timmarna till att bekänna min synd och olydnad till min Herre. 
Jag bekände min brist på urskiljning och min egen syndiga villighet att utsätta mig för 
denna villfarelse och falska ande. Jag kunde se att efter att jag bekänt detta ur mitt hjärta 
och fattat ett beslut att aldrig utsätta mig eller min familj för dessa falska andar igen var jag 
fri! Herren Jesus tog bort mörkret ur mitt liv och i stället kom Hans Andes ljuvlighet tillbaka.

RESPONS: Kvinnans vändpunkt och insikt om att hon är fel ute är som vi såg tidigare 
baserad på saker som inte stämmer. Nog var hon fel ute alltid, men hon kastade tyvärr ut 
barnet med barnvattnet. Kanske t.o.m. hela badrummet. Det hon beskriver är en upplevelse av 
att något inte stod rätt till inombords som hon inte kan beskriva. Det säger ingenting om 
hurvida Bill Johnson, Jesus Cultures musik eller något annat är från Gud eller inte. Med tanke 
på hur förvirrat hennes resonemang och upplevelser varit tidigare kan jag tyvärr inte känna 
någon tilltro till hennes tolkning om vad som var fel vid denna vändpunkt och vad det var som 
släppte. 

Vad är en falsk Jesus? Min hustrus befrielse från extrem 
pingströrelse (del 4)
Den här falska anden, en falsk ”jesus”, en som behagar köttet, hade getts tillåtelse av mig 
att komma in i mitt liv. Om jag kände Herrens karaktär väl eller hade kunnat grunderna i 
min Bibel hade jag känt igen den falska anden helt enkelt genom att titta på vilken typ av 
beteende jag visade fram när jag upplevde den här ”anden”. Jag hade vetat att den 
verkliga och äkta Helige Andes frukt är frid, kärlek, äkta glädje, mildhet, självbehärskning, 
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ödmjukhet, tålamod, vänlighet, trofasthet och godhet. Om jag hade gjort det lilla testet 
hade jag tydligt kunnat se att jag saknade mildhet, självbehärskning, tålamod, frid och äkta 
kärlek. Den här falska anden känns väldigt lätt igen när du gör detta lilla test. Det jag hade 
gett tillträde till i mitt liv lockade fram otålighet, ilska, häftighet, fullständig brist på 
självbehärskning, kaos, kött som söker galenskap, egen ambition och själviska 
önskningar.

RESPONS: Som sagt finns det mänger av berättelser om människor som blivit starkt berörda 
Gud i t.ex. Toronto & Bethel Church som börjat få mer frid, glädje, kärlek, självbehärskning 
m.m. Hennes story efter vändpunkten är så diffus så det är svårt att veta om någon ande fanns 
där över huvud taget.

Nästa sätt att fastställa en falsk ande är att göra en snabb jämförelse med hur Bibelns  Gud 
är i Sin karaktär gentemot den ande du har öppnat upp dig för. Motsvarar den vad Guds 
Ord säger?

• Vem Gud är (en ordningens och fridens Gud)

• Ordningen i gudstjänsten (inget kaos, inget otolkat tungomålstal, inte mer än två 
eller tre som talar i tungor och i tur och ordning (inte alla samtidigt))

RESPONS: Detta är att göra för mycket av Paulus ord till församlingen i Korinth. Paulus 
menar att inget tungotal ska framföras inför andra utan uttolkning. Texten säger inte att 
man inte får tala i tungor så att det hörs. Paulus är emot mänskligt kaos, men har ingenting 
emot gudomligt sådant! I apg 2 dånade det och eldstungor visade sig och lärjungarna 
betedde sig berusat av upphetsning och rusade ut ur huset. i Kornelius hus började alla 
tala i tungor samtidigt. Som om inte det vore nog så föll Anden under predikan och avbröt 
den. Det är skillnad när det är Gud som orsakar tumult.  Men vi bör ej skapa oordning 
genom ogenomtänkta strukturer. Gud är mycket riktigt en fridens Gud. Men Gud får 
också berg att brinna, marken att skaka, hämtar folk med eldsvagnar, skakar ett hus i apg 4 
och fyller människor med sin Ande. Frid är inte alltid lika med tyst och stilla. 

• Att dessa manifestationer liknar eller till och med är samma som den främmande 
elden som Arons söner offrade i 2 Mosebok

• Ledarskapet i kyrkan (bör karakteriseras  av gudfruktighet: fridens män och kvinnor, 
självbehärskning, frid, mildhet, stillhet och ödmjukhet).

• Fokus på gudfruktig undervisning (leder oss till fullständig förtröstan på Jesus 
Kristus och inte på dig själv eller en person eller en ministry)

RESPONS: Bill Johnson och Bethel Church leder människor till Kristus, inte till en särskild 
persons ministry. Ef 4 lär oss att tjänstegåvorna är Jesu gåvor till församlingen. Dessa ska vi 
givetvis uppskatta och hedra. Anar en antydan om att hon menar att det är persondyrkan i 
Bethel Church.

• Människor under Herrens auktoritet (kommer att uppvisa frid, lugn, stillhet och 
mildhet över dem)

• Dö bort från egot och köttet. Hela den falska ande-rörelsen karakteriseras av 
tillfredställelse av ditt eget kött och din köttsliga natur. I stället för att böja sig ner 
inför Herren handlar det i stället om att få så mycket som möjligt för din egen skull, 
att få ”smörjelsen” för din egen räkning, att få ”manifestationerna” för din egen 
räkning, att se tecken och under för din egen räkning. Det här är helt motsatsen till 
Jesu Kristi liv, ett liv med ett totalt offrande av sig själv och i sin tur det liv kristna 



ska leva. Vi ska tukta vår kropp/vårt kött för att göra dem till våra slavar (1 Kor 
9:27). 

RESPONS: Detta är inte alls sant. Bara för att några har en osund inställning, liksom 
kvinnan själv hade, innebär det inte att det är något som karakteriserar sammanhanget. 
Betoning i Bethel är t.ex. att ha Gudsmöten med Gud som förvandlar ditt liv så att du kan 
förvandla andras liv och utbreda Guds rike i vardagen. Församlingen är känd i sin egen 
stad bland icketroende för vardagsevangelisation och generositet. Vi måste lära oss skilja 
på hur osunda människor hanterar situationer och på sammanhanget de finns i.

• Det riktiga Herrens evangelium är inte populärt. Jag har insett att varhelst det finns 
en enorm folkmassa och ingen äkta omvändelse (följt av inga ordentliga 
förändringar i personens liv) måste man fortsätta med yttersta försiktighet! Herrens 
väg är en smal väg, inte en populär.

RESPONS: Jag blir sorgsen över kvinnans oförsiktiga dömande av andra kristna. Hon har 
aldrig ens varit i Morningstar (Rick Joyners församling) eller Bethel Church, ändå vet hon att 
inga äkta omvändelser sker där. Det stämmer att vägen till evigt liv är smal. Är därför väckelsen 
i Kina där miljontals kommer till tro falsk? Väckelser har alltid präglats av att många kommit till 
tro och samlats kring vissa ledande personer och sammanhang. Bara för att Bethel Church är 
populär innebär det inte att något inte står rätt till där.

• Vi måste vara väldigt vaksamma mot falska lärare och falska profeter i de sista 
tiderna. Det finns inga argument mot att vi är i de sista dagarna, så varför ska vi 
stänga av vår urskiljningsknapp på grund av att vi är alltför rädda att felaktigt bli 
kallade fariséer.

RESPONS: Som alltid präglas denna typ av artiklar av en syn på sista tiden som inte är 
särskilt väl underbyggd. Jag är snart klar med ett blogginlägg som ifrågasätter teorin om att det 
ska bli ett stort avfall i kyrkan i den sista tiden. Bibeln säger inte att det ska finnas fler falska 
profeter i de yttersta dagarna. Ladda ner mitt dokument “Falska profeter & urskiljning” för mer 
om detta.

Kommer vi att få stå till svars inför Gud för att vi låtit oss bedras alltför lätt?
Vi har tillgång till Sanningen, Guds Ord. Guds Ord varnar oss specifikt i detalj om vilka 
villfarelser som kommer att finnas i de sista dagarna och ändå blir vi så lätt bedragna. Jag 
blev varnad av uppriktiga troende, men valde ändå att låta mig vilseledas. Och vi har i vår 
tur allvarligt varnat andra men de väljer att besudla sig med dessa falska andar också.
Varför överrumplas vi av så kallade ”gudsmän” som för in dessa falska andar i kyrkan?
Antagligen är de själv helt bedragna och är själv, i sin tur, bedragare. Hela syftet med 
villfarelse är att den ska komma in och lura oss! Varför blir vi förvånade över att detta 
händer i kyrkan? Satan har haft över 7 000 år på sig att räkna ut de bästa sätten att bedra 
och lura människor, naturligtvis kommer han att påverka människor i kyrkan idag. Det är 
naivt att tro att han inte skulle göra det. Det kommer inte att finnas någon ursäkt för oss på 
vår domens dag när vi möter vår Herre och Konung och vi inser att vi har lurats till att ge 
falska andar tillträde in i våra hjärtan. Vi borde veta bättre och vara förberedda på detta.

RESPONS: Det är tråkigt att se att kvinnans Gud är ganska liten i förhållande till Satan. Som 
om Gud skulle tillåta hundratusentals kristna att ta emot onda andar och föra dem vidare i 
tron om att det är den helige Ande. Det finns inget bibelstöd för detta. Gud har haft mer än 
7000 år på sig att hitta på ett sätt att beskydda sin församling! Kvinnan undrar hur vi kan bli 
förvånade över detta. Det är inte konstigt att man blir förvånad över tanken på att Satan 



slussar in onda andar och tar över kyrkan inifrån. Det är en konspirationsteori värd namnet. 
Med risk för att upprepa mig själv: Läs dokumentet och inläggen “10 sanningar som motbevisar 
kundaliniteorin” & “7 problem med teorin om det stora avfallet”.

Hur känner vi igen satan?
Satan kommer att bedra oss genom att förleda vårt kött! Det är inget att förvånas över att 
dessa så kallade ”helig ande”-rörelser handlar om att ’få oss att må bra’, ’hypa upp våra 
känslor’ och ’tillfredsställa våra köttsliga önskningar’ in i kaos, okontrollerat vidrigt 
beteende och att bete oss som galningar.
Är det något att förvånas över varför vi är så desperata över att få nästa ”sil”?
Det här beteendet finns inte att hitta någonstans i vår Guds Ord. Den Helige Ande kom 
över lärjungarna och sedan gick de ut med sitt mål, att sprida evangeliet INTE att springa 
till den ena konferensen efter den andra, det ena mötet efter det andra för att få *mer* av 
”smörjelsen”.

RESPONS: Än en gång sprider hon bitter galla över nutida karismatiska sammanhang utan 
grund. Det finns ingen församling eller ledare, allra minst Bill Johnson & Bethel Church, som 
strävar efter att (jag citerar): “få oss att må bra’, ’hypa upp våra känslor’ och ’tillfredsställa våra 
köttsliga önskningar’ in i kaos, okontrollerat vidrigt beteende och att bete oss som galningar.” Det finns 
människor som har en beroendepersonlighet och andra problem som kan få en osund 
inställning till att “jaga smörjelsen”, men de är undantagen som bekräftar regeln. De flesta söker 
mer av Gud för att de vill älska honom mer och förmedla honom starkare till omvärlden. 

När jag ser tillbaka på mina mörkaste dagar kan jag nu väldigt tydligt komma ihåg några 
av de här människornas, till och med vänners, uppträdanden, vilka är i dessa ”rörelser”. 
Deras uppträdande (inklusive mitt eget) var något av de mest själviska, högmodiga 
uppvisningar jag någonsin sett. Vi var desperata efter att få vår nästa ”sil”, nästa 
manifestation, nästa fyllestund i den så kallade heliga ande, och nästa ”vara hög”-känsla. 
Ju längre jag var inblandad desto större blev min drift och motivation att tillfredsställa mitt 
kött och min köttsliga önskan. Den här själviska köttsliga sökardriften är våldsamt starkare 
än motivationen att gå ut i världen och sprida evangeliet och att rädda förlorade syndare i 
Jesu namn. Jag brydde mig bara om mig själv och uppriktigt sagt hade jag ingen sann 
äkta omsorg över eller kärlek till andra troende under den tiden. Det handlade bara om 
mig.

RESPONS: Åter igen blir det tydligt att kvinnan dömer andra genom att hon känner sig själv. 
Bara för att hon hade ett osunt beteende och osunda motiv innebär det inte att alla andra har 
det. Jag känner många (inklusive mig själv!) som åker på många konferenser med en längtan 
efter att förnyas och förvandlas för att bättre kunna återspegla Jesu tjänst för andra. 

Jag har också lagt märke till och upplevt ilskan hos dessa människor när man ifrågasätter 
sanningen bakom dessa rörelser och om man nämner något om falska andar. Det är som 
att de förvandlas till monster som försvarar sitt byte. En hemsk elakhet kommer fram och 
det är ganska skrämmande (det är därför jag använde ordet monster). Jag uppvisade det 
här elaka beteendet själv så jag talar utifrån egen erfarenhet… de här människorna har 
sålt sig till en falsk ande, en falsk jesus. Djävulen har ett grepp om deras hjärtan och deras 
önskningar. Den här falska anden får dem att må bra och de kommer att hålla fast vid den 
utan dess  like! Deras  kött slåss för att hålla fast vid den och kämpar emot sanningen som 
avslöjas.
Om du är bekymrad över den här falska anden som smyger sig in i kyrkan, var snäll och 
gå till Mkayla Kelly’s blog, min syster I Kristus.

http://mkayla.wordpress.com/
http://mkayla.wordpress.com/


RESPONS: Det är skrämmande att läsa hur kvinnan kallar alla kristna inom nutida karismatik 
för elaka monster som sålt sig till demoner. Åter igen finner hon stöd i sin egen erfarenhet och 
osunda beteende. Beklagar om jag upprepar mig själv flera gånger, men det är för att hon gör 
det. 

AVSLUTANDE TANKAR
Jag hoppas verkligen att Gud & andra kristna kan hjälpa kvinnan att se klart igen. Min bön är att 
hon och andra som är förvirrade på liknande sätt ska finna sanningen: att Jesus är verksam i 
dessa sammanhang som döms ut, och att han blir bedrövad när vi dömer varandra.

Hoppas att min respons har hjälpt dig se hur man på ett sakligt sätt kan läsa och bedöma 
berättelser av det här slaget. 

Gud välsigne dig!
/David Wellstam


